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Sissejuhatus
˜
Jumala Sonale
˜
Piiblis on kirjas Jumala sonum meile. Sellest saab teada,
¨
¨
kuidas elus hasti hakkama saada ja olla Jumalale meeleparane.
¨
¨
Piiblist leiab vastused jargmistele kusimustele.
1. Kes on Jumal?
2. Kuidas Jumalat tundma
˜
oppida?
3. Kes on Piibli autor?
4. Kas Piibel on teaduslikult
¨
tapne?
˜
5. Mis on Piibli sonum?
6. Mida ennustas Piibel messia
kohta?
7. Mida on Piibel ennustanud
praeguse aja kohta?
8. Kas Jumal on kannatustes
¨ ¨
suudi?
9. Miks inimesed kannatavad?
˜
10. Mida tootab Piibel tuleviku
kohta?
¨
11. Mis juhtub parast surma?

¨
12. Kas me naeme veel neid,
kes magavad surmaund?
¨ ¨
13. Mida raagib Piibel
¨ ¨
tootegemisest?
¨
14. Kuidas valtida
rahaprobleeme?
˜
15. Mis teeb inimese onnelikuks?
16. Kuidas muredega toime tulla?
˜
17. Millist nou annab Piibel
peredele?
18. Kuidas saada Jumalaga
¨
lahedaseks?
19. Millistest raamatutest
Piibel koosneb?
˜
20. Millele Piiblit lugedes moelda?

KUIDAS LEIDA PIIBLISALME
¨
Piibel koosneb 66 vaiksest raamatust. Need jaotuvad kahte ossa, milleks
on heebrea- ja arameakeelne osa (Vana Testament) ja kreekakeelne osa
¨
(Uus Testament). Iga piibliraamat on jagatud peatukkideks ja salmideks.
˜
¨
¨
Kui on viidatud monele piiblisalmile, naitab piibliraamatu nime jarel olev
¨
¨
¨
esimene number peatukki ning parast koolonit olev number salmi. Nai˜
¨
teks viitega 1. Moosese 1:1 moeldakse 1. Moosese raamatu 1. peatuki
1. salmi.
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¨
1. kusimus

Kes on Jumal?

¨
„Rahvad teadku, et sina, kelle nimi on Jehoova, sina uksi
˜
¨
oled korgeim ule kogu maa.”
Laul 83:18

[lk 803]

„Teadke, et Jehoova on Jumal. Tema on meid teinud,
me kuulume talle.”
Laul 100:3

[lk 814]

„Mina olen Jehoova. See on mu nimi. Ma ei anna oma au
kellelegi teisele ega mulle kuuluvat kiitust nikerdatud
kujudele.”
Jesaja 42:8

[lk 968]

¨
¨
¨
„Igauks,
kes hu¨ uab
appi Jehoova nime, pa¨ astetakse.”
Roomlastele 10:13

[lk 1503]

˜
„Moistagi
on iga maja kellegi ehitatud, aga see, kes on
˜
teinud koik,
on Jumal.”
Heebrealastele 3:4

[lk 1596]
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˜
„Tostke oma silmad taeva poole ja vaadake. Kes on
˜
¨
loonud need koik? See on tema, kes viib t aies koosseisus
¨
¨
˜
¨
valja nende vaed, kes nimetab neid koiki nimepidi. Tanu
¨
˜
tema tohutule energiale ja aukartust aratavale joule
ei puudu neist ainuski.”
Jesaja 40:26

[lk 965]

¨
2. kusimus

Kuidas Jumalat
˜
tundma oppida?
˜
„Olgu selle seaduseraamatu sonad alati su huulil. Loe
˜
¨
¨ ¨
¨
˜
seda mottega paeval ja ool, et jargida hoolsalt koike,
mis sinna on kirjutatud. Siis tegutsed sa targalt ja su
˜
teekond onnestub.”
Joosua 1:8

[lk 316]

„Nad lugesid ette raamatut, Jumala seadust, selgitasid
¨
seda ja avasid selle t ahendust, aidates rahval loetut
˜
moista.”
Nehemja 8:8

[lk 663]

˜
¨
˜
¨
„Onnelik on inimene, kes ei kai jumalatute nou jargi,
˜
˜
. . . vaid kes tunneb roomu Jehoova seadusest ja loeb
˜
¨
¨ . . . koik,
˜
ta seadust mottega
paeval
ja o¨ ol.
mis ta teeb,
¨
laheb korda.”
Laul 1:1–3

[lk 739]

˜
„Filippus jooksis selle korvale
ning kuulis, et ta loeb
¨
prohvet Jesaja raamatut, ja kusis:
„Kas sa saad aru
¨
˜
sellest, mida sa loed?” Tema utles: „Kuidas ma voin
˜
aru saada, kui keegi mind ei opeta?””
Apostlite teod 8:30, 31

[lk 1453]

8

¨
¨ ¨
¨
„Kuigi Jumal on nahtamatu, on tema jaadavat vage ja
jumalikkust olnud maailma loomisest alates selgelt
¨
¨ ¨
¨
naha, sest need ilmnevad tema loomistoos. Seeparast
pole neil mingit vabandust.”
Roomlastele 1:20

[lk 1492]

˜
¨
˜
„Motiskle nende asjade ule, tee seda koike
¨
˜
puhendumusega, et su edenemine oleks ilmne koigile.”
1. Timoteosele 4:15

[lk 1583]

˜
¨
˜
˜
¨
„Moelgem
uksteise
peale, et voiksime
ohutada
uksteist
¨
¨
armastusele ja headele tegudele, ning argem jatkem
¨
unarusse koguduse koosolekutel kaimist.”
Heebrealastele 10:24, 25

[lk 1604]

„Kui kellelgi teist on puudu tarkusest, siis ta palugu
˜
Jumalat — sest tema annab koigile
heldelt, etteheiteid
tegemata — ja seda antakse talle.”
Jaakobuse 1:5
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[lk 1610]

¨
3. kusimus

Kes on Piibli autor?

˜
˜
„Mooses pani koik Jehoova sonad kirja.”
2. Moosese 24:4

[lk 143]

¨
¨
„Taaniel [nagi] voodis olles und ja nagemusi. Ta kirjutas
¨ ¨
˜
˜
oma unenao ules, pani koik pohjalikult kirja.”
Taaniel 7:1

[lk 1182]

˜
˜
„Kui te kuulsite meilt Jumala sona, ei votnud te seda
˜
˜
vastu inimeste sonana, vaid sellena, mis see toepoolest
˜
on: Jumala sonana.”
1. Tessalooniklastele 2:13

[lk 1573]

¨
„Kogu puhakiri
on Jumalalt ning on kasulik
˜opetamiseks.”
2. Timoteosele 3:16

[lk 1588]

¨
„Uhtki prohvetikuulutust pole iial lausutud inimese
¨
tahtel, vaid inimesed on ra¨ akinud
seda, mida nad
¨
on puhast vaimust juhituna saanud Jumalalt.”
2. Peetruse 1:21

[lk 1622]
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¨
4. kusimus

Kas Piibel on
¨
teaduslikult tapne?
˜
¨
¨
„Ta laotab pohjataeva tuhjuse ule, riputab maa eimillegi
kohale.”
Iiob 26:7

[lk 712]

˜
˜
¨
„Koik joed voolavad merre, kuid meri ei saa t ais. Sinna,
˜
¨
kust joed lahtuvad, need ka naasevad, et siis uuesti
teele asuda.”
Koguja 1:7

[lk 895]

„See on tema, kes elab
maakera kohal.”
Jesaja 40:22

[lk 965]

¨
5. kusimus

˜
Mis on Piibli sonum?

˜
„Ma tostan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu
¨
¨
¨
jareltulijate ja tema jareltulijate vahele. Sina kull salvad
¨
naise jareltulijat kannast, aga tema purustab su pea.”
1. Moosese 3:15

[lk 46]

¨
˜
˜
„Sinu jareltulija kaudu saavad onnistused osaks koigile
˜
¨ ¨
maailma rahvastele, sest sa votsid kuulda mu haalt.”
1. Moosese 22:18

[lk 67]

¨
„Sinu kuningriik tulgu. Sinu tahe sundigu
nagu taevas,
nii ka maa peal.”
Matteuse 6:10

[lk 1277]

„Rahu Jumal heidab peatselt Saatana teie jalge alla ja
te purustate ta.”
Roomlastele 16:20

[lk 1511]

˜ saab Pojale allutatud, siis allutab ka Poeg
„Kui koik
˜ temale allutas, et Jumal oleks
end sellele, kes koik
˜
koige ainus valitseja.”
1. Korintlastele 15:28

[lk 1530]
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¨
„Aabrahamile ja tema jareltulijale [Kristusele] anti
˜
˜
tootused. . . . Kui te kuulute Kristusele, olete toesti
¨
Aabrahami jareltulijad.”
Galaatlastele 3:16, 29

[lk 1550, 1551]

¨ ¨
¨
˜
„Nuud valitseb maailma ule meie isanda ja tema voitu
kuningriik ning meie isand valitseb kuningana igavesest
ajast igavesti.”
Ilmutus 11:15

[lk 1645]

„Niisiis visati alla see suur lohe, see algne madu, keda
¨
hu¨ utakse
Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu maailma. Ta heideti alla maa peale ja tema inglid heideti alla
koos temaga.”
Ilmutus 12:9

[lk 1646]

˜
„Ta vottis
kinni lohe, algse mao, kes on Kurat ja Saatan,
ning sidus ta kinni 1000 aastaks.”
Ilmutus 20:2
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[lk 1654]

¨
6. kusimus

Mida ennustas Piibel
messia kohta?
¨
TAITUMINE

ENNUSTUS

„Sina, Petlemm, Efrata,
. . . sinust tuleb mulle see,
kellest saab Iisraeli
valitseja.”
Miika 5:2

[lk 1231]

¨
„Parast seda, kui Jeesus
¨
oli sundinud Petlemmas
Juudamaal kuningas
¨
Herodese paevil, tulid
˜
idast moned astroloogid
Jeruusalemma.”
Matteuse 2:1

˜
„Nad jagavad mu roivad
omavahel, heidavad
¨
liisku mu riiete parast.”
Laul 22:18

[lk 752]

[lk 1271]

˜
„Kui sodurid
olid Jeesuse
¨ ¨
postile loonud, jagasid
nad tema pealisriided
˜
nelja ossa . . . Nad votsid
˜
ka tema alusroiva, see
˜
aga oli ilma omblusteta,
¨
¨
kootud ulevalt alla uhes
¨
˜
tukis. Seetottu nad
¨
¨
utlesid:
„Arme rebi seda
katki, vaid heidame
liisku, kellele see saab.””
Johannese 19:23, 24

[lk 1434]
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¨
TAITUMINE

ENNUSTUS

˜
„Ta hoiab koiki tema luid,
¨
uhtki neist ei murta.”
Laul 34:20

[lk 762]

˜
„Kui nad Jeesuseni joudsid,
¨
nagid nad, et ta on juba
¨
surnud; seeparast nad
tema jalgu ei murdnud.”
Johannese 19:33

¨ meie
„Ta torgati labi
¨uleastumiste parast.”
¨
Jesaja 53:5

[lk 985]

¨
˜
„Siiski torkas uks
sodur
¨
odaga tema kuljesse
¨
ning sealt tuli valja
verd ja vett.”
Johannese 19:34

„Nad maksid mulle
mu palga: 30 seeklit
˜
hobedat.”
Sakarja 11:12, 13

[lk 1260]

[lk 1435]

[lk 1435]

¨ Juudas Iskariot,
„Siis laks
¨uks neist kaheteist¨
kumnest,
peapreestrite
¨
juurde ja kusis:
„Mis te
mulle annate, kui ma
¨
ta teile valja
annan?”
Nad lubasid anda talle
˜
¨
30 hobet
ukki.”
Matteuse 26:14, 15; 27:5
[lk 1310, 1313]
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¨
7. kusimus

Mida on Piibel ennustanud
praeguse aja kohta?
˜
„Rahvas touseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi
˜
vastu . . . See koik on kannatuste algus.”
Matteuse 24:7, 8

[lk 1306]

˜
„Touseb palju valeprohveteid, kes eksitavad paljusid,
¨
ning kuna seadusetus uha kasvab, jaheneb paljude
armastus.”
Matteuse 24:11, 12

[lk 1306]

˜
¨ ja sonumeid
˜
˜
„Kui te kuulete sojak
ara
sodadest,
¨arge lo¨ oge
¨
˜
kartma, sest see koik peab toimuma,
˜
¨
aga lopp
ei ole sellega veel kaes.”
Markuse 13:7

[lk 1341]

¨
„Tuleb suuri maavarinaid,
samuti katkusid ja
¨
¨
¨
¨
¨
naljahadasid uhes paigas teise jarel.
Nahakse
¨
¨
hirmuaratavaid vaatepilte ja taevas suuri tunnust ahti.”
Luuka 21:11

[lk 1391]
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¨
„Viimseil paevil tulevad
karmid ajad. Inimesed
on siis enesearmastajad,
rahaarmastajad,
¨
hooplejad, uleolevad,
˜
¨
oela utlemisega,
˜
sonakuulmatud
¨
vanematele, t anamatud,
ustavusetud, kalgid
oma pereliikmete vastu,
¨
jareleandmatud, laimajad,
enesevalitsuseta,
˜
metsikud, hea polgajad,
˜
¨
reeturid, poikpaised,
˜
uhked, lobuarmastajad,
aga mitte jumalaarmastajad, sellised,
¨
kes on pealtnaha
jumalakartlikud, aga kelle
˜
teod seda ei toenda.”
2. Timoteosele 3:1–5
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[lk 1588]

¨
8. kusimus

Kas Jumal on
¨ ¨
kannatustes suudi?
˜
˜
˜
„On moeldamatu, et Jumal teeks kurja, et Koikvoimas
¨
teeks ulekohut!”
Iiob 34:10

[lk 721]

¨
¨
„Argu keegi katsumuse korral oelgu: „See katsumus on
mulle Jumalalt.” Sest Jumalat ei saa keegi ahvatleda
halba tegema ja ka tema ise ei ahvatle kedagi halba
tegema.”
Jaakobuse 1:13

[lk 1611]

˜ oma mured tema peale, sest ta hoolib
„Heitke koik
teist.”
1. Peetruse 5:7

[lk 1620]

˜
¨
˜
„Jehoova ei viivita oma tootuse
t aitmisega,
nagu moned
arvavad, vaid ta on teiega kannatlik, kuna ta ei taha,
˜ oma patte
et keegi hukkuks, vaid soovib, et koik
kahetseksid.”
2. Peetruse 3:9

[lk 1624]
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¨
9. kusimus

Miks inimesed kannatavad?

˜
¨
„Kiire ei voida alati jooksu ega vagev lahingut, . . . targal
pole alati leiba, arukal rikkust ega taiplikul edu, sest
¨
˜
ettearvamatud sundmused tabavad neid koiki.”
Koguja 9:11

[lk 903]

¨
„Nagu uhe inimese kaudu patt tuli maailma ja patu kaudu
˜
surm, nii on surm kandunud edasi koigisse inimestesse,
˜
sest nad koik on patused.”
Roomlastele 5:12

[lk 1497]

˜
„Jumala poeg tuligi selleks, et teha lopp
Kuradi
tegudele.”
1. Johannese 3:8

[lk 1628]

˜
„Kogu maailm on Saatana voimuses.”
1. Johannese 5:19
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[lk 1630]

¨
10. kusimus

˜
Mida tootab Piibel
tuleviku kohta?
˜
¨
„Oiged parivad maa ja elavad sellel igavesti.”
Laul 37:29

[lk 765]

¨
„Maa pusib igavesti.”
Koguja 1:4

[lk 895]

˜
¨
„Korgeim valitseja Jehoova neelab surma ara igaveseks
¨
˜
ja puhib pisarad koigilt palgeilt.”
Jesaja 25:8

[lk 945]

˜
¨
„Siis pimeda silmad avanevad ja kurdi korvad
lahevad
¨
lahti. Siis jalust vigane huppab kui hirv ja keeletu keel
˜
˜
˜
˜
hoiskab.
Korbes
tulvavad veed ja korbetasandikul
joed.”
Jesaja 35:5, 6

[lk 958]

¨
¨ koik
˜ pisarad nende silmist ja enam ei ole
„Ta puhib
ara
¨
˜ endine
surma ega leinamist, hadakisa
ega valu. Koik
¨
¨
on moodunud.”
Ilmutus 21:4

[lk 1655]
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„Nad ehitavad maju ja elavad neis,
¨
¨ ¨
istutavad viinamagesid ja soovad
nende vilja. Nad ei ehita teistele
elamiseks ega istuta teistele
¨ ¨
soomiseks. Mu rahva eluiga on
nagu puu eluiga ja mu valitud
¨
˜ ˜
tunnevad t ait roomu oma
¨
¨ ¨
katetoost.”
Jesaja 65:21, 22

[lk 1001]

¨
11. kusimus

Mis juhtub
¨
parast surma?
¨
¨ ¨
„Tema vaim valjub, ta poordub tagasi mulda. Samal
¨
˜
paeval kaovad tema motted.”
Laul 146:4

[lk 851]

„Elavad teavad, et nad surevad, kuid surnud ei tea
˜
¨
midagi. . . . Koike, mida su kasi suudab teha, tee kogu
˜
¨
¨ ¨
joust, sest surmavallas, kuhu sa lahed, ei tehta tood
ega plaane, seal pole teadmisi ega tarkust.”
Koguja 9:5, 10

[lk 903]

˜
„Jeesus lisas: „Laatsarus, meie sober,
on uinunud
¨
¨
magama, aga ma lahen teda aratama.” . . . Jeesus
¨
˜
ra¨ akis
tema surmast, aga nemad arvasid, et ta koneleb
¨
tavalisest magamisest. Siis utles Jeesus neile otse:
„Laatsarus on surnud.””
Johannese 11:11, 13, 14

[lk 1420, 1421]
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¨
12. kusimus

¨
Kas me naeme veel neid,
kes magavad surmaund?
¨
¨
˜
„Arge imestage selle ule. Tuleb aeg, kui koik, kes on
¨ ¨
¨
haudades, kuulevad tema haalt ja tulevad valja.”
Johannese 5:28, 29

[lk 1409]

¨
¨
˜
¨
„Jumal aratab ules nii oiged kui ka ulekohtused.”
Apostlite teod 24:15

[lk 1482]

¨
¨
„Ma nagin ka surnuid, suuri ja vaikseid, seismas trooni
¨
ees, ning rullraamatud avati. Ja avati veel uks
rull¨
˜
raamat, see on eluraamat. Surnute ule moisteti kohut
¨
nende tegude jargi, selle alusel, mis rullraamatutesse
oli kirjutatud. Meri andis tagasi surnud, kes temas olid,
ning surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis
¨
¨ moisteti
˜
¨
olid, ning igauhe
ule
kohut tema tegude jargi.”
Ilmutus 20:12, 13
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[lk 1655]

¨
13. kusimus

¨ ¨
Mida raagib Piibel
¨ ¨
tootegemisest?
¨
¨ ¨
„Kas oled nainud osavat toomeest? Tema koht on
kuningate, mitte lihtrahva teenistuses.”
˜
˜
Opetussonad 22:29

[lk 882]

¨
„Kes seni on varastanud, argu varastagu enam, vaid
¨ ¨
˜
¨
¨ ¨
pigem tootagu kovasti ja tehku oma katega ausat tood,
et tal oleks, mida anda puuduses olijale.”
Efeslastele 4:28

[lk 1559]

¨
„Ta so¨ ogu
ja joogu ning
¨
nautigu head t anu
˜
¨
¨
oma kovale toole.
See on Jumala and.”
Koguja 3:13
[lk 898]
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¨
14. kusimus

¨
Kuidas valtida
rahaprobleeme?
˜
¨ ¨
„Kes armastab lobutseda, jaab vaeseks, kes armastab
˜
veini ja oli, ei saa rikkaks.”
˜
˜
Opetussonad 21:17

[lk 880]

„Laenaja on laenuandja ori.”
˜
˜
Opetussonad 22:7

[lk 881]

„Kes teie seast, kes tahaks ehitada torni, ei istuks esmalt
¨
maha ega arvutaks kokku kulusid, et naha,
kas tal on
˜
¨
koik vajalik, et torn valmis saada? Muidu ta rajaks kull
˜
˜
vundamendi, kuid ei suudaks ehitust lopetada ning koik
˜
korvaltvaatajad hakkaksid teda pilkama: „See mees
˜
hakkas ehitama, aga ei suutnud lopetada.””
Luuka 14:28–30

[lk 1381]

¨
¨
„Kui nad olid so¨ onuks
saanud, utles
Jeesus oma
¨
¨
¨
¨
jungritele: „Korjake ulejaanud palukesed kokku,
¨
et midagi raisku ei laheks!””
Johannese 6:12
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[lk 1410]

¨
15. kusimus

Mis teeb
˜
inimese onnelikuks?
„Parem taimetoit armastusega kui nuumpull
vihkamisega.”
˜
˜
Opetussonad 15:17

[lk 872]

˜
„Mina, Jehoova, olen sinu Jumal, kes opetab sulle,
mis on kasulik, kes juhatab sind teel, mida sa peaksid
¨
kaima.”
Jesaja 48:17

[lk 979]

˜
˜
„Onnelikud on need, kes moistavad,
et nad vajavad
¨
Jumala juhatust, sest nende paralt
on taeva
kuningriik.”
Matteuse 5:3

[lk 1274]

„Armasta oma ligimest nagu iseennast.”
Matteuse 22:39

[lk 1304]

˜
„Nonda,
nagu te tahate, et inimesed teile teeksid,
tehke ka neile.”
Luuka 6:31

[lk 1362]

˜
˜
„Onnelikud on . . . need, kes Jumala sona
kuulevad
¨
ja selle jargi teevad.”
Luuka 11:28

[lk 1374]
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˜
¨
„Isegi kui inimesel on koike kulluses, ei taga see talle
elu.”
Luuka 12:15

[lk 1376]

„Seega, kui meil on olemas toit ja riided, siis olgem
rahul.”
1. Timoteosele 6:8

[lk 1584]

„Andmine teeb
˜
onnelikumaks
kui saamine.”
Apostlite teod
20:35 [lk 1476]
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¨
16. kusimus

Kuidas muredega
toime tulla?
„Heida oma koorem Jehoova peale ja tema hoolitseb su
˜
eest. Ta ei lase oigel iialgi langeda!”
Laul 55:22

[lk 779]

¨ ¨
˜
„Tooka inimese plaanid toovad talle edu, aga koik
¨ ¨
tormakad jaavad vaeseks.”
˜
˜
Opetussonad 21:5

[lk 879]

¨
¨
„Ara karda, sest mina olen sinuga. Ara muretse, sest
mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan
˜
¨
˜
sind, oma oiguse
parema kaega
hoian ma sinust kovasti
kinni.”
Jesaja 41:10

[lk 966]

¨
˜
„Kes teist suudab muretsemisega oma elu ku¨ unragi
vorra
pikendada?”
Matteuse 6:27

[lk 1278]

¨
¨
¨
„Arge olge mures homse paeva
parast,
sest homsel
¨
¨
paeval on omad mured. Igale paevale piisab omast
vaevast.”
Matteuse 6:34

[lk 1278]
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¨
„[Tehke] alati kindlaks, mis on esmat ahtis.”
Filiplastele 1:10

[lk 1562]

¨
¨
„Arge muretsege millegi parast, vaid andke Jumalale
˜
¨
palve ja anumisega teada koik, mida te vajate, valjenda¨
˜
des ka t anu. Ja Jumala rahu, mida inimmoistus ei suuda
¨
˜
haarata, kaitseb teie sudant ja motteid Kristus Jeesuse
kaudu.”
Filiplastele 4:6, 7
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[lk 1566]

¨
17. kusimus

˜
Millist nou annab Piibel
peredele?
MEHED/ISAD

„Samamoodi peaks mees armastama oma naist
nagu omaenda keha. Mees, kes armastab oma naist,
armastab iseennast, sest pole ju keegi kunagi vihanud
¨
oma keha, vaid igauks toidab seda ja peab seda kalliks,
¨
. . . armastagu igauks oma naist nagu iseennast.”
Efeslastele 5:28, 29, 33

[lk 1560]

¨
¨
„Isad, arge
arritage
oma lapsi. Lapsi kasvatades
¨
manitsege neid Jehoova juhatuse jargi
ja juurutage
˜
neisse tema motteviisi.”
Efeslastele 6:4

[lk 1560]

NAISED

¨
„Naine aga pidagu oma mehest sugavalt
lugu.”
Efeslastele 5:33

[lk 1560]

„Naised, alluge oma mehele, nagu on kristlastele
kohane.”
Koloslastele 3:18

[lk 1571]
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LAPSED

˜
„Lapsed, kuulake oma vanemate sona, nagu on meie
˜
isanda tahe, sest seda teha on oige. „Austa oma isa ja
¨
˜
ema” on esimene kask, millega kaasneb tootus „et sul
¨
¨
¨ ¨
hasti laheks ja sa jaaksid maa peale pikaks ajaks”.”
Efeslastele 6:1–3

[lk 1560]

˜
˜
„Lapsed, kuulake oma vanemate sona
koiges,
sest see
meeldib Isandale.”
Koloslastele 3:20
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[lk 1571]

¨
18. kusimus

Kuidas saada
¨
Jumalaga lahedaseks?
˜
„Sina kuulad palvet, koiksugused inimesed tulevad su
juurde.”
Laul 65:2

[lk 785]

¨
¨
„Usalda Jehoovat kogu sudamest ja ara toetu omaenda
˜
arusaamisele. Arvesta temaga koigil oma teedel,
siis ta teeb su teerajad tasaseks.”
˜
˜
Opetussonad 3:5, 6

[lk 858]

˜
„Nad saavad igavese elu, kui opivad
tundma sind,
˜
ainsat toelist Jumalat, ja Jeesus Kristust, kelle sina
¨
oled lakitanud.”
Johannese 17:3

[lk 1430]

¨
„Tegelikult pole ta [Jumal] kaugel mitte uhestki
meist.”
Apostlite teod 17:27

[lk 1470]

¨
„Ma palvetan ikka, et teie armastus uha
rohkem ja
˜
¨
rohkem kasvaks ning et te opiksite Jumala tahet jarjest
¨
paremini tundma ja saaksite sellest uha selgemini aru.”
Filiplastele 1:9

[lk 1562]
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„Kui kellelgi teist on puudu tarkusest, siis ta palugu
˜
Jumalat — sest tema annab koigile heldelt, etteheiteid
tegemata — ja seda antakse talle.”
Jaakobuse 1:5

[lk 1610]

¨
¨
¨
„L ahenege Jumalale, siis tema laheneb teile. Peske kaed,
¨
˜
te patused, ja puhastage oma suda, te kohklejad.”
Jaakobuse 4:8

[lk 1614]

¨
„Armastust Jumala vastu saame naidata
sellega,
¨
¨
et peame kinni tema kaskudest, ja tema kasud
ei ole
koormavad.”
1. Johannese 5:3
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[lk 1629]

¨
19. kusimus

Millistest raamatutest
Piibel koosneb?
PIIBLI HEEBREAKEELNE OSA (VANA TESTAMENT)

MOOSESE RAAMATUD (5 RAAMATUT)
1., 2., 3., 4. ja 5. Moosese raamat
¨
Loomisest muistse Iisraeli rahva sunnini

AJALOOLISED RAAMATUD (12 RAAMATUT)
˜
Joosua, Kohtumoistjate raamat, Rutt
˜
¨
Iisraeli rahva minek tootatud maale ja sellele jargnenud
¨
sundmused
1. ja 2. Saamueli raamat, 1. ja 2. Kuningate raamat,
1. ja 2. Ajaraamat
¨
Iisraeli rahva ajalugu kuni Jeruusalemma havinguni
Esra, Nehemja, Ester
¨
¨
˜
Juutide ajalugu parast Babuloonia vangipolve

POEESIA (5 RAAMATUT)
˜
¨
˜
Iiob, Laulud, Opetussonad, Koguja, Ulemlaul
˜
Tarkusesonade ja laulude kogu

PROHVETLIKUD RAAMATUD (17 RAAMATUT)
Jesaja, Jeremija, Nutulaulud, Hesekiel, Taaniel, Hoosea,
Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk,
Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki
Prohvetikuulutused ehk ennustused Jumala rahva kohta
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PIIBLI KREEKAKEELNE OSA (UUS TESTAMENT)

EVANGEELIUMID (4 RAAMATUT)
Matteuse, Markuse, Luuka, Johannese evangeelium
Jutustused Jeesuse elu ja teenistuse kohta

APOSTLITE TEOD (1 RAAMAT)
Jutustused kristliku koguduse algusajast ja misjonitegevusest

KIRJAD (21 RAAMATUT)
Roomlastele, 1. ja 2. Korintlastele, Galaatlastele, Efeslastele,
Filiplastele, Koloslastele, 1. ja 2. Tessalooniklastele
Kirjad eri kogudustele
1. ja 2. Timoteosele, Tiitusele, Fileemonile
¨
Kirjad uksikisikutele kristlaste seast
Heebrealastele, Jaakobuse, 1. ja 2. Peetruse,
1., 2. ja 3. Johannese, Juuda
¨
Kirjad kristlastele uldiselt

ILMUTUS JOHANNESELE (1 RAAMAT)
¨
Apostel Johannesele antud prohvetlikud nagemused
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¨
20. kusimus

Millele Piiblit lugedes
˜
moelda?
˜
˜
¨
¨
PIIBLIT LUGEDES VOID MOELDA JARGMISTELE KUSIMUSTELE:

¨ ¨
Mida raagib loetu mulle Jumal Jehoovast?
˜
Kuidas on see piibliosa seotud Piibli sonumiga?
Kuidas loetut ellu rakendada?
Kuidas kasutada neid salme teiste aitamiseks?

˜
„Sinu sona
on mu jalale
lambiks ja valguseks
mu teerajal.”
Laul 119:105
[lk 835]

˜
EESS ONA
¨
˜
Piibel on raamat, mille lehekulgedelt me voime lugeda Jumala
˜
˜
motteid. Et teda kui Piibli autorit tundma oppida, tuleb seda raamatut hoolega uurida. (Johannese 17:3; 2. Timoteosele 3:16.)
¨
Piibli kaudu annab Jumal Jehoova teada oma eesmargi inimeste
ja maaga. (1. Moosese 3:15; Ilmutus 21:3, 4.)
˜
¨
Piibel on mojutanud inimeste elu kaugelt rohkem kui ukski teine
¨
¨
¨
raamat. Selles oeldu sutitab lugejates soovi jaljendada Jehoovat,
¨
naiteks osutada teistele armastust, halastust ja kaastunnet. See
raamat pakub lootust ja aitab toime tulla ka raskeimate katsu¨
mustega. Samuti naitab Piibel selgelt, mis pole praeguses maail˜
¨
mas kooskolas Jumala taiusliku tahtega. (Laul 119:105; Heebrealastele 4:12; 1. Johannese 2:15–17.)
¨ ¨
Piibel pandi kirja heebrea, aramea ja kreeka keeles ning on nuud˜
˜
seks kas osaliselt voi tervikuna tolgitud umbes 2600 keelde.
¨
˜
¨
Seda on labi aegade tolgitud ja levitatud rohkem kui uhtegi teist
˜
¨
raamatut. Jumala Sona laialdane levik on igati ootusparane, sest
¨
˜
Piibli prohvetikuulutus utleb: „Head sonumit kuningriigist [mis on
˜
Piibli peateema] kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks koigi˜
le rahvastele ja siis tuleb lopp.” (Matteuse 24:14.)
˜
¨
¨
Kuna me peame Piibli sonumit vaga oluliseks, oli meie eesmark
˜
˜
¨
teha selline tolge, mis vastaks voimalikult tapselt algtekstile ja
˜
oleks samas mottelt selge ning ladusas keeles. Piibli taga oleva˜
˜
˜
˜
tes lisades „Piibli tolkimise pohimotted”, „Selle piiblitolke erijoo˜
¨
¨
ned” ja „Kuidas on Piibel meieni joudnud” kasitletakse lahemalt
˜
˜
˜
¨
¨
pohimotteid, mida tolkimisel on jargitud, samuti selle valjaande
erijooni.
Need, kes armastavad ja teenivad Jumal Jehoovat, soovivad, et
¨
˜
˜
neil oleks tapne ja kergesti moistetav piiblitolge. (1. Timoteosele
¨ ¨
˜
˜
¨
2:4.) Nuud on „Uue maailma tolge” joudnud ka eesti lugeja katte
¨
¨
˜
ning meie eesmark on anda see valja veel voimalikult paljudes
˜
keeltes. Me loodame ja palvetame, et see piiblitolge oleks sul¨ ¨
le, armas lugeja, vaartuslikuks abimeheks, mis aitab sul Jumalat
otsida ja ta ka leida. (Apostlite teod 17:27.)
˜
˜
„Uue maailma tolke” piiblitolkekomitee
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¨
RAAMATUTE NIMED JA J ARJEKORD
H E E B R E A - J A A R A M E A K E E L N E O SA
RAAMAT

1. Moosese
2. Moosese
3. Moosese
4. Moosese
5. Moosese
Joosua
˜
Kohtumoistjate
Rutt
1. Saamueli
2. Saamueli
1. Kuningate
2. Kuningate
1. Ajaraamat
2. Ajaraamat
Esra
Nehemja
Ester
Iiob
Laulud
(Psalmid)
˜
˜
Opetussonad

¨
LUHEND

LK

1Mo
2Mo
3Mo
4Mo
5Mo
Jos
Koh
Ru
1Sa
2Sa
1Ku
2Ku
1Aj
2Aj
Esr
Neh
Est
Ii
˜L
Op

41
110
166
207
263
315
349
382
387
431
468
512
553
592
639
653
673
683
732
853

RAAMAT

Koguja
¨
Ulemlaul
Jesaja
Jeremija
Nutulaulud
Hesekiel
Taaniel
Hoosea
Joel
Aamos
Obadja
Joona
Miika
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki

¨
LUHEND

LK

Kog
¨
Ul
Jes
Jer
Nu
Hes
Tn
Ho
Jl
Am
Ob
Jn
Mi
Nah
Hab
Sef
Hag
Sak
Mal

894
906
914
1003
1090
1099
1170
1192
1206
1211
1222
1224
1227
1235
1239
1243
1248
1250
1263

K R E E K A K E E L N E O SA
RAAMAT

Matteuse
Markuse
Luuka
Johannese
Apostlite teod
Roomlastele
1. Korintlastele
2. Korintlastele
Galaatlastele
Efeslastele
Filiplastele
Koloslastele
1. Tessalooniklastele
2. Tessalooniklastele

¨
LUHEND

LK

Mt
Mr
Lu
Joh
Ap
Ro
1Ko
2Ko
Ga
Ef
Flp
Kol
1Te
2Te

1268
1317
1348
1400
1438
1490
1511
1533
1547
1554
1561
1567
1572
1576

Piibliraamatute tabel
Erinevused salmide numeratsioonis
˜
Sonaregister

RAAMAT

1. Timoteosele
2. Timoteosele
Tiitusele
Fileemonile
Heebrealastele
Jaakobuse
1. Peetruse
2. Peetruse
1. Johannese
2. Johannese
3. Johannese
Juuda
Ilmutus

˜
Sonaseletusi
Lisa A
Lisa B

1658
1660
1663
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¨
LUHEND

LK

1Ti
2Ti
Tt
Flm
Heb
Jk
1Pe
2Pe
1Jo
2Jo
3Jo
Ju
Ilm

1579
1585
1590
1592
1594
1610
1615
1621
1625
1630
1631
1632
1634

1692
1717
1765

ESIMENE MOOSESE
R A A M AT

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨
Ennustused Noa jareltulijate
kohta (18–29)

1

Taeva ja maa loomine (1, 2)
¨
Kuus loomispaeva (3–31)
¨
¨ ¨
¨
1. paev: valgus; oo ja paev (3–5)
¨
2. paev: laotus (6–8)
¨
3. paev: kuiv maa ja taimestik (9–13)
¨
4. paev: taevased
valgusallikad (14–19)
¨
5. paev: kalad ja linnud (20–23)
¨
6. paev: maismaaloomad ja
inimesed (24–31)
¨
2 Jumal puhkab 7. paeval (1–3)
Jumal Jehoova, taeva ja maa looja (4)
Mees ja naine Eedeni aias (5–25)
Inimene valmistatakse mullast (7)
Hea ja halva tundmise puu (15–17)
Naise loomine (18–25)

10 Rahvaste loetelu (1–32)
¨
Jaafeti jareltulijad (2–5)
¨
Haami jareltulijad (6–20)
Nimrod — Jehoova vastane (8–12)
¨
Seemi jareltulijad (21–31)
11

Paabeli torn (1–4)
¨
Jehoova segab ara keele (5–9)
Seemist Aabramini (10–32)
Terahi pere (27)
Aabram lahkub Urist (31)
12 Aabram lahkub Haaranist
Kaananimaale (1–9)
˜
Jumala tootus Aabramile (7)
Aabram ja Saarai Egiptuses (10–20)
13 Aabram naaseb Kaananimaale (1–4)
¨
Aabram ja Lott lahevad lahku (5–13)
˜
Jumal kordab tootust Aabramile (14–18)
¨ ¨
14 Aabram paastab Loti (1–16)
˜
Melkisedek onnistab Aabramit (17–24)

3 Inimese pattulangemine (1–13)
Esimene vale (4, 5)
¨
Jehoova karistab massajaid (14–24)
¨
Ennustus naise jareltulija kohta (15)
¨
Eedeni aiast valjaajamine (23, 24)
4 Kain ja Aabel (1–16)
¨
Kaini jareltulijad (17–24)
Sett ja tema poeg Enos (25, 26)

15 Jumala leping Aabramiga (1–21)
˜
Ennustus 400 rohumisaasta
kohta (13)
˜
Jumal kordab tootust
Aabramile (18–21)

5 Aadamast Noani (1–32)
¨
¨
Aadamale sunnib poegi ja tutreid (4)
¨
Eenok kaib koos Jumalaga (21–24)
˜
6 Jumala pojad votavad maa peal endale
naisi (1–3)
¨
¨
Sunnivad hiidturannid (4)
Inimeste kurjus kurvastab
Jehoovat (5–8)
¨
Noa saab ulesande ehitada laev (9–16)
Jumal teatab veeuputusest (17–22)

16 Haagar ja Ismael (1–16)
17 Aabraham — paljude rahvaste isa (1–8)
nimeks saab Aabraham (5)
¨ Aabrami
˜
Umberloikamisleping
(9–14)

Saaraist saab Saara (15–17)
˜
¨
Tootus Iisaki sundimise kohta (18–27)
¨
18 Kolm inglit kulastavad Aabrahami (1–8)
˜
¨
Saarale tootatakse poja sundi;
ta naerab (9–15)
Aabraham anub Soodoma eest (16–33)
¨
19 Inglid kulastavad Lotti (1–11)
Lotti ja tema peret kiirustatakse
lahkuma (12–22)
Soodom ja Gomorra
¨
havitatakse

7 Laeva
sisenemine (1–10)
¨
Ulemaailmne veeuputus (11–24)
8 Uputusvesi alaneb (1–14)
¨
Tuvi lastakse valja (8–12)
¨
Laevast valjumine (15–19)
˜
Jumala tootus maa kohta (20–22)
9 Juhendid inimkonnale (1–7)
Seadus vere kohta (4–6)
Vikerkaareleping (8–17)

(23–29)

Loti naine muutub
soolasambaks (26)
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¨ ¨
1. MOOSESE, luhiulevaade
¨
Lott ja tema tutred (30–38)
Moabiitide ja ammonlaste
˜
polvnemine (37, 38)
¨ ¨
¨
20 Saara paaseb Abimeleki kaest (1–18)
¨
21 Iisaki sund (1–7)
Ismael narrib Iisakit (8, 9)
Haagar ja Ismael saadetakse
¨
ara (10–21)
Aabrahami leping Abimelekiga (22–34)
¨
22 Aabrahamil kastakse ohverdada
Iisak
(1–19)
˜
¨
Onnistused Aabrahami jareltulija
kaudu (15–18)
Rebeka pere (20–24)
23 Saara surm ja matmispaik (1–20)
24 Iisakile otsitakse naist (1–58)
Rebeka kohtub Iisakiga (59–67)
25 Aabraham abiellub uuesti (1–6)
Aabrahami surm (7–11)
Ismaeli pojad (12–18)
¨
Jaakobi ja Eesavi sund (19–26)
¨ ¨
Eesav muub oma
¨
˜
esmasunnioiguse (27–34)
26 Iisak ja Rebeka Geraris (1–11)
˜
Jumal kinnitab tootust Iisakile (3–5)
¨
¨
Tuli kaevude parast (12–25)
Iisaki leping Abimelekiga (26–33)
Eesavi kaks heti naist (34, 35)
˜
27 Iisak onnistab Jaakobit (1–29)
˜
Eesav anub onnistust, ta ei
kahetse (30–40)
Eesavi vaen Jaakobi vastu (41–46)
28 Iisak saadab Jaakobi PaddanAramisse (1–9)
¨
Jaakobi unenagu Peetelis (10–22)
˜
Jumal kinnitab tootust
Jaakobile (13–15)
29 Jaakob kohtab Raahelit (1–14)
Jaakob armub Raahelisse (15–20)
Jaakob abiellub Lea ja
Raaheliga (21–29)
Jaakobi ja Lea neli poega: Ruuben,
Siimeon, Leevi ja Juuda (30–35)
¨
30 Billa sunnitab Daani ja Naftali (1–8)
¨
Silpa sunnitab Gaadi ja Aaseri (9–13)
¨
Lea sunnitab Issaskari ja
Sebuloni (14–21)

42
¨
Raahel sunnitab Joosepi (22–24)
Jaakobi karjad kasvavad (25–43)
31 Jaakob lahkub salaja
Kaananimaale (1–18)
˜
¨
Laaban jouab Jaakobile jarele (19–35)
Jaakobi leping Laabaniga (36–55)
32 Jaakob kohtub inglitega (1, 2)
Jaakob valmistub kohtuma
Eesaviga (3–23)
Jaakob maadleb ingliga (24–32)
Jaakobi nimeks saab Iisrael (28)
33 Jaakob kohtub Eesaviga (1–16)
¨
Jaakob laheb Sekemisse (17–20)
¨
34 Diina vagistatakse (1–12)
Jaakobi poegade pettus (13–31)
˜
˜ ˜
35 Jaakob korvaldab voorad jumalad (1–4)
Jaakob naaseb Peetelisse (5–15)
¨
Benjamini sund, Raaheli surm (16–20)
Iisraeli 12 poega (21–26)
Iisaki surm (27–29)
¨
36 Eesavi jareltulijad (1–30)
˜
Edomi kuningad ja hoimupealikud (31–43)
¨
37 Joosepi unenaod (1–11)
Joosep ja ta kadedad vennad (12–24)
¨ ¨
Joosep muuakse orjaks (25–36)
38 Juuda ja Taamar (1–30)
39 Joosep Pootifari majas (1–6)
Joosep ja Pootifari naine (7–20)
Joosep vanglas (21–23)
¨
40 Joosep seletab vangide unenaod (1–19)
¨
Seletused on Jumala kaes (8)
¨
¨
Vaarao sunnipaev (20–23)
¨
41 Joosep seletab vaarao unenaod (1–36)
¨
Vaarao ulendab Joosepi (37–46a)
Joosep korraldab toiduvarumist
ja -jagamist (46b–57)
¨
42 Joosepi vennad lahevad
Egiptusse (1–4)
Joosep kohtub vendadega ja paneb
nad proovile (5–25)
Vennad naasevad koju Jaakobi
juurde (26–38)
¨
43 Joosepi vennad lahevad teist korda
Egiptusse koos Benjaminiga (1–14)
Joosep kohtub taas vendadega (15–23)
¨ ¨
Joosepi pidusook vendadega (24–34)

¨ ¨
1. MOOSESE, luhiulevaade – 1:18

43
˜
44 Joosepi hobekarikas Benjamini
kotis (1–17)
Juuda anub Benjamini eest (18–34)

˜
48 Jaakob onnistab Joosepi kaht
poega (1–12)
˜
Efraim saab parema onnistuse (13–22)
49 Jaakobi ennustus surivoodil (1–28)
Juudast tuleb Siilo (10)
Jaakob annab juhendid enda
matmiseks (29–32)
Jaakobi surm (33)
50 Joosep matab Jaakobi Kaananimaale (1–14)
Joosep kinnitab, et on
andestanud (15–21)
¨
Joosepi viimased paevad ja
surm (22–26)
¨
Joosepi kask oma luude kohta (25)

45 Joosep teeb teatavaks, kes ta on (1–15)
Joosepi vennad naasevad Jaakobi
juurde (16–28)
46 Jaakob ja ta pere kolivad
Egiptusse (1–7)
Egiptusse minejate nimed (8–27)
Joosep kohtub Jaakobiga
Goosenis (28–34)
47 Jaakob kohtub vaaraoga (1–12)
Joosep majandab targalt (13–26)
Iisrael asub elama Goosenisse (27–31)

˜

loi Jumal taeva ja
1 Alguses
maa.
¨
a

2 Maa oli tuhi ja lage, pime¨
dus oli vetesugavuse peal b ning
Jumala vaim1 c liikus vete kohal. d
¨
3 Jumal utles: „Saagu valgus.” Ja valgus sai. e
¨
4 Jumal nagi, et valgus on
hea, ja ta hakkas valgust pimedusest lahutama. 5 Jumal ni¨
metas valguse paevaks ja pime¨ ¨
˜
duse ta nimetas ooks.f Oli ohtu
¨
ja oli hommik — esimene paev.
¨
¨
6 Seejarel Jumal utles: „Saagu laotus g vete vahele ja see lahutagu veed vetest.” h 7 Nii ka
¨
sundis. Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis olid laotuse all,
vetest, mis olid laotuse peal. i
8 Jumal nimetas laotuse tae˜
vaks. Oli ohtu ja oli hommik —
¨
teine paev.
¨
¨
9 Seejarel Jumal utles: „Veed
¨
taeva all koondugu uhte paika ja
¨
nahtavale tulgu kuiv pind.” j Nii
˜
˜
1:2 1 Sonaga „vaim” tolgitud heebrea
˜
¨
sona viitab nahtamatule tegutsevale
˜
˜
¨
˜
joule. Seda sona on naiteks tolgitud ka
vastega „tuul”.
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˜
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¨
ka sundis. 10 Jumal nimetas
kuiva pinna maaks a ning koondunud veed nimetas ta mereks. b
¨
Ja Jumal nagi, et see on hea. c
¨
¨
11 Siis Jumal utles: „Maast targaku rohi, seemet kandvad eri
liiki taimed ning eri liiki1 viljapuud, mille viljas on seeme.”
¨
Nii ka sundis. 12 Maast kasvasid rohi, seemet kandvad eri liiki
taimed d ning eri liiki puud, mille
¨
viljas on seeme. Ja Jumal nagi,
˜
et see on hea. 13 Oli ohtu ja
¨
oli hommik — kolmas paev.
¨
¨
14 Seejarel Jumal utles: „Valgusallikade taevalaotuses tehku
¨
¨ ¨
vahe paeva ja oo f vahele ning
¨
hakaku tahistama aastaaegu,
¨
paevi ja aastaid. g 15 Need olgu
taevalaotuses valgusallikateks
¨
ja valgustagu maad.” Nii ka sundis. 16 Jumal pani valitsema
kaks suurt valgusallikat, suure¨
¨
¨
ma paeva ule h ja vaiksema
¨ ¨ ¨
¨
oo ule, samuti tahed. i 17 Jumal pani need taevalaotusse, et need valgustaksid maad
¨
18 ning valitseksid paeval ja
¨
1:11 1 „Liik” on siin laiemas tahenduses
¨
¨
kui tanapaeva teaduslik termin.

1. MOOSESE 1:19–2:7

¨ ¨
oosel ning teeksid vahe valguse ja pimeduse vahele. a Ja Ju¨
mal nagi, et see on hea. 19 Oli
˜
ohtu ja oli hommik — neljas
¨
paev.
¨
¨
20 Seejarel Jumal utles:
„Veed kihagu elavatest olenditest1 ning tiivulised2 lennaku maa kohal taevalaotuses.” b
˜
21 Ja Jumal loi eri liiki olen˜
did: suured mereolendid ja koik
elavad olendid, kellest veed kihavad, ning igasugused tiivuli¨
sed. Ja Jumal nagi, et see on
˜
hea. 22 Jumal onnistas neid:
„Olge viljakad, teid saagu palju
¨
ning taitke mere vesi. c Ja maa
peale saagu palju tiivulisi.”
˜
23 Oli ohtu ja oli hommik —
¨
viies paev.
¨
¨
24 Seejarel Jumal utles:
„Maa toogu esile eri liiki elavaid olendeid: eri liiki koduloomi, maadligi liikuvaid loomi1
¨
ja metsloomi.” d Nii ka sundis.
˜
25 Jumal loi eri liiki metsloo˜
mad, koduloomad ja koik maadligi liikuvad loomad. Ja Jumal
¨
nagi, et see on hea.
¨
26 Siis Jumal utles: „Tehkem e inimene meie sarnaseks,
et ta oleks meie moodi.f Ta va¨
litsegu kalade ule meres, tiivu¨
liste ule taeva all, koduloomade
˜
ja koigi maadligi liikuvate loo¨
¨
made ule ning kogu maa ule.” g
˜
27 Ja Jumal loi inimese enda
˜
sarnaseks, ta loi tema Jumala
˜
sarnaseks, ta loi mehe ja naise. h
˜
¨
28 Jumal onnistas neid ja utles neile: „Olge viljakad ja teid
¨
saagu palju, taitke maa i ja alis˜
˜
1:20 1 Voib tolkida ka „hingedest”.
˜
˜
2 Vastav heebrea sona voib viidata peale lindude ka teistele tiibadega olendite¨
le, naiteks tiivulistele putukatele. 1:24
˜
1 Vastav heebrea sona viitab ilmselt sel¨
listele loomadele nagu roomajad, narilised ja putukad.
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¨
tage see.a Valitsege b kalade ule
¨
meres, tiivuliste ule taeva all ja
˜
¨
koigi loomade ule, kes maa peal
liiguvad.”
¨
29 Siis Jumal utles: „Ma an˜
nan teile koik seemet kandvad
˜
taimed kogu maal ja koik puud,
mille viljas on seeme. Need
˜
olgu teile toiduks. c 30 Koigile
˜
metsloomadele maa peal, koigi˜
le tiivulistele taeva all ja koigile elusolenditele, kes maa peal
˜
liiguvad, annan ma toiduks koik
¨
rohelised taimed.” d Nii ka sundis.
¨
31 Parast seda vaatas Jumal
˜
koike, mis ta oli teinud, ja see
˜
¨
oli vaga hea.e Oli ohtu ja oli
¨
hommik — kuues paev.
Nii said valmis taevas, maa
˜
ja koik, mis neis on. f
¨
2 Seitsmendaks paevaks oli
¨ ¨
˜
Jumal oma too lopetanud ja
¨
¨
seitsmendal paeval jai ta teh¨ ¨
tud toost puhkama. g 3 Jumal
˜
¨
onnistas seitsmendat paeva ja
¨
kuulutas selle puhaks1, sest sel
¨
paeval Jumal puhkab loomis¨ ¨
˜
toost. Ta oli loonud koik, mis ta
¨
˜
eesmargiks oli votnud.
4 See on lugu taeva ja maa
¨
loomisest, paevast,1 mil Jumal
Jehoova2 tegi maa ja taeva. h
¨
5 Maa peal ei olnud veel uht˜ ˜
¨
ki poosast ja ukski taim ei ol¨
nud veel targanud. Jumal Jehoova polnud lasknud maa peale vihma sadada ning inimest ei
olnud maad harimas. 6 Maast
˜
tousis udu ja niisutas kogu maapinda.
7 Jumal Jehoova valmistas
inimese mullast i ja puhus te-

2

¨
2:3 1 St eraldas selle oma erilise eesmar˜
gi elluviimiseks. 2:4 1 Moeldakse kuut
¨
loomispaeva tervikuna. 2 Esimene koht,
kus esineb Jumala nimi (hbr 565 , JHVH).
(Vt lisa A4.)
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˜ ˜
˜
ma ninasoormeisse eluohku a
ning inimene sai elavaks olendiks1. b 8 Jumal Jehoova rajas
Eedenisse1, ida poole, aia c ning
pani sinna inimese, kelle ta oli
valmistanud. d 9 Ja Jumal Jehoova laskis maast kasvada igasuguseid ilusaid ja heade viljadega puid, samuti elupuu1 e keset aeda ning hea ja halva tundmise puu1. f
˜
10 Eedenist sai alguse jogi,
mis kastis aeda ning harg˜
nes neljaks joeks. 11 Esimese
¨
nimi on Piison. See voolab umber Havilamaa, kus on kulda.
12 Selle maa kuld on hea, samuti on seal aromaatset vai¨
ku ja oonuksikive. 13 Teise
˜
joe nimi on Giihon. See voolab
¨
umber Kuusimaa. 14 Kolman˜
da joe nimi on Hiddekel1. g See
¨ ¨
voolab Assuuriast h ida pool.
˜
Neljas jogi on Eufrat. i
15 Jumal Jehoova pani inimese Eedeni aeda elama, seda
harima ja selle eest hoolitsema. j 16 Ja Jumal Jehoo˜
va keelas inimest: „Koigist aia
˜
¨ ¨
puudest void sa suua, palju
soovid, k 17 kuid hea ja halva
¨ ¨
tundmise puust sa ei tohi suua,
¨
¨ ¨
sest paeval, mil sa sellest sood,
sa sured.” l
¨
18 Jumal Jehoova utles:
¨
„Inimesel ei ole hea uksi olla.
Ma teen talle abilise, kes on
¨
talle taienduseks.” m 19 Jumal
Jehoova oli valmistanud mul˜
˜
last koik metsloomad ja koik tii˜
vulised taeva all ning toi need
¨
inimese juurde, et naha, kuidas
¨
see igauht nimetab. Nii nagu
inimene igat elusolendit nime˜
˜
2:7 1 Voib tolkida ka „hingeks”. Hbr neˇ ˜
˜
˜
fes, sona-sonalt „hingav olend”. (Vt „So¨
naseletusi”.) 2:8 1 Nimi Eeden tahen˜
dab „nauding”. 2:9 1 Vt „Sonaseletusi”.
¨
2:14 1 Tigrise heebreaparane nimi.

1. MOOSESE 2:8–3:5
PTK 2
a 1Mo 7:22
Jes 42:5
Ap 17:25

b 1Ko 15:
45, 47

c 1Mo 2:15
1Mo 3:23

d 1Mo 1:26
e 1Mo 3:22, 24
Ilm 2:7

f 1Mo 2:17
g Tn 10:4
h 1Mo 10:8, 11
i 1Mo 15:18
5Mo 11:24

j 1Mo 1:28
1Mo 2:8
L 115:16

k 1Mo 2:8, 9
1Mo 3:2

l 1Mo 3:19
L 146:4
Kog 9:5, 10
Hes 18:4
Ro 5:12
1Ko 15:22

m 1Ko 11:8, 9
1Ti 2:13


Teine veerg
a 1Mo 1:26
b Mr 10:9
1Ti 2:13

c 1Ko 11:8
d Mal 2:16
Mt 19:5
Mr 10:7, 8
Ro 7:2
1Ko 6:16
Ef 5:31
Heb 13:4

e 1Mo 3:7


PTK 3
f 2Ko 11:3
Ilm 12:9
Ilm 20:2

g 1Mo 2:17
h 1Mo 2:16
i 1Mo 2:8, 9
j Joh 8:44
1Jo 3:8

tas, niisuguse nime see ka sai. a
˜
20 Inimene pani nimed koigile koduloomadele, tiivulistele taeva all ja metsloomadele. Inimesel aga polnud abilist,
¨
kes oleks olnud talle taienduseks. 21 Niisiis lasi Jumal Je¨
hoova tulla inimese peale sugava une ning kui inimene magas,
˜
¨
¨
vottis Jumal uhe tema kuljeluu
ja sulges selle koha. 22 Jumal
¨
Jehoova valmistas mehe kulje˜
luust naise ja toi ta mehe juurde. b
¨
23 Siis utles mees:
„Viimaks ometi —
luu minu luust
ja liha minu lihast!
¨ ¨
Teda huutagu naiseks,
˜
sest ta on mehest voetud.1” c
˜
¨
24 Seetottu jatab mees maha
¨
oma isa ja ema ning hoiab uhte1
oma naisega ja neist kahest
˜
¨
saab uks. d 25 Nad olid molee
mad alasti, mees ja ta naine,
¨
kuid nad ei habenenud seda.
Maduf oli ettevaatlikum1 kui
˜
koik teised Jumal Jehoo¨
va loodud metsloomad. Ta kusis naiselt: „Kas Jumal on tei˜
¨
le toesti oelnud, et te ei tohigi
¨ ¨
igast aia puust suua?” g 2 Nai˜
¨
ne vastas maole: „Me voime kull
¨ ¨
aia puude vilja suua, h 3 aga
aia keskel oleva puu i kohta
¨
on Jumal oelnud: „Te ei tohi
¨ ¨
sellest suua ega seda puutuda, muidu te surete.”” 4 See¨
peale utles madu naisele: „Ei te
¨
sure! j 5 Jumal ju teab, et pae¨ ¨
val, mil te sellest soote, teie silmad avanevad. Te saate Jumala

3

˜
¨
2:23 1 Heebrea keeles on siin sonamang:
ˇ
ˇ ˇ
„mees” on is ja „naine” issah. 2:24
˜
˜
¨ ¨
1 Voib tolkida ka „jaab”. Vastav heebrea
˜
¨
˜
sona tahendab „klammerduma”, „kovas¨
˜
˜
ti kulge kleepuma”. 3:1 1 Voib tolkida ka
„kavalam”.

1. MOOSESE 3:6–24
sarnaseks ning tunnete siis
head ja halba1.”a
¨
6 Siis naine nagi, et puu on
ilus ja selle viljad on head —
¨ ¨
see oli talle ihaldusvaarne. Nii˜
˜
siis vottis ta selle vilja ja soi. b
Hiljem, kui ta oli koos oma mehega, andis ta seda ka temale,
˜
ja mees soi. c 7 Siis nende sil˜
mad avanesid ja nad moistsid,
et nad on alasti. Nad sidusid
kokku viigilehti ja tegid endale
¨ ¨
niudevood. d
8 Hiljem kuulsid nad Ju¨ ¨
mal Jehoova haalt, kui ta ma˜
˜
heda ohtutuule ajal aias kondis. Siis peitsid mees ja ta naine
end Jumal Jehoova palge eest
aia puude vahele. 9 Jumal Je¨ ¨
hoova huudis meest mitu korda: „Kus sa oled?” 10 Viimaks
see vastas: „Ma kuulsin aias su
¨ ¨
haalt, aga ma kartsin, sest ma
¨
olen alasti. Seeparast ma peit¨
¨
sin end ara.” 11 Jumal kusis:
¨
„Kes sulle utles, et sa oled alas¨ ¨
ti? e Kas sa oled soonud puust,
¨ ¨
millest ma keelasin sul suua?” f
12 Mees vastas: „Naine, kelle
sa mulle kaasaks andsid, tema
andis mulle selle puu vilja, see¨
˜
¨
parast ma soin.” 13 Siis kusis
Jumal Jehoova naiselt: „Miks
sa seda tegid?” Naine vastas:
¨
„Madu pettis mind, seeparast
˜
ma soin.” g
¨ ¨
¨
14 Nuud utles Jumal Jehoova maole: h „Et sa seda te˜
gid, oled sa neetud koigi koduloomade ja metsloomade seas.
˜
¨
Koik oma elupaevad roomad
˜
¨ ¨
˜
sa kohu peal ja sood pormu.
˜
i
15 Ma tostan vihavaenu sinu j
¨
ja naise k vahele, sinu jareltulija¨
te1 l ja tema jareltulijatem vahe˜
˜
3:5 1 Voib tolkida ka „hakkate ise otsustama, mis on hea ja mis halb”. 3:15
˜
˜
1 Sona-sonalt „seemne”.
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¨
¨
le. Sina kull salvad naise jareltulijat1 kannast, a aga tema purustab su pea.” b
¨
16 Naisele ta utles: „Ma teen
lapsekandmise sulle vaevarikkaks ja sa tood lapsi ilmale valuga. Sa tunned suurt igatsust
¨
oma mehe jarele, tema aga va¨
litseb su ule.”
¨
17 Aadamale1 ta utles: „Ku˜
na sa votsid kuulda oma naist
˜
ja soid puust, millest ma olin
¨ ¨
keelanud sul suua, c siis on maa˜
¨
pind sinu parast neetud. d Koik
¨
¨
oma elupaevad naed sa vaeva,
et saaki saada. e 18 Ta kasva˜ ˜
tab sulle ogalisi poosaid ja oha˜
kaid ning polluvili on sulle toi¨ ¨
duks. 19 Sa tootad palehigis,
et leiba saada, kuni sinust saab
¨
jalle muld, sest sellest oled sa
˜
voetud. f Muld sa oled ja mullaks
sa saad.” g
20 Aadam pani oma naisele nimeks Eeva1, sest temast
˜
pidi saama koigi elavate ema. h
21 Jumal Jehoova tegi Aadamale ja ta naisele pikad nahkriided, et nad saaksid need selga panna. i 22 Jumal Jehoova
¨
utles: „Inimene on saanud meie
sarnaseks, sest ta tunneb head
ja halba. j Aga et ta ei sirutaks
¨
˜
katt ega votaks ka elupuu k vilja,
¨ ¨
ei sooks seda ega elaks igavesti . . .” 23 Siis ajas Jumal Je¨
hoova inimese Eedeni aiast l valja, et see hariks maad, millest
˜
ta oli voetud. m 24 Jumal ajas
¨
inimese valja ning pani Eedeni
¨
aia idakulge keerubid1 n ja lee¨ ¨
˜ ˜
gina poorleva mooga, et need
valvaksid elupuu juurde viivat
teed.
˜
˜
3:15 1 Sona-sonalt „seemet”. 3:17 1 Ni¨
mi Aadam tahendab „muldne inimene”,
¨
„inimkond”. 3:20 1 Nimi Eeva tahendab
˜
„elav”. 3:24 1 Keerub on korge positsiooniga vaimolend.
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4

Aadam heitis oma naise
¨
Eeva juurde ja see jai lapse¨
a
ootele. Eeva sunnitas Kaini1 b
¨
ja utles: „Ma olen Jehoova abi¨
ga poja sunnitanud.” 2 Hiljem
¨
sunnitas ta tema venna Aabeli. c
Aabelist sai lambakasvataja,
˜
˜
Kainist aga pollumees. 3 Mo¨
˜
ne aja parast toi Kain Jehoovale ohvrianniks maa vilju,
˜
4 Aabel aga toi oma karja esmikuid d ja nende rasva. Aabel
ja tema ohvriand olid Jehoova¨
le meeleparased, e 5 kuid Kain
ja tema ohver mitte. Siis Kain
vihastus ja muutus morniks.
¨
6 Jehoova kusis Kainilt: „Miks
sa oled nii vihane ja morn?
¨ ¨
7 Kui sa nuud head teed, eks
¨
ole sa siis taas mulle meeleparane? Aga kui sa head ei tee,
luurab patt su ukse taga. Ta ih˜
kab sind oma voimusse haarata, kuid kas sina alistad ta?”
¨
¨
8 Seejarel utles Kain oma
¨
¨
vennale Aabelile: „Lahme valjale!” Seal tungis Kain oma vennale Aabelile kallale ja tap¨
pis ta. f 9 Hiljem kusis Jehoova Kainilt: „Kus on su vend
Aabel?” ja tema vastas: „Kust
mina tean! Kas ma olen oma
venna hoidja?” 10 Seepeale
¨
¨
Jumal utles: „Mida sa oled kull
teinud! Kuula, su venna veri kisendab maa pealt minu poo¨ ¨
le! g 11 Nuud oled sa neetud!
¨
Sa pead minema ara maalt, mis
on avanud oma suu, et juua
su venna verd, mille sa valasid. h 12 Sa harid maad, aga ta
ei anna sulle saaki. Sinust
˜
saab maa peal hulkur ja poge¨
nik.” 13 Siis utles Kain Jehoo¨ ¨
vale: „Karistus mu suuteo eest
on suurem, kui ma suudan kan¨
¨
4:1 1 Nimi Kain tahendab „sunnitatu”,
„tehtu”.
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¨
da! 14 Sa ajad mu tana minema siit maalt ja ma ei ole enam
su palge ees. Minust saab maa
˜
peal hulkur ja pogenik ning
kes mind leiab, see tapab mu.”
15 Jehoova vastas: „Kes Kaini
¨
tapab, sellele makstakse katte
seitse korda.”
˜
Nonda pani Jehoova Kaini¨
¨
le margi1 kulge, et tema leid¨ ¨
ja teda maha ei looks. 16 See¨
¨
jarel laks Kain Jehoova palge
¨
eest ara ja asus elama Noodimaale1, Eedenist ida poole. a
17 Kain heitis oma naise b
¨
juurde, see jai lapseootele ja
¨
sunnitas Hanoki. Siis ehitas
Kain linna ning pani sellele
¨
oma poja jargi nimeks Hanok.
¨
18 Hanokile sundis Iirad, Iira¨
dile sundis Mehuujael, Mehuu¨
jaelile sundis Metuusael ja Me¨
tuusaelile sundis Lemek.
˜
19 Lemek vottis endale kaks
naist. Esimese nimi oli Aada ja
¨
teise nimi Silla. 20 Aada sunnitas Jaabali. Jaabal oli esimene, kes elas telkides ja kasvatas
karja. 21 Tema venna nimi oli
¨ ¨
Juubal. Juubal oli esimene luu¨
ra- ja vilepillimangija1. 22 Sil¨
la sunnitas Tuubal-Kaini, kes
sepistas igasuguseid vasest ja
¨ ¨
rauast tooriistu. Tuubal-Kaini
˜
˜
ode oli Naama. 23 Lemek loi
oma naistele Aadale ja Sillale
¨
need varsiread:
¨ ¨
„Kuulge mu haalt,
Lemeki naised,
˜
˜
votke kuulda neid mu sonu!
Ma tapsin mehe,
kes mind haavas,
jah, noore mehe,
˜
kes mind loi.
˜
¨
4:15 1 See voib tahendada Jumala antud
hoiatust teistele inimestele. 4:16 1 Nimi
¨
Noodimaa tahendab „pagendusmaa”.
˜
˜
¨ ¨
¨
4:21 1 Voib tolkida ka „floodimangija”.

1. MOOSESE 4:24–5:29
24 Kui Kaini eest makstakse
¨
katte seitse korda, a
siis Lemeki eest seitse¨
kummend seitse korda.”
25 Aadam heitis taas oma
¨
naise juurde ning see sunnitas
poja. Naine pani talle nimeks
¨
Sett1 b ja utles: „Jumal on and¨
nud mulle uue jareltulija Aabeli asemele, sest Kain tappis ta.” c
¨
26 Ka Setile sundis poeg ja ta
pani talle nimeks Enos. d Sel
ajal hakkasid inimesed Jehoova
¨ ¨
nime huudma1.
˜
See on Aadama suguvosa¨
raamat. Paeval, mil Jumal
˜
Aadama loi, tegi ta tema Juma˜
la sarnaseks. e 2 Ta loi mehe
¨
f
ja naise. Nende loomise paeval g
˜
onnistas ta neid ja nimetas nad
inimesteks1.
3 Kui Aadam oli elanud 130
¨
aastat, sundis talle poeg, kes
oli tema moodi, tema sarnane,
ja ta pani talle nimeks Sett. h
¨
¨
4 Parast Seti sundi elas Aadam
¨
800 aastat. Talle sundis poegi
¨
¨
ja tutreid. 5 Aadama elupaevi oli kokku 930 aastat, siis ta
suri. i
6 Kui Sett oli elanud 105 aas¨
¨
tat, sundis talle Enos. j 7 Pa¨
rast Enose sundi elas Sett 807
¨
¨
aastat. Talle sundis poegi ja tut¨
reid. 8 Seti elupaevi oli kokku
912 aastat, siis ta suri.
9 Kui Enos oli elanud 90
¨
aastat, sundis talle Keenan.
¨
¨
10 Parast Keenani sundi elas
¨
Enos 815 aastat. Talle sundis
¨
poegi ja tutreid. 11 Enose elu¨
paevi oli kokku 905 aastat, siis
ta suri.

5

¨
4:25 1 Nimi Sett tahendab „asendaja”.
˜
¨
4:26 1 Voib tahendada kohatut kasuta˜
˜
mist. 5:2 1 Voib tolkida ka „Aadamaks”,
„inimkonnaks”.

48
PTK 4
a 1Mo 4:15
b 1Mo 5:3
1Aj 1:1

c 1Mo 4:8
Mt 23:35
Heb 11:4

d 1Mo 5:6
Lu 3:23, 38


PTK 5
e 1Mo 1:26
Jk 3:9

f 1Mo 1:27
Mr 10:6

g 1Mo 2:23
Jes 45:12
Mt 19:4

h 1Mo 4:25
i 1Mo 2:17
1Mo 3:19
Ro 6:23
1Ko 15:22

j 1Mo 4:26
Lu 3:23, 38


Teine veerg
a Lu 3:23, 37
b Lu 3:23, 37
c Ju 14
d Lu 3:23, 37
e 1Mo 6:9
5Mo 8:6
5Mo 13:4
3Jo 4
Ju 14, 15

f Joh 3:13
Heb 11:5

g Lu 3:23, 36
h 1Mo 7:1
Hes 14:14
Mt 24:37
Heb 11:7
1Pe 3:20
2Pe 2:5

12 Kui Keenan oli elanud 70
¨
aastat, sundis talle Mahalalel. a
¨
¨
13 Parast Mahalaleli sundi elas
¨
Keenan 840 aastat. Talle sun¨
dis poegi ja tutreid. 14 Keena¨
ni elupaevi oli kokku 910 aastat,
siis ta suri.
15 Kui Mahalalel oli elanud
¨
65 aastat, sundis talle Jered. b
¨
¨
16 Parast Jeredi sundi elas Ma¨
halalel 830 aastat. Talle sundis
¨
poegi ja tutreid. 17 Mahalale¨
li elupaevi oli kokku 895 aastat,
siis ta suri.
18 Kui Jered oli elanud 162
¨
aastat, sundis talle Eenok. c
¨
¨
19 Parast Eenoki sundi elas
¨
Jered 800 aastat. Talle sun¨
dis poegi ja tutreid. 20 Jeredi
¨
elupaevi oli kokku 962 aastat,
siis ta suri.
21 Kui Eenok oli elanud 65
¨
aastat, sundis talle Metuusa¨
¨
la. d 22 Parast Metuusala sun¨
˜
di kais Eenok koos toelise Ju¨
malaga1 300 aastat. Talle sun¨
dis poegi ja tutreid. 23 Eeno¨
ki elupaevi oli kokku 365 aastat.
¨
˜
24 Eenok kais koos toelise Ju˜
malaga. e Siis aga vottis Jumal
¨
ta ara ja teda polnud enam. f
25 Kui Metuusala oli elanud
¨
187 aastat, sundis talle Lemek. g
¨
¨
26 Parast Lemeki sundi elas
¨
Metuusala 782 aastat. Talle sun¨
dis poegi ja tutreid. 27 Metuu¨
sala elupaevi oli kokku 969 aastat, siis ta suri.
28 Kui Lemek oli elanud
¨
182 aastat, sundis talle poeg.
29 Ta pani talle nimeks Noa1, h
¨
oeldes: „Tema toob meile lo¨ ¨
hutust2 meie toos ja vaevas,
˜
¨
˜
˜
5:22 1 Vt „Sonaseletusi”, marksona „toe¨
line Jumal”. 5:29 1 Nimi Noa tahendab
˜
˜
ilmselt „lohutus”, „puhkus”. 2 Voib tolkida ka „kergendust”.
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sest Jehoova on maapinna
¨
¨
neednud.” a 30 Parast Noa sundi elas Lemek 595 aastat. Talle
¨
¨
sundis poegi ja tutreid. 31 Le¨
meki elupaevi oli kokku 777 aastat, siis ta suri.
32 Kui Noa oli saanud 500
¨
aastat vanaks, sundisid talle
Seem, b Haam c ja Jaafet. d
Kui inimeste arv maa peal
¨
¨
kasvas ja neile sundis tut¨
reid, 2 markasid Jumala po¨
jad1, e et inimeste tutred on ilu˜
sad, ja nad votsid endale nai¨
seks need, kelle nad valja
¨
valisid. 3 Siis utles Jehoova:
˜
„Minu vaim ei salli inimest lopmatult, f sest ta on vaid surelik1.
¨
¨ ¨
Seeparast jaagu talle 120 aastat.” g
¨
4 Neil paevil ja ka hiljem, kui
Jumala pojad heitsid inimeste
¨
¨
tutarde juurde ja need sunnitasid neile poegi, olid maa peal
¨
hiidturannid1. Need olid muist¨
sete aegade vagilased, kuulsad
mehed.
¨
5 Jehoova nagi, et inimese kurjus maa peal on suur ja
˜
¨
˜
et koik tema sudame motted
¨
on uksnes halvad. h 6 Jehooval oli kahju, et ta oli inimese
¨
maa peale teinud, ja tema suda
¨
oli kurb1. i 7 Seeparast Jehoo¨
¨
va utles: „Ma puhin inimesed,
kelle ma olen loonud, maa pealt
¨
ara — nii inimesed kui ka koduloomad, maadligi liikuvad loomad ja tiivulised taeva all —,
sest mul on kahju, et ma olen
nad teinud.” 8 Noa aga oli Je¨
hoovale meeleparane.

6

¨
6:2 1 Vastav heebrea valjend viitab ing˜
¨
litele. 6:3 1 Teine voimalik tahendus:
„sest ta elab patust elu”. 6:4 1 Vasta˜
˜
¨
va heebrea sona voimalik tahendus on
„langema panijad”, st need, kes panevad
˜
teisi langema. (Vt „Sonaseletusi”.) 6:6
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „tema suda valutas”.

1. MOOSESE 5:30–6:20
PTK 5
a 1Mo 3:17
b 1Mo 10:21
1Mo 11:10
Lu 3:23, 36

c 1Mo 6:10
1Mo 10:6

d 1Mo 10:2


PTK 6
e Ii 1:6
Ii 38:7
2Pe 2:4
Ju 6

f 1Mo 7:4
1Pe 3:20

g 2Pe 3:9
h 1Mo 8:21
Jer 17:9
Mt 15:19

i L 78:40, 41


Teine veerg
a 1Mo 7:1
Hes 14:14
Heb 11:7

b 2Pe 2:5
c 1Mo 5:32
d Ilm 11:18
e Mt 24:37–39
2Pe 2:5

f 1Mo 7:4
g Heb 11:7
h 1Mo 14:10
2Mo 2:3

i 1Mo 7:16
j 1Mo 1:7
1Mo 7:6, 11

k 1Mo 7:21
L 104:29
Mt 24:39
2Pe 2:5

l 1Mo 7:13
m 1Mo 8:17
n 1Mo 7:2

9 See on Noa lugu.
¨
˜
Noa oli uks oige mees; a ta oli
oma kaasaegsete seas laitmatu.
¨
˜
Noa kais koos toelise Jumala¨
ga. b 10 Noale sundis kolm
poega: Seem, Haam ja Jaafet. c
11 Aga maa oli Jumala sil¨
¨
mis rikutud ja tais vagivalda.
12 Jumal vaatas maa peale ja
˜
˜
see oli toesti rikutud: d koik inimesed maa peal olid hukas. e
¨
13 Jumal utles Noale: „Ma
˜
˜
olen otsustanud teha lopu koige¨
le elavale, sest inimesed on tait¨
˜
nud maa vagivallaga. Seetottu
toon ma inimeste ja maa peale
¨
havingu. f 14 Ehita endale goferipuust1 laev 2.g Tee see vahe¨
seintega ning kata seest ja val˜
jast torvaga3. h 15 Tee laev 300
¨ ¨
¨ ¨
kuunart pikk, 50 kuunart¨ lai ja
¨ ¨
˜
30 kuunart korge.1 16 Ulaser¨
¨ ¨
vast uhe kuunra kaugusele tee
¨
avaus valguse jaoks1 ja kuljele
¨ ¨
tee sissepaas. i Ehita laevale alu¨
mine tekk, vahetekk ja ulatekk.
17 Ma saadan maa peale upu¨
tusveed1, j et havitada taeva alt
˜
˜
koik, kelles on eluvaim2. Koik
k
maa peal hukkub, 18 aga sinuga ma teen lepingu. Mine laeva koos oma poegade, naise ja
pojanaistega. l 19 Vii laeva igasugustest loomadest m kaks, isa¨ ¨
ne ja emane, n et nad jaaksid
ellu koos sinuga: 20 eri liiki tiivulistest, koduloomadest
˜
ja koigist maadligi liikuvatest
˜
6:14 1 Mingi vaigurikas puu, voib-olla
¨
˜
˜
kupress. 2 Sona-sonalt „kast”. Ilmselt
oli Noa laev suur kastikujuline lame˜
˜
˜
˜
da pohjaga veesoiduk. 3 Voib tolkida ka
„pigiga”. 6:15 1 134 m pikk, 22 m lai ja
˜
13 m korge. (Vt lisa B14.) 6:16 1 Heeb˜
˜
rea sona, mis on tolgitud „avaus valguse
˜
¨
˜
jaoks”, voib tahendada ka viilkatust (kor¨
¨ ¨
˜
˜
gusega uks kuunar). 6:17 1 Voib tolkida
˜
˜
ka „taevase ookeani”. 2 Voib tolkida ka
˜
„eluohku”.

1. MOOSESE 6:21–7:23

˜
loomadest. Neist koigist tuleb
kaks sinu juurde laeva, et nad
¨ ¨
jaaksid ellu. a 21 Sina aga kogu
˜
ja vota endaga kaasa igasugust
¨ ¨
toitu, b soogiks endale ja loomadele.”
˜
22 Noa tegi koik nii, nagu
¨
Jumal oli teda kaskinud. Ta tegi
¨
tapselt nii. c
¨
Siis utles Jehoova Noale:
„Mine laeva, sina ja kogu
¨
su pere, sest ma olen nai˜
nud, et koigi inimeste seas oled
˜
˜
sina minu silmis oige. d 2 Vota
endaga puhastest1 loomadest
igast liigist seitse2, e isaseid ja
˜
emaseid, koigist ebapuhastest
loomadest ainult kaks, isane ja
emane, 3 ning tiivulistest taeva all seitse2, isaseid ja ema¨
¨ ¨
seid: et nende jarglased jaaksid maa peale elama. f 4 Sest
¨
¨
juba seitsme paeva parast lasen
ma maa peale vihma sadada g
¨
¨ ¨
¨
40 paeva ja 40 ood. h Ma puhin
˜
maapinnalt minema koik elusolendid, kelle ma olen teinud.” i
˜
5 Ja Noa tegi koik, mida Je¨
hoova oli kaskinud.
6 Noa oli 600 aastat vana,
kui uputusvesi maa peale tuli. j
¨
7 Noa aga laks koos oma poegade, naise ja pojanaistega
˜
veeuputuse eest laeva. k 8 Koigist puhastest ja ebapuhastest
˜
loomadest, tiivulistest ja koigist neist, kes maa peal liigu¨
vad, l 9 laksid Noa juurde laeva isane ja emane kahekaupa,
¨
nagu Jumal oli Noale oelnud.
¨
¨
10 Seitsme paeva parast sadas
uputusvesi maa peale.
11 Teise kuu1 seitsmeteist¨
¨
kumnendal paeval, sel aastal,
kui Noa sai 600-aastaseks, pais-

7

˜
7:2 1 Moeldakse ilmselt ohverdamiseks
˜
sobivaid loomi. 7:2, 3 2 Teine voimalik
¨
˜
tahendus: „seitse paari”. 7:11 1 Vt „So¨
˜
naseletusi”, marksona „buul”.
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PTK 6
a 1Mo 7:14, 15
b 1Mo 1:29, 30
c 2Mo 40:16
Heb 11:7


PTK 7
d 1Mo 6:9
Heb 10:38
Heb 11:7
1Pe 3:12
2Pe 2:5, 9

e 1Mo 8:20
f 1Mo 7:23
1Mo 8:19

g 1Mo 2:5
h 1Mo 7:11, 12
i 1Mo 6:7, 17
j 1Mo 8:13
k Lu 17:27
Heb 11:7

l 1Mo 6:19, 20


Teine veerg
a 1Mo 1:7
1Mo 8:2

b 1Mo 9:18
1Aj 1:4

c 1Mo 6:18
1Pe 3:20
2Pe 2:5

d 2Pe 3:5, 6
e 1Mo 6:7, 17
f Lu 17:27
g 1Mo 2:7
1Mo 7:15
Kog 3:19
Jes 42:5

˜
¨
kusid valla koik vetesugaviku1
allikad ja taevaluugid tehti lahti. a 12 Vihma kallas maa pea¨
¨ ¨
le 40 paeva ja 40 ood. 13 Sel¨
¨
samal paeval laksid Noa, tema
pojad Seem, Haam ja Jaafet, b
tema naine ja kolm pojanaist
¨
laeva. c 14 Nendega koos laksid eri liiki metsloomad, koduloomad ja maadligi liikuvad loomad ning eri liiki tiivulised: linnud ja teised tiibadega olendid.
15 Igasugused loomad, kelles
¨
oli eluvaim1, laksid kahekaupa Noa juurde laeva. 16 Sin¨
na laksid igasugustest loomadest isane ja emane, nagu Ju¨
¨
mal oli Noale oelnud. Seejarel
¨
sulges Jehoova Noa jarel ukse.
17 Vett tulvas maa peale 40
¨
˜
˜
paeva. Vesi aina tousis ja tostis
¨
˜
laeva ules, nii et see ujus kor˜
gel maa kohal. 18 Vesi vottis
˜
˜
voimust ja tousis maa peal aina
˜
korgemale ning laev ujus vee
pinnal. 19 Vett sai maa peale
˜
nii palju, et see kattis koik
˜
¨
korged maed kogu taeva all. d
˜
¨
20 Vesi tousis magedest 15
¨ ¨
˜
kuunart1 korgemale.
˜
21 Nii hukkusid koik maa
peal liikuvad elusolendid: e tiivulised, koduloomad, metsloo¨
mad, vaikeloomad, kellest maa
˜
kihab, ja ka koik inimesed. f
˜
22 Surid koik, kes olid kui˜ ˜
val maal ja kelle soormeis
˜
¨
g
oli eluohk. 23 Jumal puhkis
˜
maapinnalt minema koik elusolendid, sealhulgas inimesed,
loomad, maadligi liikuvad loomad ja tiivulised taeva all. Nad
˜
¨
koik puhiti maa pealt mine¨ ¨
¨
7:11 1 See viitab atmosfaari ulaosas ol¨
nud veekihile, mis umbritses maad. 1Mo
¨ ¨
1:7 raagib sellest kui „vetest, mis olid
˜
˜
laotuse peal”. 7:15 1 Voib tolkida ka
˜
„eluohku”. 7:20 1 7 m. (Vt lisa B14.)
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¨
ma. a Ellu jaid vaid Noa ja need,
kes olid koos temaga laevas. b
˜
24 Vesi voimutses maa peal
¨
c
150 paeva.
˜
Jumal motles Noale ning
˜
koigile mets- ja koduloomadele, kes olid laevas, d ja lasi
¨
tuulel puhuda ule maa, nii et
vesi hakkas alanema. 2 Vete¨
sugaviku allikad ja taevaluugid pandi kinni ning vihmasadu lakkas. e 3 Vesi taan¨
dus maa pealt vahehaaval ja
¨
¨
150 paeva parast oli see oluliselt alanenud. 4 Seitsmen¨
da kuu1 seitsmeteistkumnendal
¨
¨
paeval peatus laev Ararati ma¨
gedel. 5 Vesi vahenes veelgi
¨
kuni kumnenda kuuni ning sel¨
le kuu esimesel paeval ilmusid
¨
¨
nahtavale magede tipud. f
¨
¨
6 40 paeva parast tegi Noa
lahti aknaava, g mille ta laeva¨
le oli teinud, 7 ja saatis valja
ronga. See lendas ringi ja tuli
˜
tagasi ning nonda mitu korda,
kuni vesi oli maa pealt kuivanud.
¨
8 Hiljem lasi Noa valja tuvi,
¨
et naha, kas vesi on maapinnalt taandunud. 9 Kuna tuvi ei
leidnud paika, kuhu puhkama
laskuda, tuli ta Noa juurde laeva tagasi, sest vesi kattis ikka
veel kogu maad. h Noa sirutas
¨
˜
kae ning vottis ta laeva. 10 Ta
¨
ootas veel seitse paeva ja lasi
¨
tuvi taas laevast valja. 11 Kui
˜
tuvi ohtu hakul naasis, oli tal
¨
˜
noka vahel varske olipuuleht.
Siis sai Noa aru, et vesi on maa
pealt taandunud. i 12 Ta ootas
¨
veel seitse paeva ja lasi tuvi
¨
¨
jalle valja, aga see ei tulnudki
enam tema juurde tagasi.

8

¨
8:4 1 Vastab juudi puhadekalendri esimesele kuule avivile (niisanile). (Vt lisa
B15.)

1. MOOSESE 7:24–9:2
PTK 7
a 1Mo 6:7
2Pe 3:5, 6

b Mt 24:37–39
1Pe 3:20
2Pe 2:5, 9

c 1Mo 8:3


PTK 8
d 1Mo 6:19, 20
Heb 11:7

e 1Mo 7:11, 12
f 1Mo 7:20
g 1Mo 6:16
h 1Mo 7:19
i 1Mo 7:20
1Mo 8:3


Teine veerg
a 1Mo 7:6, 11
b 1Mo 7:7
1Pe 3:20
2Pe 2:5

c 1Mo 6:19, 20
1Mo 7:14, 15

d 1Mo 1:22
e 1Mo 6:10
f 1Mo 7:13, 14
g 1Mo 12:7
h 1Mo 7:2
3Mo 20:25

i 5Mo 27:6
j 1Mo 3:17
1Mo 5:29

k 1Mo 6:5
Kog 7:20
Mt 15:19

l 1Mo 6:7, 17
1Mo 9:11
Jes 54:9

m 1Mo 1:14
L 74:17
Kog 1:4


PTK 9
n 1Mo 1:28
o 1Mo 1:26
Jk 3:7

13 Esimese kuu esimeseks
¨
paevaks — aastal, kui Noa sai
601-aastaseks a — oli vesi seda˜
vord alanenud, et ei katnud
enam maad. Noa vaatas katuse¨
¨
avast valja ja nagi, et maapind on
tahenemas. 14 Teise kuu kahe¨
¨
kumne seitsmendaks paevaks oli
¨
maa taiesti kuiv.
¨ ¨
¨
15 Nuud utles Jumal Noale:
16 „Mine oma naise, poegade
¨
ja pojanaistega laevast valja. b
¨
˜
17 Vii endaga valja ka koik teised elusolendid: c tiivulised, loomad ja maadligi liikuvad loomad, et nad paljuneksid, olek¨
sid viljakad ja taidaksid maa.” d
¨
¨
18 Noa lakski valja oma poegade, e naise ja pojanaistega.
˜
19 Koik elusolendid, maadligi
liikuvad loomad ja tiivulised,
˜
koik, kes maa peal liiguvad,
¨
¨
¨
laksid laevast ruhmadena valja. f 20 Siis ehitas Noa Jehoo˜
˜
vale altari g ning toi moned puhtad loomad ja puhtad linnud h
˜
altaril poletusohvriks. i 21 Je˜
hoova tundis meeldivat1 loh˜
¨
na ja Jehoova motles oma sudames: „Ma ei nea enam ku¨
nagi inimese parast maapinda, j
¨
sest inimese suda kaldub halva
˜
poole lapsepolvest peale. k Ka
¨
˜
ei havita ma enam koiki elusolendeid, nagu ma seekord te˜
gin. l 22 Enam ei loppe maa
¨
˜
¨
peal kulv ega loikus, kulm ega
¨
kuum, suvi ega talv, paev ega
¨ ¨
oo.” m
˜
Jumal onnistas Noad ja
tema poegi: „Olge vilja¨
kad, teid saagu palju ja taitke
maa. n 2 Teid pelgavad ja kar˜
davad koik loomad maa peal,
tiivulised taeva all, maadligi liikuvad loomad ja mere ka¨
lad. Need on antud teie katte. o

9

˜
˜
8:21 1 Voib tolkida ka „lepitavat”.

1. MOOSESE 9:3–29

˜
3 Koik elavad loomad olgu teile
toiduks. a Nii nagu ma olen andnud teile rohelised taimed, annan ma teile ka need. b 4 Aga
¨ ¨
te ei tohi suua liha koos ve¨
rega, see tahendab eluga1. c
˜
5 Ma nouan aru igalt elusolendilt1, kes valab teie vere. Igalt
inimeselt, kes valab kaasinime˜
se vere, nouan ma aru. d 6 Kes
valab inimese vere, selle enda
vere valab inimene, e sest ma
olen teinud inimese enda sarnaseks. f 7 Olge siis viljakad
ja paljunege, teie arv kasvagu
maa peal ja teid saagu palju.” g
¨
¨
8 Seejarel utles Jumal Noale
˜
ja tema poegadele: 9 „Ma sol¨ ¨
min nuud lepinguh teie ja teie
¨
jarglastega 10 ning iga elusolendiga, kes on koos teiega:
˜
lindude, loomade ja koigi elus˜
olenditega maa peal, koigiga,
¨
kes laevast valja tulid, iga elus˜
olendiga maa peal. i 11 Ma solmin teiega lepingu: mitte kuna˜
gi enam ei tee uputusveed lop˜
pu koigile elusolendeile ja mitte
¨
kunagi enam ei havita veeuputus maad.” j
12 Jumal lisas: „Lepingut,
˜
mille ma solmin teie ja iga elusolendiga, kes on koos teiega,
¨
˜
˜
ja mis pusib polvest polve, kinnitab see: 13 ma panen pilvedesse vikerkaare. See on minu
˜
ja maa vahel solmitud lepingu
¨
tahiseks. 14 Kui ma toon maa
kohale pilvi, ilmub pilvedesse
˜
vikerkaar. 15 Siis ma motlen
lepingule, mille ma tegin teie ja
˜
koigi teiste elusolenditega. Mitte kunagi enam ei tule veeupu¨
˜
tust, mis havitaks koik elusolendid.k 16 Kui pilvedesse ilmub vikerkaar, vaatan ma seda
˜
˜
9:4 1 Voib tolkida ka „hingega”. 9:5
˜
˜
1 Siin voidakse moelda nii inimest kui ka
looma.
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PTK 9
a 1Ti 4:3
b 1Mo 1:29
c 3Mo 3:17
3Mo 7:26
3Mo 17:10, 13
3Mo 17:11, 14
5Mo 12:
16, 23
Ap 15:20, 29
Ap 21:25

d 1Mo 4:8, 10
2Mo 21:12

e 2Mo 20:13
4Mo 35:30
Mt 26:52

f 1Mo 1:27
g 1Mo 1:28
1Mo 10:32

h 1Mo 9:15
Jes 54:9

i 1Mo 8:17
j 1Mo 8:21
k 1Mo 8:21


Teine veerg
a 1Mo 9:12, 13
b 1Mo 5:32
1Mo 7:7
1Mo 10:1

c 1Mo 10:6
d 1Mo 10:32
e 5Mo 7:1
f Jos 17:13
g Koh 1:28
h 1Mo 7:6

˜
ja motlen igavesele lepingule
˜
enda ja koigi elusolendite vahel
maa peal.”
17 Jumal kinnitas Noale
veel kord: „See on selle lepin¨
˜
˜
gu tahis, mille ma solmin koigi elusolenditega, kes on maa
peal.” a
18 Noa pojad, kes laevast
¨
valja tulid, olid Seem, Haam
¨
ja Jaafet. b Haamile sundis Kaanan. c 19 Need kolm olid Noa
˜
pojad, kellest polvnes kogu
maa rahvastik. d
˜
20 Noast sai pollumees ja
ta rajas viinamarjaistanduse.
˜
¨
21 Kord, kui ta veini joi, jai
ta purju ning ajas end telgis paljaks. 22 Haam, Kaanani
¨
¨ ¨
isa, nagi oma isa paljana ja raakis sellest oma kahele vennale,
¨
˜
kes olid valjas. 23 Siis votsid
¨
Seem ja Jaafet uhe riide, panid
˜
¨
selle olgadele ja laksid selg ees
telki. Nad katsid oma isa palja
¨
¨
ihu kinni. Nende naod olid ara
¨ ¨
¨
pooratud, nii et nad ei nainud
oma isa paljast ihu.
¨
24 Kui Noa veiniuimast arkas, sai ta teada, mida tema
noorim poeg oli talle teinud.
¨
25 Seepeale ta utles:
„Neetud olgu Kaanan! e
Saagu temast oma vendade
˜
koige alam ori!” f
26 Ta lisas:
„Kiidetud olgu Jehoova,
Seemi Jumal!
Kaananist saagu Seemi ori.g
27 Jaafetile andku Jumal
suured maavaldused,
ta elagu Seemi telkides.
Kaananist saagu ka
tema ori.”
¨
28 Noa elas parast veeuputust veel 350 aastat. h 29 Noa
¨
elupaevi oli kokku 950 aastat,
siis ta suri.
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10

Need on Noa poegade
Seemi, a Haami ja Jaafeti
¨
jareltulijad.
¨
¨
Parast veeuputust sundisid
neile pojad. b 2 Jaafeti pojad
olid Gomer, c Maagoog, d Madai,
Jaavan, Tubal, e Mesek f ja Tiiras. g
3 Gomeri pojad olid Askenas, h Riifat ja Toogarma. i
4 Jaavani pojad olid Elisaa,j Tarsis, k Kittim l ja Dodanim.
5 Neist tulid saarte elanikud,
kes levisid oma maadesse oma
˜
keelte, suguvosade ja rahvaste
¨
jargi.
6 Haami pojad olid Kuus,
Mitsraim, m Puut n ja Kaanan. o
7 Kuusi pojad olid Seba, p
Havila, Sabta, Raema q ja Sabteka.
Raema pojad olid Seeba ja
Dedan.
¨
8 Kuusile sundis Nimrod,
¨
kellest sai esimene vagev mees
¨
maa peal. 9 Temast sai vagev
¨
kutt, Jehoova vastane. See¨
¨
parast oeldakse: „Selline nagu
¨
¨
Nimrod — vagev kutt, Jehoova vastane.” 10 Tema kuningriigi esimesed linnad olid Paabel,r Uruk, s Akad ja Kalne, mis
ˇ
asusid Sinearimaal. s 11 Sel¨
¨ ¨
lelt maalt laks ta Assuuriasˇ
se z ning ehitas Niineve, z Rehobot-Iiri, Kelahi 12 ning Reseni Niineve ja Kelahi vahele; see
on suur linn1.
¨
13 Mitsraimile
sundisid
LehaLuudim, t Anamim,
bim, Naftuhim, u 14 Patruu˜
sim, v Kasluhim, kellest polv˜
w
nevad vilistid, ja Kaftoorim. o
˜
¨
10:12 1 Teine voimalik tahendus: „need
moodustavad suure linna”.
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¨
15 Kaananile sundisid tema
¨
esmasundinu Siidon a ja Heet. b
˜
16 Samuti polvnevad temast
jebuuslased, c emorlased, d girgaaslased, 17 hiivlased, e arkiilased, siinlased, 18 arvadlased, f semarlased ja hamatlased. g Kaananlaste sugu˜
vosad levisid mitmele poole.
19 Kaananlaste piir ulatus Siidonist Gerarini, h mis oli Ga¨
za i lahedal, ning Soodoma, Gomorra, j Adma ja Sebojimini k
¨
Lesa lahedal. 20 Need olid
˜
Haami pojad oma suguvosade,
¨
keelte, maade ja rahvaste jargi.
˜
21 Seemile, kes oli koigi
¨
Eeberi l poegade esiisa, sundisid samuti lapsed. Seem oli
Jaafeti vend, Jaafet aga oli vendadest vanim.1 22 Seemi pojad olid Eelam, m Assur, n Arpaksad, o Luud ja Aram. p
23 Arami pojad olid Uuts,
Huul, Geter ja Maas.
¨
24 Arpaksadile sundis Se¨
q
lah, Selahile sundis Eeber.
¨
25 Eeberile
sundis kaks
¨
poega. Uhe nimi oli Peleg1, r
sest tema eluajal jagunes
maa2. Tema venna nimi oli
Joktan. s
¨
26 Joktanile sundisid Almodad, Selef, Hasarmavet,
ˇ
Jerah, s 27 Hadoram, Uusal,
Dikla, 28 Oobal, Abimael,
Seeba, 29 Oofir, z Havila ja
˜
Joobab. Need koik olid Joktani pojad.
30 Nende elukohad olid Meesast kuni Sefaarani, idamaa
¨
magedeni.
˜
¨
10:21 1 Teine voimalik tahendus: „Seem
oli Jaafeti vanem vend”. 10:25 1 Nimi
¨
˜
Peleg tahendab „jagunemine”. 2 Voib
˜
tolkida ka „maa rahvastik”.

1. MOOSESE 10:31–11:29
31 Need olid Seemi pojad
˜
oma suguvosade, keelte, maade
¨
ja rahvaste jargi. a
32 Need olid Noa poegade
˜
˜
suguvosad nende polvnemislii¨
nide ja rahvaste jargi. Neist su˜
˜
guvosadest polvnevad rahvad,
¨
kes parast veeuputust asustasid maa. b
¨
Kogu maal oli uks keel
¨
˜
ja uks sonavara. 2 Kui
¨
inimesed randasid ida poole,
leidsid nad Sinearimaal c oruta¨
sandiku ja jaid sinna elama.
¨
¨
3 Nad utlesid uksteisele: „Tul˜
ge, teeme telliseid ja poletame
neid tules!” Kivide asemel ka¨
sutasid nad telliseid ja mordiks
¨
oli neil bituumen. 4 Nad utlesid veel: „Ehitame endale linna
ja torni, mille tipp ulatuks taevasse! Nii saab meie nimi kuul¨
saks ja me ei haju ule maa.” d
¨
5 Jehoova laks alla vaatama
linna ja torni, mida inimesed
¨
ehitasid. 6 Ja Jehoova utles:
¨
„Nad on uhtne rahvas ja neil
¨
on uks keel e ning see on alles
¨ ¨
nende tegude algus. Nuud ei ole
˜
neile voimatu miski, mida nad
˜
¨
ette votavad. 7 Lahme f alla ja
¨
segame ara nende keele, et nad
¨
ei saaks uksteisest aru.” 8 Ja
¨
Jehoova hajutas nad sealt ule
kogu maa g ning linna ehitamine
¨
jai soiku. 9 Linnale pandi nimeks Paabel1, h sest seal segas
¨
Jehoova ara kogu maa keele.
¨
Jehoova hajutas nad sealt ule
kogu maa.
¨
10 Need on Seemi i jareltulijad.
Seem oli 100 aastat vana, kui
¨
talle kaks aastat parast veeupu¨
¨
tust sundis Arpaksad. j 11 Pa¨
rast Arpaksadi sundi elas Seem
¨
veel 500 aastat. Talle sundis
¨
poegi ja tutreid. k

11

¨
11:9 1 Nimi Paabel tahendab „segadus”.
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12 Kui Arpaksad oli elanud
¨
35 aastat, sundis talle Selah. a
¨
¨
13 Parast Selahi sundi elas Arpaksad veel 403 aastat. Talle
¨
¨
sundis poegi ja tutreid.
14 Kui Selah oli elanud 30
¨
aastat, sundis talle Eeber. b
¨
¨
15 Parast Eeberi sundi elas Se¨
lah veel 403 aastat. Talle sundis
¨
poegi ja tutreid.
16 Kui Eeber oli elanud 34
¨
aastat, sundis talle Peleg. c
¨
¨
17 Parast Pelegi sundi elas
Eeber veel 430 aastat. Talle
¨
¨
sundis poegi ja tutreid.
18 Kui Peleg oli elanud 30
¨
aastat, sundis talle Reu. d
¨
¨
19 Parast Reu sundi elas Pe¨
leg veel 209 aastat. Talle sundis
¨
poegi ja tutreid.
20 Kui Reu oli elanud 32 aas¨
¨
tat, sundis talle Serug. 21 Pa¨
rast Serugi sundi elas Reu veel
¨
207 aastat. Talle sundis poegi ja
¨
tutreid.
22 Kui Serug oli elanud 30
¨
aastat, sundis talle Naahor.
¨
¨
23 Parast Naahori sundi elas
Serug veel 200 aastat. Talle
¨
¨
sundis poegi ja tutreid.
24 Kui Naahor oli elanud
¨
29 aastat, sundis talle Terah. e
¨
¨
25 Parast Terahi sundi elas
Naahor veel 119 aastat. Talle
¨
¨
sundis poegi ja tutreid.
26 Kui Terah oli elanud 70
¨
aastat, sundisid talle Aabram, f
Naahor g ja Haaran.
¨
27 Need on Terahi jareltulijad.
¨
Terahile sundisid Aabram,
Naahor ja Haaran. Haaranile
¨
sundis Lott. h 28 Haaran suri
¨
oma sunnimaal kaldealaste i
j
Uris, kui tema isa Terah veel
elas. 29 Aabram ja Naahor
˜
votsid kumbki endale naise.
Aabrami naiseks sai Saarai k ja
¨
Naahori naiseks Haarani tutar
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Milka. a Haaran oli Milka ja Jiska isa. 30 Saarai oli aga viljatu, b tal ei olnud lapsi.
31 Terah lahkus koos oma
poja Aabrami ja pojapoja Lotiga, c kes oli Haarani poeg, ning
Aabrami naise Saaraiga kaldealaste Urist ning asus teele Kaa˜
nanimaa d poole. Nad joudsid
¨
Haaranisse e ja jaid sinna elama.
¨
32 Terahi elupaevi oli 205 aastat. Ta suri Haaranis.
¨
Jehoova utles Aabrami¨
le: „Mine ara oma maalt,
oma sugulaste juurest ja isamajast maale, kuhu ma sind
juhatan. f 2 Ma teen sind suu˜
reks rahvaks ja onnistan sind,
ma teen su nime suureks ja
˜
sa oled teistele onnistuseks. g
˜
3 Ma onnistan neid, kes sind
˜
onnistavad, ja panen needuse alla need, kes sind neavad, h
˜
ja sinu kaudu saavad onnistu˜
˜
sed osaks koigile suguvosadele1 maa peal.” i
¨
4 Siis Aabram laks, nagu Je¨
hoova oli talle oelnud, ja Lott
¨
laks koos temaga. Aabram oli
75 aastat vana, kui ta Haaranist lahkus. j 5 Aabram asus
Kaananimaale teele k koos oma
naise Saarai,l vennapoja Loti m
ja Haaranis soetatud teenijate˜
ga ning vottis kaasa kogu vara,
mis nad olid kogunud. n Kui nad
˜
¨
Kaananimaale joudsid, 6 ran¨
das Aabram labi maa kuni
Sekemi-nimelise paigani o Moo¨
re suurte puude lahedal.p Tol
ajal elasid sellel maal kaananlased. 7 Siis ilmutas Jehoova
¨
end Aabramile ja utles: „Selle
¨
maa q annan ma sinu jareltulija-

12

˜
˜
˜
12:3 1 Voib tolkida ka „noutavad enda˜
˜
˜
le onnistuse koik suguvosad”. Viitab ilm˜
selt sellele, et onnistuse saamiseks on
vaja midagi teha.
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¨
tele1.” a Seejarel ehitas Aabram
sinna altari Jehoovale, kes oli
end talle ilmutanud. 8 Sealt
liikus ta edasi Peetelist b ida
¨
˜
pool olevale magismaale ja loi
¨
¨
oma telgi ules nii, et Peetel jai
¨ ¨
temast laane ja Ai c ida poole.
Ta ehitas sinna Jehoovale al¨
tari d ja ulistas Jehoova nime. e
˜
¨
9 Mone aja parast pani Aabram
¨
laagri kokku ja randas edasi
¨ ¨
Negevi1 f poole, jaades aeg-ajalt
eri paigus laagrisse.
10 Aga Kaananimaad tabas
¨
¨
naljahada, g
ja
kuna
see
¨
¨
˜
oli rank, laks Aabram moneks ajaks1 Egiptusse elama. h
˜
¨
11 Enne Egiptusse joudmist utles ta oma naisele Saaraile: „Kuula mind palun. Sa oled
kaunis naine. i 12 Kui egiptla¨
sed naevad sind koos minuga,
¨
jareldavad nad, et sa oled mu
naine, ja tapavad mu,
aga sinu
¨
¨
jatavad ellu. 13 Utle siis pa˜
lun, et sa oled mu ode, et mul
¨
˜
¨
tanu sinule voiks hasti minna ja
¨ ¨
ma jaaksin elama.” j
14 Niipea kui Aabram Egip˜
¨
tusse joudis, markasid egiptla¨
sed, et naine on vaga ilus.
¨
¨
15 Teda nagid ka vaarao lahikondlased ja kiitsid teda vaa˜
raole, nii et naine voeti vaarao
kotta. 16 Vaarao kohtles Aab¨
¨
ramit Saarai parast hasti ning
andis talle lambaid, veiseid,
isa- ja emaeesleid, sulaseid ja
teenijannasid ning kaameleid. k
˜
17 Aga Jehoova loi vaaraod
ja tema kodakondseid Aabra¨
¨
mi naise Saarai l parast rankade
nuhtlustega. 18 Seepeale kutsus vaarao Aabrami enda juur¨
de ja utles: „Mis sa oled mulle
˜
˜
12:7 1 Sona-sonalt „seemnele”. 12:9
¨
˜
¨
1 Negev tahendab „louna”. Seega randas
˜
˜
ta tootatud maal louna poole. 12:10
˜
˜
˜ ˜
1 Voib tolkida ka „voorana”.

1. MOOSESE 12:19–14:5

¨
teinud! Miks sa ei oelnud mulle,
et ta on su naine? 19 Miks sa
¨
¨
˜
utlesid, et ta on su ode? a Vahe
puudus, et ma oleksin ta endale
˜
˜
naiseks votnud! Vota oma naine
ja mine!” 20 Siis andis vaarao
¨
oma meestele kasu, et nad saa¨
daksid Aabrami ara koos naise
˜
ja koigega, mis talle kuulus. b
¨
Aabram laks koos oma
˜
naise ja koigega, mis tal
oli, Egiptusest Negevisse. c Ka
¨
Lott laks koos temaga. 2 Aab¨
ramil oli vaga palju kariloomi,
˜
hobedat ja kulda. d 3 Teekonnal Negevist Peetelisse peatus
˜
ta mitmes kohas, kuni joudis
paika Peeteli ja Ai vahel, e kus ta
oli varem peatunud 4 ja kuhu
¨
ta oli altari ehitanud. Seal ulistas Aabram Jehoova nime.
¨
5 Ka Lotil, kes randas koos
Aabramiga, oli lambaid ja vei˜
seid ning telke. 6 Neile koigi¨
le aga ei jatkunud maad, et
koos elada; nende vara oli seda˜
vord suureks kasvanud, et nad
¨ ¨
ei saanud enam kokku jaada.
7 Nii puhkes Aabrami ja Loti
¨
karjaste vahel tuli. (Tol ajal
elasid sellel maal ka kaananlased ja perislased.) f ¨ 8 Siis Aab¨
ram utles Lotile: g „Arme riidle¨
me omavahel ja argu meie kar¨
jased tulitsegu, sest me oleme
ju vennad. 9 Eks ole kogu maa
sinu ees valla? Palun lahku mu
¨
juurest. Kui sina lahed vasaku¨
le, lahen mina paremale, aga
¨
¨
kui sina lahed paremale, lahen
mina vasakule.” 10 Lott vaa¨
tas ringi ja nagi, et kogu Jordani piirkond h kuni Soarini i on
˜
veerikas (see oli nonda enne,
kui Jehoova Soodoma ja Go¨
morra havitas), et see on nagu
Jehoova aed1, j nagu Egiptusemaa. 11 Siis valis Lott endale

13

˜
13:10 1 Moeldakse Eedeni aeda.
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kogu Jordani piirkonna ja viis
oma laagri ida poole. Nii lah¨
kusid nad uksteisest. 12 Aabram elas Kaananimaal, aga Lott
¨
Jordani piirkonna linnade la˜
a
hedal. Viimaks loi Lott telgid
¨
ules Soodoma juurde. 13 Soodoma mehed olid aga kurjad ja
¨
patustasid rangalt Jehoova vastu. b
¨
14 Kui Lott oli lahkunud, utles Jehoova Aabramile: „Vaa˜
˜
ta palun pohja ja louna, ida
¨ ¨
ja laane poole. 15 Kogu selle
¨
maa, mida sa naed, annan
¨
ma sinule ja su jareltulijate¨
le1 pusivaks omandiks. c 16 Ma
¨
annan sulle nii palju jareltuli˜
¨
jaid, kui on mullapormu kube˜
meid — kui neid oleks voimalik kokku lugeda, saaks kok¨
ku lugeda ka sinu jareltulijaid. d
¨
17 Randa maa pikuti ja laiuti
¨
labi, sest ma annan selle sinule.” 18 Aabram tegigi nii ja
¨
elas edasi telkides. Ta laks ela¨
e
ma Hebroni lahedale Mamresse, f suurte puude sallu, ja ehitas sinna Jehoovale altari. g
Sineari h kuningas Amrafel, Ellasari kuningas Arjok, Eelami i kuningas Kedorlaomer j ja Goojimi kuningas Tideal
˜
2 astusid sotta Soodoma k kuninga Bera, Gomorra l kuninga Birsa, Adma kuninga Sineabi, Sebojimi m kuninga Semeeberi ja Bela (see on Soari) ku¨
ninga vastu. 3 Nad uhendasid
˜
oma joud Siddimi orus, n kus on
Soolameri1. o
4 Need1 olid teeninud Kedorlaomerit kaksteist aastat,
¨
aga kolmeteistkumnendal aastal
¨
hakkasid nad massama. 5 Nel¨
˜
jateistkumnendal aastal loid Ke-

14

˜
˜
13:15 1 Sona-sonalt „seemnele”. 14:3
1 St Surnumeri. 14:4 1 Viitab ilmselt
salmis 2 mainitud viiele kuningale.
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dorlaomer ja temaga liitunud
kuningad refalasi Astarot-Karnaimis, susiite Haamis, emiite a Saave-Kirjataimis 6 ja Sei¨
ri magedes b elavaid horiite c ku˜
¨ ¨
ni Eel-Paaranini korbe aares.
¨
¨ ¨
7 Seejarel poordusid nad tagasi ja tulid Een-Mispatti, see on
Kaadesesse, d ja vallutasid kogu
amalekkidee maa. Nad alistasid
ka emorlased, f kes elasid Haseson-Taamaris. g
¨
¨
8 Siis laksid valja Soodoma kuningas, Gomorra kuningas, Adma kuningas, Sebojimi
kuningas ja Bela (see on Soari) kuningas ning seadsid end
Siddimi orus lahinguvalmis
9 Eelami kuninga Kedorlaomeri, Goojimi kuninga Tideali, Sineari kuninga Amrafeli ja Ellasari kuninga Arjoki h
vastu — viis kuningat nelja vas¨
tu. 10 Siddimi org oli tais bituumeniauke. Kui siis Soodoma
¨ ¨
ja Gomorra kuningad puudsid
˜
pogeneda, kukkusid nad nen¨
¨ ¨
˜
desse, aga ulejaanud pogenesid
¨
˜
magedesse. 11 Siis votsid neli
˜
voidukat kuningat kogu Soodoma ja Gomorra vara ja toidu ning asusid teele. i 12 Nad
˜
votsid kaasa ka Aabrami vennapoja Loti, kes elas Soodomas, j
¨
ja tema vara ning laksid oma
teed. ¨
˜
¨ ¨
13 Uks pogenema paasenud
¨ ¨
mees tuli ja raakis sellest heebrealasele Aabramile, kes elas
sel ajal oma laagriga Eskoli ja
Aaneri venna, emorlase Mamre
puudesalus. k Need mehed olid
Aabrami liitlased. 14 Nii kuulis Aabram, et ta vennapoeg l on
˜
vangi voetud. Ta kogus kokku
˜
oma mehed, kes olid voitluseks
¨
˜
valjaoppe saanud — 318 sulast,
¨
kes olid sundinud tema kojas —,
ja ajas vaenlasi
taga kuni Daa¨ ¨
nini. m 15 Oosel jaotas ta oma
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¨
¨
mehed ruhmadesse ning run˜
¨
das ja loi vaenlasi. Ta jalitas
neid kuni Hoobani, mis on Da˜
maskusest pohja pool. 16 Ta
˜
toi tagasi kogu vara, ka oma
vennapoja Loti ja tema vara, sa˜
muti naised ja koik teised.
¨
17 Kui Aabram parast Kedorlaomeri ja teiste kuninga¨ ¨
¨ ¨
te loomist tagasi poordus, tuli
Soodoma kuningas talle vastu
Saave orgu, see on Kuningaor˜
gu. a 18 Siis toi Saalemi kuningas Melkisedek b leiba ja veini.
˜
Ta oli korgeima Jumala preester. c
˜
19 Ta onnistas Aabramit:
˜
„Onnistagu Aabramit
˜
korgeim Jumal,
kes on teinud taeva ja maa,
˜
20 kiidetud olgu korgeim
Jumal,
˜
kes on andnud su rohujad
¨
su katte!”
Ja Aabram andis talle saagiks
˜
¨
voetust kumnendiku. d
¨
¨
21 Parast seda utles Soodoma kuningas Aabramile: „Anna
¨
inimesed mulle, aga vara jata endale.” 22 Aabram vastas
˜
Soodoma kuningale: „Ma tos¨
tan oma kae ja vannun Jehoo˜
va, korgeima Jumala ees, kes
on teinud taeva ja maa, 23 et
˜
ma ei vota sinu omast mida˜
gi, ei longajuppi ega sandaali¨
rihmagi, et sa ei saaks oelda:
„Mina tegin Aabrami rikkaks.”
˜
24 Ma ei vota endale midagi
muud kui vaid selle, mida noo¨ ¨
¨
red mehed on juba soonud. Kull
˜
aga votku oma osa Aaner, Es¨
kol ja Mamre e — mehed, kes kaisid koos minuga.”
¨
Parast seda tuli Aabrami¨
le n¨ agemuses Jehoovalt
˜
sonum: „Ara karda, f Aabram,
mina olen sulle kilbiks! g Sinu
¨
tasu on vaga suur!” h 2 Aga

15

1. MOOSESE 15:3–16:5

¨
˜
Aabram utles: „Korgeim valitseja Jehoova, miks sa peaksid
mulle tasu andma? Mul ei ole
˜
¨
ju lapsi. Koik, mis mul on, parib Damaskuse mees Elieser.” a
3 Aabram lisas: „Sa ei ole and¨
¨
nud mulle jarglast b ja minu parijaks saab mu sulane.” 4 Kuid
¨
Jehoova vastas talle: „Sinu parijaks ei saa mitte see mees,
vaid sinu enda poeg.” c
¨
5 Siis viis ta Aabrami valja
¨
¨
ja utles: „Vaata palun ules tae¨
va poole ja loe tahed kokku, kui
suudad.” Ta lisas: „Niisama pal¨
ju saab olema su jareltulijaid.” d
6 Aabram uskus Jehoovat e ja
˜
seetottu tunnistas Jumal ta
˜
¨
oigeks. f 7 Jumal jatkas: „Mina
˜
¨
olen Jehoova, kes toi sind valja kaldealaste Urist, et anda
sinule see maa.” g 8 Aga Aab¨
˜
ram kusis: „Korgeim valitseja
Jehoova, kust ma tean, et see
saab minu omaks?” 9 Jumal
˜
¨
vastas: „Vota uks kolmeaastane lehmmullikas, kolmeaastane
¨ ¨
kits, kolmeaastane jaar, turtel˜
tuvi ja tuvipoeg.” 10 Ta vot˜
tis need ja loikas pooleks ning
¨
pani iga tuki teisega vastaku˜
ti,1 aga linde ta pooleks ei loiganud. 11 Korjuste kallale hak¨ ¨
kasid kippuma roovlinnud, kuid
Aabram peletas nad eemale.
¨
12 Paikeseloojangu ajal va¨
jus Aabram sugavasse unne
¨
¨
ning tema ule laskus sunge ja
¨
pilkane pimedus. 13 Siis utles Jumal Aabramile: „Tea, et
¨
˜ ˜
sinu jareltulijad elavad voorana maal, mis ei ole nende oma.
˜
Nad tehakse orjaks ja neid rohutakse 400 aastat.h 14 Aga
˜
¨
ma moistan kohut rahva ule,
¨
keda nad teenivad, i ja parast
¨
15:10 1 Tolleaegse tava kohaselt tahistas
˜
¨
looma pooleks loikamine ja tukkide va¨
¨
˜
helt labi kaimine lepingu solmimist.
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seda lahkuvad nad sealt suure varandusega. a 15 Kuid sina
¨
lahed rahus oma esiisade juur˜
de, sind maetakse korges vanu˜
b
ses. 16 Alles neljas polvkond
c
tuleb siia tagasi, sest emorlas˜ ˜
¨
te1 kurjuse moot pole veel tais
saanud.” d
¨
17 Kui paike oli loojunud
˜
ja pimedus vottis maad, ilmu˜ ˜
sid sinna suitsev ahi ja loo˜
¨
mav torvik ning laksid liha¨
¨
¨
tukkide vahelt labi. 18 Sel pae˜
val solmis Jehoova Aabramiga
¨
¨
lepingu, e oeldes: „Sinu jareltulijatele annan ma selle maa, f
Egiptuse vadist1 kuni suure
˜
joeni, Eufratini: g 19 maa, kus
elavad keenlased, h kenislased,
kadmonlased, 20 hetid, i perislased, j refalased, k 21 emorlased, kaananlased, girgaaslased
ja jebuuslased.” l
Aabrami naine Saarai
¨
polnud talle lapsi sunnitanud. m Saarail aga oli teenijaks egiptlanna nimega Haagar n
¨
2 ja ta utles Aabramile: „Jehoova pole lasknud mul lapsi il¨
male tuua. Seeparast ma palun
sind, heida mu teenija juurde,
ehk saan ma endale tema kaudu
˜
lapsi.”o Aabram vottiski Saaraid
kuulda. 3 Niisiis, kui Aabram
¨
oli elanud Kaananimaal kumme aastat, andis Aabrami naine
Saarai oma teenija egiptlanna
Haagari oma mehele Aabramile
naiseks. 4 Aabram heitis Haa¨
gari juurde ja see jai rasedaks.
Kui Haagar sai aru, et ta ootab
last, hakkas ta oma emandat
˜
polgama.
¨
5 Siis utles Saarai Aabrami¨ ¨
le: „See on sinu suu, et mulle on

16

˜
˜
15:16 1 Sona „emorlased” viitab siin koigile Kaananimaa rahvastele. 15:18
˜
˜
˜
1 Sona-sonalt „joest”, kuid see ei viita
˜
Niiluse joele.
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liiga tehtud! Mina andsin oma
¨
teenija sinu kate vahele, aga kui
ta sai aru, et ootab last, hak˜
˜
kas ta mind polgama. Moistku Jehoova kohut minu ja sinu
vahel!” 6 Aabram vastas Saaraile: „Su teenija on su meelevalla all. Talita temaga, nagu sa
heaks arvad.” Siis alandas Saarai Haagarit ning see jooksis
¨
tema juurest ara.
7 Hiljem leidis Jehoova ingel
˜
Haagari korbest allika juurest,
¨ ¨
mis on Suuri a tee aares. 8 Ta
¨
kusis: „Haagar, Saarai teenija,
¨
kust sa tuled ja kuhu sa la˜
hed?” Naine vastas: „Ma pogenesin oma emanda Saarai juu¨
rest.” 9 Jehoova ingel utles:
„Mine oma emanda juurde taga¨
si ja alandu tema kae alla.”
¨
10 Jehoova ingel jatkas: „Ma
¨
annan sulle nii palju jareltuli˜
¨
jaid, et neid pole voimalik ara
¨
lugeda.” b 11 Jehoova ingel utles veel: „Sa oled lapseootel ja
¨
sunnitad poja. Pane talle nimeks Ismael1, sest Jehoova on
kuulnud su kitsikusest. 12 Temast saab mees nagu mets¨
¨
eesel1. Tema kasi on igauhe
¨
¨
vastu ja igauhe kasi on tema
vastu ning ta elab oma vendade
¨
lahedal2.”
¨ ¨
13 Siis huudis Haagar Jehoova poole, kes oli tema¨ ¨
ga raakinud: „Sina oled Jumal,
˜
¨
˜
kes naeb koike”, c moeldes enda˜
¨
misi: „Kas ma toesti nagin siin
¨
teda, kes naeb mind?” 14 See¨
parast sai see kaev nimeks
Beer-Lahhai-Roi1. See on Kaa¨
16:11 1 Nimi Ismael tahendab „Jumal
˜
¨
kuuleb”. 16:12 1 Toenaoliselt viitab see
˜
˜
vordlus soltumatule loomusele. 2 Teine
˜
¨
voimalik tahendus: „ta elab oma vendadega vaenus”. 16:14 1 Nimi Beer-Lah¨
hai-Roi tahendab „selle kaev, kes elab ja
¨
mind naeb”.
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dese ja Beredi vahel. 15 Haa¨
gar sunnitas Aabramile poja
ning Aabram pani oma pojale nimeks Ismael. a 16 Aabram
oli 86-aastane, kui Haagar talle
¨
Ismaeli sunnitas.
Kui Aabram oli 99-aastane, ilmutas Jehoova end
¨
˜
talle ja utles: „Mina olen koik˜
¨
voimas Jumal. Kai koos minuga ja ole laitmatu. 2 Ma pean
meievahelist lepingut b ja annan
¨
¨
sulle vaga palju jareltulijaid.” c
3 Seepeale langes Aabram
¨
silmili maha ja Jumal utles talle
veel: 4 „Ma olen teinud sinuga
lepingu d ja sa saad paljude rah¨
vaste isaks. e 5 Sinu nimi argu
olgu enam Aabram1, vaid Aabraham2, sest ma teen sind
paljude rahvaste isaks. 6 Ma
¨
teen sind vaga viljakaks. Sinust
˜
polvnevad rahvad ja kuningad. f
7 Ma pean kinni igavesest le˜
pingust, g mille ma olen solmi¨
nud sinu ja su jareltulijatega1:
¨
ma olen sinu ja su jareltulijate
˜ ˜
Jumal. 8 Maa, kus sa voorana
h
elad, kogu Kaananimaa, annan
¨
ma pusivaks omandiks sinule ja
¨
su jareltulijatele, ja mina olen
nende Jumal.” i
¨
9 Jumal utles Aabrahamile
veel: „Sina aga pea kinni mu le¨
pingust, sina ja su jareltulijad
˜
˜
polvest polve. 10 See leping
minu ja teie vahel, millest teil
¨
tuleb kinni pidada, on jargmine:
˜
koik meesterahvad teie seas tu¨
˜
leb umber loigata.j 11 Te pea¨
˜
te oma eesnaha ara loikama:
see on minu ja teie vahelise
¨
lepingu tahiseks. k 12 Iga teie
¨
kojas sundinud poisslaps, kes

17

Ro 2:29

k Ap 7:8
Ro 4:11

¨
¨
17:5 1 Nimi Aabram tahendab „ulenda¨
tud isa”. 2 Nimi Aabraham tahendab
„rahvahulga isa”, „paljude isa”. 17:7
˜
˜
1 Sona-sonalt „seemnega”.

1. MOOSESE 17:13–18:5

¨
on kaheksa paeva vana, ning
˜
iga poiss voi meesterahvas, kes
˜ ˜
on ostetud vooramaalastelt ega
¨
¨
ole sinu jareltulija, tuleb um˜
˜
a
ber loigata. Nii tehtagu polvest
˜
¨
polve. 13 Iga sinu kojas sundinud ja iga sinu ostetud mees
¨
¨
˜
tuleb umber loigata. b See mark
teie ihus kinnitab minu
alalist
¨
˜
lepingut teiega. 14 Umberloikamata meesterahvas, kes ei
¨
˜
lase oma eesnahka ara loigata,
¨
tuleb havitada oma rahva seast.
Ta on murdnud minu lepingut.”
¨
15 Siis utles Jumal Aabrahamile: „Oma naist Saaraid c
¨
ara kutsu enam Saaraiks1, sest
¨ ¨
nuudsest on ta nimi Saara2.
˜
16 Ma onnistan teda ja annan ka temalt sulle poja. d
˜
Jah, ma onnistan teda ning te˜
mast polvnevad rahvad ja rahvaste kuningad.” 17 Seepeale
langes Aabraham silmili maha,
˜
¨
naeris ja motles oma sudames: e „Kas 100-aastasele mehe¨
le peaks veel laps sundima? Kas
90-aastane Saara peaks veel
¨
sunnitama?” f
¨
18 Siis utles Aabraham Ju¨ ¨
malale: „Oh kui Ismaelgi jaaks
su ees elama!” g 19 Jumal vas˜
tas: „Void olla kindel, et su nai¨
ne Saara sunnitab sulle poja.
Pane talle nimeks Iisak1.h Te˜
maga solmin ma oma lepingu ja see on igaveseks le¨
pinguks tema jareltulijatele. i
˜
20 Aga ma votan kuulda ka su
˜
palvet Ismaeli eest. Ma onnistan teda ning teen ta viljakaks
¨
¨
ja annan talle vaga palju jarel˜
tulijaid. Temast polvneb kaksteist peameest ja ma teen te˜
¨
17:15 1 Nimi Saarai voib tahendada
˜
¨
„voitlushimuline”. 2 Nimi Saara tahendab „suursugune naine”, „kuninglikust
¨
soost naine”. 17:19 1 Nimi Iisak tahendab „naer”.
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mast suure rahva. a 21 Kuid
˜
oma lepingu solmin ma Iisaki¨
ga, b kelle Saara sunnitab sulle
¨
jargmisel aastal samal ajal.” c
˜
˜
22 Siis lopetas Jumal kone¨
luse Aabrahamiga ja laks tema
¨
¨
juurest ara. 23 Samal paeval
˜
¨
loikas Aabraham ara oma poja
˜
Ismaeli eesnaha ning koigi oma
¨
kojas sundinud meesterahvaste
˜
ja koigi ostetud meesterah˜
¨
vaste eesnaha. Ta loikas ara
˜
koigi meessoost kodakondsete
eesnaha, nii nagu Jumal oli tal¨
le oelnud.d 24 Aabraham oli
¨
99-aastane, kui ta eesnahk ara
˜
loigati, e 25 ja tema poeg Ismael 13-aastane, kui ta ees¨
˜
nahk ara loigati. f 26 Aabra˜
¨
ham loigati umber selsamal
¨
paeval, samuti tema poeg Is˜
mael. 27 Koik meessoost ko˜
dakondsed — koik tema kojas
¨
˜
˜ ˜
sundinud ja koik, kes olid voo˜
ramaalastelt ostetud — loigati
¨
umber nagu temagi.
Hiljem ilmutas Jehoova g
end Aabrahamile Mamre
¨
˜
puudesalus, h kui see paeva koige kuumemal ajal telgi ukse
ees istus. 2 Aabraham vaatas
¨
ning nagi eemal seismas kolme meest.i Ta jooksis neile telgi juurest vastu ja kummardas
¨
maani. 3 Ta utles: „Jehoova,1
¨
kui ma olen sulle meelepara¨
ne, siis palun ara mine oma
¨ ¨
sulasest mooda. 4 Lubage ma
toon natuke vett, et teie jalgu
pesta, j ja siis heitke puu alla
¨ ¨
puhkama. 5 Et te nuud oma
¨
sulase juurest labi olete tulnud,
siis las ma toon teile palukese
˜
leiba, et voiksite keha kinnita¨
¨
da. Seejarel saate oma teed jat¨
kata.” Nad vastasid: „Hasti! Tee,
¨
nagu sa utlesid.”

18

¨ ¨
18:3 1 Aabraham raakis siin Jehoova ingliga otsekui Jehoova endaga.
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˜
6 Siis Aabraham tottas telki
¨
˜
Saara juurde ja utles: „Vota rut˜
tu kolm seaad1 peenjahu, sotku
¨
tainas ja tee leiba!” 7 Seejarel
jooksis Aabraham karja juur¨
de ning valis valja ilusa noore pulli. Ta andis selle teenrile ja too kiirustas seda valmis˜
tama. 8 Siis vottis Aabraham
˜
void, piima ja valmistatud noore pulli ning pani toidu nende
ette. Ta ise aga seisis nende juu˜
res puu all, kui nad soid. a
¨
9 Nad kusisid temalt: „Kus
su naine Saara b on?” Ta vas¨
tas: „Seal telgis.” 10 Siis utles
¨
uks neist: „Ma tulen su juur¨
de tagasi jargmisel aastal samal ajal, ja su naisel Saaral on siis poeg.” c Kuid Saara,
kes oli selle mehe selja taga telgi ukse juures, kuulis seda.
11 Aabraham ja Saara olid vanad ja elatanud d ning Saa¨ ¨
ra lapsesaamisiga oli juba moodunud. e 12 Saara hakkas en˜
damisi naerma ja motles: „Kas
¨ ¨
¨ ¨
nuud, kui ma olen viletsaks jaanud ja mu isand on vana,
˜
˜ ˜
saan ma toesti veel seda roo¨
mu tunda?” f 13 Siis utles Jehoova Aabrahamile: „Miks Saa¨
ra naeris ja utles: „Kas ma
˜
toesti peaksin veel vanas eas
¨
sunnitama?”? 14 Kas Jehoo˜
vale on miski voimatu? g Ma
¨
tulen su juurde tagasi jargmisel aastal samal ajal ning Saaral on siis poeg.” 15 Aga Saara eitas: „Ma ei naernud!”, sest
¨
ta kartis. Kuid Jumal utles: „Sa
¨
naersid kull!”
˜
16 Mehed tousid, et teele asuda, ja vaatasid alla Soo¨
doma h poole. Aabraham laks
¨
neid saatma. 17 Jehoova utles: „Kas peaksin varjama Aabrahami eest, mida ma tahan
18:6 1 22 liitrit. (Vt lisa B14.)
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˜
teha? a 18 Aabrahamist polv¨
neb ju suur ja vagev rahvas ning tema kaudu saavad
˜
˜
onnistused osaks koigile maab
ilma rahvastele1. 19 Ma tun¨
nen teda ja tean, et ta kasib
˜
¨
oma poegadel ja koigil jareltu¨
lijatel pusida Jehoova teel ning
˜
teha seda, mis on oige. c Ja
¨
˜
mina, Jehoova, viin taide koik,
˜
mis ma Aabrahamile olen tootanud.”
¨
¨
20 Siis Jehoova utles: „Hadakisa Soodoma ja Gomorra
¨
parast on vali d ja nende patt
¨
¨
on rank. e 21 Ma lahen alla, et
¨
¨
˜
naha, kas see hadakisa on poh˜
jendatud ja nende teod toesti
¨
nii kurjad. Ma uurin selle valja.” f
22 Siis kaks meest lahku¨
sid ja laksid Soodoma poo¨
le, kuid Jehoova g jai Aabrahami
¨ ¨
juurde. 23 Aabraham poordus
¨
tema poole ja kusis: „Kas sa
˜
¨
˜
toesti havitad oige koos jumalatuga? h 24 Ehk on linnas viis¨
˜
¨
kummend oiget? Kas sa havitad nad ega halasta sellele pai¨
˜
¨
gale nende viiekumne oige pa˜
rast? 25 On moeldamatu, et
sa seda teeksid ja hukkaksid
˜
oige koos jumalatuga, nii et
˜
¨
oigel laheb samamoodi nagu ju˜
malatul! i See on moeldamatu! j
˜
Eks kogu maa kohtumoistja tee
˜
k
seda, mis oige?” 26 Jehoova
vastas: „Kui ma leian Soodo¨
˜
mast viiskummend oiget, halas¨
tan ma nende parast tervele
sellele paigale.” 27 Kuid Aab¨
raham utles taas: „Palun sind,
¨
ma olen veel kord soandanud
¨ ¨
Jehoovaga raakida, kuigi olen
˜
¨ ¨
porm ja tuhk. 28 Ehk jaab
˜
˜
˜
18:18 1 Voib tolkida ka „noutavad enda˜
˜
le onnistuse koik maailma rahvad”. Vii˜
tab ilmselt sellele, et onnistuse saamiseks on vaja midagi teha.

1. MOOSESE 18:29–19:14

¨
˜
viiekumnest oigest puudu viis?
¨
¨
Kas havitad siis nende viie parast kogu linna?” Jumal vastas:
¨
„Ma ei havita seda, kui leian
¨
sealt nelikummend viis.” a
¨
29 Kuid Aabraham jatkas:
¨
„Ehk leidub seal nelikummend?”
Jumal vastas: „Ma ei tee seda
¨
¨
neljakumne parast.” 30 Aabra¨
¨
ham aga jatkas: „Jehoova, argu
¨
ometi suttigu su viha,b vaid luba
¨ ¨
mul veel raakida: aga kui seal
¨
on vaid kolmkummend?” Jumal
vastas: „Ma ei tee seda, kui leian
¨
sealt kolmkummend.” 31 Kuid
¨
Aabraham jatkas: „Palun sind,
¨
ma olen veel kord soandanud
¨ ¨
Jehoovaga raakida: aga kui
¨
seal on vaid kakskummend?”
¨
Jumal vastas: „Ma ei havi¨
¨
ta seda kahekumne parast.”
˜
¨
32 Lopuks Aabraham utles: „Je¨
¨
hoova, palun argu suttigu su
¨ ¨
viha, vaid luba mul raakida veel
¨
uksainus kord: aga kui seal on
¨
vaid kumme?” Jumal vastas: „Ma
¨
¨
¨
ei havita seda kumne parast.”
33 Kui Jehoova oli Aabrahami¨ ¨
˜
¨
ga raakimise lopetanud, laks ta
¨ ¨
c
oma teed, ja Aabraham poordus tagasi koju.
˜
Need kaks inglit joudsid
˜
ohtul Soodomasse. Lott
¨
istus parajasti Soodoma vara¨
˜
¨
vas. Neid nahes ta tousis, laks
neile vastu ja kummardas silmi¨
li maha. d 2 Ta utles: „Mu isandad, palun tulge oma sulase
¨ ¨
¨ ¨
majja ja jaage oomajale ning lubage pesta oma jalad, varahommikul aga saate oma teekon¨
da jatkata.” Nad vastasid: „Ei,
¨ ¨
¨ ¨
¨
me jaame ooseks linnavaljaku¨
le.” 3 Kuid ta kais neile nii¨
kaua peale, kuni nad laksid
tema juurde. Ta valmistas nei¨ ¨
¨
le pidusoogi ja kupsetas hapne¨
˜
mata leiba, seejarel nad soid.
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˜
4 Enne kui nad joudsid ma˜
gama heita, tulid koik Soodoma linna mehed, nii noored kui
˜
ka vanad, ja piirasid oma jougu¨
¨ ¨
ga maja umber. 5 Nad huud¨
sid Lotti ja utlesid: „Kus on me¨
¨ ¨
hed, kes tana oosel sinu juurde
¨
tulid? Too nad valja meie juur˜
¨
de, et voiksime nendega uhtida!” a
¨
¨
6 Lott laks valja nende juur¨
de, sulges enda jarel ukse 7 ja
¨
utles neile: „Mu vennad, pa¨
lun arge tehke kurja! 8 Ma pa¨
lun teid! Mul on siin kaks tutart, kes ei ole mehega maga¨
nud. Las ma toon nemad valja
ja¨ tehke nendega, mida soovite.
Arge ainult tehke midagi nendele meestele, sest nad on tulnud minu katuse alla varjule.” b
¨
9 Nemad aga utlesid: „Kao
eest!” ja lisasid: „Ise on tul˜ ˜
nud siia voorana elama ja jul¨
˜
geb veel meie ule kohut mois¨ ¨
¨
ta! Nuud laheb sinul halvemi¨
ni kui neil!” Nad trugisid Lotile peale ja tahtsid ust maha
murda. 10 Aga majas olevad
mehed haarasid Lotist kinni,
˜
tombasid ta sisse ja sulgesid
ukse. 11 Kuid ukse taga ole¨
vaid mehi, vaiksemast suurema˜
ni, loid nad pimedusega ning
¨
need vasisid ust otsimast.
¨
12 Siis utlesid mehed Lotile: „Kas sul on siin veel kedagi?
¨
¨
Vii siit paigast ara oma vaime¨
˜
hed, pojad, tutred ja koik, kes
¨
sul siin linnas on! 13 Me ha¨
vitame selle paiga, sest hadaki¨
sa selle linna parast on Jehoova ees nii vali, c et Jehoova on
¨
saatnud meid seda havitama.”
¨
¨
¨ ¨
14 Lott lakski valja ja raakis
¨
oma vaimeestega, kes pidid
¨
tema tutardega abielluma, ning
keelitas neid: „Minge siit pai¨
gast kiiresti ara, sest Jehoova
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¨
¨
havitab selle linna!” Kuid vaimehed arvasid, et ta teeb nalja. a
15 Kui koitma hakkas, kiirustasid inglid Lotti tagant:
˜
„Hakka ruttu minema! Vota
¨
oma naine ja kaks tutart, kes
¨ ¨
¨
on sinuga, et sa linna suu parast ei hukkuks!” b 16 Kui ta
ikka veel viivitas, haarasid me¨
hed tema, ta naise ja kahe tutre
¨
kaest kinni ning viisid nad lin¨
nast valja, c sest Jehoova halastas talle. d 17 Niipea kui nad
¨
¨
olid sealt valja toodud, utles
¨
˜
¨ ¨
uks meestest: „P
¨ ogene ja paasta oma hing! Ara vaata taga¨
si e ja ara peatu mitte kuskil
˜
¨
siin piirkonnas! f Pogene magedesse, et sa ei hukkuks!”
¨
18 Aga Lott utles: „Ma palun
sind! Ainult mitte sinna, Jehoo¨
va! 19 Sinu sulane on kull su
silmis armu leidnud ja su truu
armastus on mind elus hoid˜
nud, g aga ma ei suuda pogene¨
da magedesse, sest ma kardan,
˜
et mind tabab onnetus ja ma
suren. h 20 Vaata, see linn seal
¨
on nii lahedal. Luba mul sin˜
˜
na pogeneda. See on ju koigest
¨
˜
vaike koht. Palun, kas ma voin
˜
sinna pogeneda, see on ju nii
¨
¨ ¨
vaike koht? Siis ma jaan ellu.”
¨
21 Tema vastas: „Hasti! Ma tulen sulle vastu ka selles asjas i
¨
˜
ega havita seda linna. j 22 Pogene kiiresti sinna, sest ma ei
tee midagi enne, kui sa oled ko¨
˜
hale joudnud!” k Seeparast pandi sellele linnale nimeks Soar1. l
¨
˜
23 Paike oli tousnud, kui
˜
Lott Soari joudis. 24 Siis lasi
Jehoova Soodoma ja Gomor¨ ¨
ra peale vaavlit ja tuld sadada; see langes taevast Jehoo¨
va juurest. m 25 Nii havitas ta
need linnad, kogu selle piirkon¨
¨
19:22 1 Nimi Soar tahendab „vaike”.
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˜
na, ning ka koik nende linnade
elanikud ja kogu taimestiku. a
¨
26 Aga Loti naine, kes kais ta
¨
jarel, vaatas tagasi ja muutus
soolasambaks. b
˜
27 Aabraham tousis hommi¨
kul vara ning laks paika, kus
ta oli Jehoova ees seisnud ja
¨ ¨
temaga raakinud. c 28 Ta vaatas alla Soodoma, Gomorra ja
kogu selle piirkonna peale. Mil¨
line vaatepilt talle kull ava˜
nes! Maast tousis paksu suit˜
su, mis oli otsekui poletusahju
suits. d 29 Niisiis, kui Jumal
¨
hakkas selle piirkonna linnu ha˜
vitama, motles ta Aabrahami¨
le ning saatis Loti ara piirkon¨
¨ ¨
nast, kus olid havingule maaratud linnad. e
30 Hiljem lahkus Lott koos
¨
oma kahe tutrega Soarist ja
¨
¨
laks elama magedesse, f sest ta
kartis Soaris g elada. Ta asus
¨
¨
oma tutardega elama uhte koo¨
¨
passe. 31 Vanem tutar utles
nooremale: „Meie isa on vana
¨
ja maal ei ole uhtki meest, kes
heidaks meie juurde, nagu on
tavaks. 32 Anname oma isale
veini juua ja magame temaga, et
¨
meie isal oleks jareltulijaid.”
˜
33 Nonda siis jootsid nad sel
¨ ¨
ool oma isa veiniga. Siis vanem
¨
¨
tutar laks ja magas oma isaga, ning see ei saanudki aru,
¨
millal tutar tema juurde heitis
¨
¨
ja millal minema laks. 34 Jarg¨
¨
¨
misel paeval utles vanem tutar
nooremale: „Mina magasin isa¨ ¨
ga eelmisel ool. Joodame teda
¨
¨ ¨
ka tana oosel veiniga. Siis mine
sina ja maga temaga, et meie
¨
isal oleks jareltulijaid.” 35 Nad
jootsidki oma isa veiniga ka sel
¨ ¨
¨
ool. Siis laks noorem ja magas temaga, ning see ei saanud¨
ki aru, millal tutar tema juur¨
de heitis ja millal minema laks.

1. MOOSESE 19:36–20:18

¨
˜
¨
36 Nii jaid molemad Loti tutred oma isast rasedaks. 37 Va¨
¨
nem tutar sunnitas poja ja pani
talle nimeks Moab1.a Temast sai
nende isa, keda praegu tuntakse
moabiitidena. b 38 Ka noorem
¨
sunnitas poja ning pani talle
nimeks Ben-Ammi1. Temast sai
nende isa, keda praegu tuntakse ammonlastena. c
Aabraham liikus oma
laagriga d Negevimaale ja
asus elama Kaadese e ja Suuri f
˜ ˜
vahele. Samuti elas ta voora¨
na Geraris. g 2 Aabraham utles taas oma naise Saara koh˜
ta: „Ta on minu ode.” h Siis
˜
vottis Abimelek1, Gerari kuningas, Saara enda juurde. i 3 Hil¨ ¨
¨
jem tuli Jumal oosel unenaos
¨
Abimeleki juurde ja utles talle: „Sa oled surmalaps, sest sa
˜
oled votnud enda juurde naise, j kes on abielus ja kuulub
teisele mehele.” k 4 Ent Abimelek ei olnud temasse puutu¨
¨
nud, seeparast ta utles: „Je˜
¨ ¨
hoova, kas sa toesti tapad suutu rahva? 5 Kas see mees mit¨
te ei oelnud mulle: „Ta on mu
˜
¨
ode”? Ja eks nainegi oelnud:
„Ta on mu vend.” Ma tegin seda
¨
¨ ¨
¨
puhta sudame ja suutute ka¨
tega.” 6 Siis utles Jumal talle
¨
unenaos: „Ma tean, et sa tegid
¨
¨
seda puhta sudamega, seeparast hoidsin ma sind tagasi ega
lasknud sul minu vastu patustada ja teda puutuda. 7 Anna
¨ ¨
nuud naine ta mehele tagasi,
sest see mees on prohvet l ja ta
¨ ¨
palub sinu eestm — siis sa jaad
elama. Kui sa aga naist tagasi ei
anna, siis tea, et sa sured, sina
˜
ja koik, kes sul on!”

20

¨
19:37 1 Nimi Moab tahendab „isast [tul¨
nu]”. 19:38 1 Nimi Ben-Ammi tahendab
„minu rahva poeg”. 20:2 1 Vilistite ku˜
ninga nimi voi tiitel.
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˜
8 Abimelek tousis hommikul
˜
vara, kutsus koik oma teenrid
¨ ¨
˜
ja raakis neile koigest. Seepeale valdas neid suur hirm. 9 Siis
kutsus Abimelek Aabrahami ja
¨
utles talle: „Mida sa oled meile teinud! Millega ma olen
sinu vastu eksinud, et sa pea˜
aegu toukasid mind ja mu ku¨
ningriiki nii rangalt patustama?
˜
See pole oige, mis sa mulle te¨
gid.” 10 Abimelek kusis Aab˜
rahamilt: „Mis sul mottes oli,
kui sa seda tegid?” a 11 Aab˜
raham vastas: „Ma motlesin, et
selles paigas ei kardeta Jumalat ja mind tapetakse mu nai¨
se parast. b 12 Pealegi ta ongi
˜
¨
mu ode, mu isa tutar, kuigi mit¨
te mu ema tutar, ja ta sai mu
naiseks. c 13 Kui Jumal mind
¨
mu isamajast randama saatis, d
¨
utlesin ma oma naisele: „Osuta
¨ ¨
nuud mulle truud armastust ja
¨
¨
utle igal pool, kuhu me laheme,
e
et ma olen su vend.””
14 Siis andis Abimelek Aabrahamile lambaid ja veiseid, sulaseid ja teenijannasid, samuti andis ta Aabrahamile tagasi tema naise Saara. 15 See¨
¨
jarel Abimelek utles: „Mu maa
on sinu ees valla. Ela, kus sul¨
le meeldib.” 16 Saarale ta utles: „Ma annan su vennale f 1000
˜
¨
seeklit1 hobedat. See on mar¨ ¨
˜
giks sinu suutuse kohta koigile neile, kes on koos sinuga, ja
¨ ¨
¨
ka teistele, ning sa paased habist.” 17 Siis Aabraham palus
Jumalat ning Jumal tegi Abimeleki, ta naise ja ta orjatarid
terveks, nii et nad said taas lapsi. 18 Jehoova oli ju Aabraha¨
˜
mi naise Saara parast koik naised Abimeleki kojas viljatuks
teinud. g
20:16 1 11,4 kg. Seekel oli peamine heeb¨
rea kaalu- ja rahauhik. (Vt lisa B14.)
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21

Jehoova pidas Saarat
¨
meeles, nagu ta oli oelnud, ja Jehoova tegi, mida oli
¨
lubanud. a 2 Saara jai lapse¨
ootele b ja sunnitas Aabrahami¨
le tema vanas eas poja tapselt
˜
Jumala tootatud ajal. c 3 Aabraham pani oma pojale, kelle
˜
Saara talle ilmale toi, nimeks
Iisak1. d 4 Kui Iisak oli kaheksa
¨
˜
paeva vana, loikas Aabraham
¨
oma poja umber, nagu Jumal
¨
oli kaskinud. e 5 Aabraham oli
¨
100-aastane, kui talle Iisak sun¨
dis. 6 Siis utles Saara: „Jumal
˜ ˜
on pannud mind roomust naer¨
ma; igauks, kes sellest kuuleb,
naerab koos minuga1.” 7 Ta li˜
sas: „Kes oleks voinud arvata,
et Aabrahami naine Saara imetab veel lapsi! Ometi olen ma
oma mehele ta vanas eas poja
¨
sunnitanud.”
˜ ˜
8 Iisak kasvas ja ta vooruta˜ ˜
¨
ti. Tema voorutamispaeval korraldas Aabraham suure pidu¨ ¨
¨
soogi. 9 Saara aga pani tahele, et egiptlanna Haagari poeg, f
¨
kelle see oli Aabrahamile sunnitanud, muudkui narris Iisa¨
¨
kit. g 10 Seeparast utles Saara
Aabrahamile: „Kihuta minema
see orjatar ja tema poeg, sest
selle orjatari poeg ei saa olla
¨
parija koos minu poja Iisakiga!” h 11 Aabrahamile oli aga
¨
vaga vastumeelt see, mida Saa¨
ra tema poja kohta utles. i
¨
12 Kuid¨ Jumal utles Aabrahamile: „Argu olgu sulle vastumeelt, mida Saara poisi ja su
¨
˜
orjatari kohta utleb. Vota teda
˜
¨
kuulda, sest sulle tootatud ja˜
reltulijad polvnevad Iisakist. j
13 Kuid ka orjatari poja k teen
¨
ma rahvaks, l sest ta on sinu jareltulija.”
¨
21:3 1 Nimi Iisak tahendab „naer”. 21:6
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „naerab mu
¨
ule”.
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˜
˜
14 Nonda siis tousis Aabra˜
ham hommikul vara, vottis na¨
hast veelahkri ja leiba, pani
˜
need Haagarile olale ning
saatis ta koos poisiga minema. a Haagar lahkus ja eks˜
les ringi Beer-Seba b korbes.
¨
15 Kui vesi lahkrist otsa sai,
¨
¨
˜ ˜
jattis ta poisi uhe poosa alla
¨
16 ning laks ja istus ise um¨
bes vibulaske kaugusele, oel¨
des: „Ma ei taha naha, kuidas
poiss sureb.” Ta istus eemale
maha ja puhkes valjult nutma.
¨ ¨
17 Jumal kuulis poisi haalt c
¨ ¨
ja Jumala ingel huudis taevast
d „Mis sinuga on, HaaHaagarit:
¨
gar? Ara karda, sest Jumal on
¨ ¨
kuulnud poisi haalt sealt, kus
˜
poiss on. 18 Touse, aita poiss
¨
ules ja toeta teda, sest ma teen
ta suureks rahvaks.” e 19 Siis
avas Jumal ta silmad, nii et ta
¨
¨
¨
¨
nagi uht kaevu. Ta laks ja tai¨
tis lahkri veega ning andis poisile juua. 20 Ja Jumal oli poi¨
siga, f kui see ules kasvas. Poiss
˜
elas korbes ja temast sai vibu¨
kutt. 21 Ta asus elama Paara˜
˜
ni korbesse g ja ta ema vottis
talle Egiptusemaalt naise.
¨
22 Sel ajal utles Abimelek
¨ ¨
koos oma vaeulema Piikoliga
Aabrahamile: „Jumal on sinuga
˜
koiges, mida sa teed. h 23 Van¨ ¨
nu mulle nuud Jumala nimel,
et sa ei peta mind, mu poegi ega pojapoegi, vaid et sul on
minu ja selle maa vastu, kus sa
oled elanud, samasugune truu
armastus, nagu minul on olnud sinu vastu.” i 24 Aabraham vastas: „Ma vannun!”
¨
25 Aabraham aga utles Abimelekile, et selle sulased olid
¨
˜
¨
vaevoimuga uhe tema kaevu
˜
endale votnud. j 26 Abimelek
vastas: „Ma ei tea, kes seda
tegi. Sa pole mulle sellest

1. MOOSESE 21:27–22:14

¨ ¨
varem raakinud, ma kuulen
sellest alles praegu.” 27 Siis
˜
vottis Aabraham lambaid ja
veiseid ning andis need Abi˜
melekile, ja nad solmisid omavahel lepingu. 28 Aabraham
˜
vottis karjast seitse utetalle ja pani need eraldi. 29 Abi¨
melek kusis Aabrahamilt: „Miks
sa need seitse utetalle eraldi panid?” 30 Aabraham vas˜
tas: „Vota need seitse utetalle vastu kui tunnistus selle
kohta, et mina kaevasin selle
kaevu.” 31 Niisiis pani ta sellele kohale nimeks Beer-Seba1, a
˜
kuna seal andsid nad mo˜
lemad vande. 32 Nii solmisid
nad Beer-Sebas lepingu, b mis¨
¨ ¨
jarel Abimelek ja tema vaeulem
¨ ¨
Piikol poordusid tagasi vilisti¨
te maale. c 33 Parast seda istutas Aabraham Beer-Sebasse ta¨
mariskipuu ja ta ulistas seal Jehoova, igavese Jumala d nime. e
¨
34 Aabraham jai vilistite maaf
le pikaks ajaks.
¨
¨
Parast neid sundmusi
pani Jumal Aabrahami
¨
proovile.g Ta utles: „Aabraham!” ja tema vastas: „Siin ma
¨
˜
olen!” 2 Jumal jatkas: „Vota
palun oma poeg, oma ainus
¨
poeg Iisak, h keda sa vaga ari
mastad, ja mine Morijamaale j
˜
ning ohverda ta poletusohvriks
¨
¨
mael, mille ma sulle katte juhatan.”
˜
3 Aabraham tousis hommikul vara, saduldas eesli ning
˜
vottis endaga kaasa kaks su˜
last ja oma poja Iisaki. Ta loh˜
kus puud poletusohvri tarvis ja
¨
seejarel asus teele paika, kuhu
Jumal ta saatis. 4 Kolmandal
¨
¨
paeval Aabraham vaatas ja nagi

22

¨
21:31 1 Nimi Beer-Seba tahendab „vandekaev”, „seitsmekaev”.
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¨ ¨
¨
seda paika eemalt. 5 Nuud utles Aabraham oma sulastele:
¨ ¨
„Jaage teie eesliga siia, mina ja
¨
poiss aga laheme sinna, kummardame Jumalat ja tuleme siis
teie juurde tagasi.”
¨
˜
6 Seejarel vottis Aabraham
˜
poletusohvri puud ja pani need
oma pojale Iisakile selga. Ise
˜
vottis ta tule ja noa ning nad
¨
¨
laksid edasi. 7 Siis utles Iisak
oma isale Aabrahamile: „Isa!”
See vastas: „Mis on, mu poeg?”
¨
Iisak kusis: „Siin on tuli ja
puud, aga kus on lammas, mida
ohverdada?” 8 Aabraham vas¨
tas: „Kull Jumal annab ohvri¨
lamba, a mu poeg.” Ja nad laksid edasi.
˜
˜
9 Lopuks joudsid nad paika,
¨
¨
mille Jumal oli talle katte naidanud. Aabraham ehitas sinna
altari ja ladus puud peale. Ta
¨
sidus oma poja Iisaki kasist ja
jalust kinni ning pani ta alta˜
rile puude peale. b 10 Siis vottis Aabraham noa, et oma poega tappa, c 11 aga Jehoova in¨ ¨
gel huudis teda taevast: „Aabraham, Aabraham!” Tema vastas:
¨
„Siin ¨ ma olen!” 12 Ingel ut¨
¨
les: „Ara pane katt poisi kul¨
¨ ¨
ge ja ara tee talle midagi! Nuud
ma tean, et sa kardad Jumalat,
sest sa ei keelanud mulle oma
¨
ainsat poega.” d 13 Siis nagi
¨
¨ ¨
Aabraham eemal uht jaara, kes
oli sarvipidi tihnikusse kinni
¨ ¨
¨
˜
¨ ¨
jaanud. Ta laks ja vottis jaara
ning ohverdas selle oma poja
˜
asemel poletusohvriks. 14 Ja
Aabraham pani sellele paigale
¨
nimeks Jehoova-Jire1. Seepa¨
¨
¨
rast oeldakse veel tanapaeval¨
gi: „Oma mael annab Jehoova
selle, mis vaja.” e
¨
22:14 1 Nimi Jehoova-Jire tahendab „Jehoova annab”.
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¨ ¨
15 Jehoova ingel raakis
Aabrahamiga taevast teist korda: 16 „Nii lausub Jehoova:
„Ma vannun iseenese juures: a et
sa seda tegid ega keelanud mul˜
le oma ainsat poega, b 17 onnistan ma sind ja annan sul¨
le nii palju jareltulijaid nagu
¨
¨ ¨
tahti taevas ja liiva mere aa¨
˜
res c ning sinu jareltulijad votavad enda valdusse vaenlas¨
¨
te varavad1. d 18 Sinu jareltu˜
e
lija1 kaudu saavad onnistused
˜
osaks koigile maailma rahvas˜
tele2, sest sa votsid kuulda mu
¨ ¨
haalt.”” f
¨
¨
19 Seejarel laks Aabraham
tagasi oma sulaste juurde ja
¨
nad naasid uheskoos Beer-Sebasse. g Ja Aabraham elas edasi Beer-Sebas.
¨
¨
20 Parast neid sundmusi
teatati Aabrahamile: „Milka on
¨
sunnitanud su vennale Naa¨
horile poegi: h 21 esmasundinu Uutsi, tema venna Buusi, Kemueli (Arami isa), 22 Kesedi,
Haso, Pildase, Jidlafi ja Betue¨
li.” i 23 Betuelile sundis Rebe¨
ka. j Need kaheksa sunnitas Milka Aabrahami vennale Naahorile. 24 Ka Naahori liignaisele
¨
Reumale sundisid pojad: Teba,
Gaham, Tahas ja Maaka.
Saara elas 127-aastaseks,
nii palju oli tal eluaastaid. k 2 Saara suri Kaananimaal l Kirjat-Arbas, m see on Hebronis. n Aabraham leinas Saarat
ja nuttis teda taga. 3 Siis Aab¨
raham laks oma naise surnuke¨
ha juurest hettide o juurde ja utles neile: 4 „Ma olen teie seas

23

˜
˜
22:17 1 Voib tolkida ka „linnad”. 22:18
˜
˜
˜
˜
1 Sona-sonalt „seemne”. 2 Voib tolkida
˜
˜
ka „noutavad koik maailma rahvad enda˜
˜
le onnistuse”. Viitab ilmselt sellele, et onnistuse saamiseks on vaja midagi teha.
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13, 14

f Ru 4:1

˜ ˜
¨
¨ ¨
vooras ja sisserandaja. a Muuge
¨
mulle maatukk matmispaigaks,
˜
et voiksin oma surnu matta.”
5 Hetid vastasid Aabrahamile:
6 „Kuula meid, isand. Sina oled
meie keskel Jumala valitud pealik.1 b Mata oma surnu meie parimasse matmispaika. Keegi meist
ei keela sulle oma matmispaika.”
˜
7 Siis Aabraham tousis ja
kummardas maa rahva, hettide c
¨
ees 8 ning utles neile: „Kui te
˜
olete nous, et ma oma surnu
siia matan, siis kuulake mind ja
paluge Efronit, Sohari poega,
¨ ¨
9 et ta muuks mulle Makpela
koopa, mis kuulub temale ja on
¨
¨ ¨
tema maatuki servas. Ta muugu see mulle teie juuresolekul
˜
sellise hulga hobeda eest, mida
¨ ¨
d
see on vaart, nii et mul oleks
oma matmispaik.” e
10 Hett Efron aga istus teiste hettide hulgas.1 Ta vas˜
tas Aabrahamile hettide ja koigi
nende kuuldes, kes olid linna¨
varavas: f 11 „Ei, mu isand!
Kuula mind. Ma annan sulle
¨
maatuki ja ka koopa, mis seal
on. Oma rahva poegade juuresolekul annan ma selle sinule.
Mata oma surnu.” 12 Seepeale Aabraham kummardas rahva
¨
ees 13 ja utles Efronile rahva kuuldes: „Kuula mind pa¨
lun. Ma annan sulle maatuki
˜
¨
˜
eest hobedas taie hinna. Vota
¨
˜
see minu kaest vastu, et voiksin
oma surnu sinna matta.”
14 Efron vastas Aabrahamile: 15 „Mu isand, kuula mind.
¨ ¨
Selle maa vaartus on 400 seek˜
¨
lit1 hobedat, kuid mis tahtsust
˜
¨
23:6 1 Teine voimalik tahendus: „sina
oled meie keskel suur pealik”.
23:10 1 Siin on viide ilmselt linnavane¨
matele, kes istusid linnavaravas. 23:15
1 4,6 kg. (Vt lisa B14.)

1. MOOSESE 23:16–24:17
sel meie suhete juures on.
Mata oma surnu.” 16 Aabra¨
ham kuulas Efroni ara ning kaa˜
lus Efronile niipalju hobedat,
nagu see hettide kuuldes oli
˜
maininud: 400 seeklit hobedat
¨
kaupmeeste seas kaibiva kaalu
¨
jargi. a 17 Nii sai Efroni maa¨
¨
tukk Mamre lahedal Makpelas — ka seal olev koobas ja
˜
koik sealsed puud — 18 Aabrahami omandiks, mille ta ostis
˜
hettide juuresolekul, koigi nen¨
¨
de nahes, kes olid linnavaravas. 19 Siis mattis Aabraham
oma naise Saara Makpela koo¨
passe, mis on Mamre lahedal,
see on Hebronis Kaananimaal.
˜
20 Nonda andsid hetid selle
¨
maatuki ning seal oleva koopa
Aabrahamile matmispaigaks. b
¨ ¨
Aabraham oli nuud vana
ja aastates ning Jehoo˜
˜
va oli teda koiges onnistanud. c
¨
2 Aabraham utles oma pere vanimale sulasele, kes kandis
˜
hoolt koige eest, mis tal oli: d
¨
„Pane palun kasi mu reie alla1
3 ja vannu Jehoova, taeva ja
maa Jumala juures, et sa ei
˜
vota mu pojale naist kaananlaste seast, kelle keskel ma elan, e
¨
4 vaid lahed minu maale mu
˜
sugulaste f juurde ja votad sealt
mu pojale Iisakile naise.”
¨
5 Sulane kusis: „Aga kui
naine ei taha koos minuga
siia tulla? Kas peaksin siis viima su poja tagasi sellele maale,
kust sa oled tulnud?” g 6 Aabraham vastas: „Vaata, et sa
mu poega sinna ei vii! h 7 Je˜
hoova, taeva Jumal, kes vottis
mind mu isamajast ja mu sugu¨ ¨
laste maalt i ning kes raakis mij
nuga ja vandus mulle: „Ma an-

24

24:2 1 See oli ilmselt muistne komme
vande kinnitamiseks.
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¨
nan selle maa a sinu jareltulija¨
tele1”, b tema lakitab sinu ees
oma ingli, c et saaksid sealt mu
˜
pojale naise votta. d 8 Kui aga
naine ei taha sinuga kaasa tulla, siis sa oled vandest vaba.
Kuid mu poega ei tohi sa sinna viia!” 9 Siis pani Aabraha¨
mi sulane kae oma isanda reie
alla ja andis vande. e
¨
˜
10 Seejarel vottis sulane
¨
isanda kumme kaamelit, samuti
igasuguseid kingitusi oma isandalt, ning lahkus. Ta asus teele
Mesopotaamiasse Naahori lin˜
˜
na. 11 Lopuks joudis ta linna
¨
¨
lahedale uhe kaevu juurde ja
˜
lasi seal kaamelitel polvili las¨
˜
kuda. Kaes oli ohtune aeg, kui
¨
naised kaisid vett ammutamas.
¨
12 Sulane utles: „Jehoova, mu
isanda Aabrahami Jumal, min¨
gu mu paev korda ja saagu mu
isandale Aabrahamile osaks su
truu armastus! 13 Ma seisan
siin allika juures ja linnaelani¨
¨
ke tutred tulevad valja vett ammutama. 14 Mingu nii, et noor
¨
naine, kellele ma utlen: „Kalluta
˜
palun oma veeanumat, et voiksin juua,” ja kes vastab: „Joo
ja ma joodan ka su kaameleid”,
ongi see, kelle sa oled valinud
oma teenijale Iisakile. Sellest
ma tean, et sa oled mu isandale osutanud oma truud armastust.”
¨ ¨
15 Ta polnud veel raakimist
¨
˜
lopetanud, kui tuli Betueli f tu˜
tar Rebeka, veeanum olal. Betuel aga oli Aabrahami venna Naahori g ja ta naise Milka h
¨
poeg. 16 Neiu oli vaga ilus,
neitsi, veel mehest puutumata.
¨
¨
Ta laks alla allikale, taitis vee¨
anuma ja tuli siis ules tagasi.
17 Sulane jooksis talle vastu ja
˜
˜
24:7 1 Sona-sonalt „seemnele”.
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¨
utles: „Palun anna mulle oma
˜ ˜
anumast soom vett.” 18 Rebeka vastas: „Joo, mu isand.”
˜
˜
Kohe tostis ta anuma olalt
¨
kae peale ja andis talle juua.
¨
19 Olles talle juua andnud, utles Rebeka: „Ma ammutan vett
ka su kaamelitele, kuni need¨
ki on joonud.” 20 Siis tuhjendas ta anuma kiiresti joogi¨
¨
kunasse ning jooksis uha uues¨
ti kaevule vee jarele, kuni ta
˜
¨
oli koik tema kaamelid ara jootnud. 21 Kogu selle aja mees
¨
vaikis ja silmitses teda ham˜
mastunult, moeldes, kas Jehoova on lasknud ta teekonnal kor˜
da minna voi mitte.
22 Kui siis kaamelid olid joonud, andis mees Rebekale kul˜
last ninaronga, mis kaalus pool
¨
˜
seeklit1, ja kaks kuldkaevoru,
¨
mis kaalusid kumme seeklit2,
˜
¨
23 ning sonas: „Palun utle mul¨
le, kelle tutar sa oled? Kas su
˜
isamajas on ruumi, et voiksime
¨ ¨
seal oobida?” 24 Rebeka vastas: „Ma olen Naahori ja Milka
¨
poja Betueli a tutar,” b 25 ja li˜
¨
¨ ¨
sas: „Meil on olgi ja kullalt soo¨ ¨
ta, ka oobimispaik on olemas.”
˜
26 Siis laskus mees polvili,
kummardas Jehoova ees maa¨
ni 27 ja utles: „Kiidetud olgu
Jehoova, mu isanda Aabrahami Jumal, kelle truu armastus
ja ustavus on mu isandaga! Jehoova on juhatanud mind mu
isanda vendade juurde.”
28 Neiu lahkus joostes, et jutustada sellest oma ema perele.
29 Rebekal oli vend nimega
Laaban. c Laaban jooksis mehe
juurde allikale, 30 sest ta oli
¨
˜
nainud oma oe Rebeka nina˜
¨
˜
¨
rongast ja kaevorusid tema katel ning kuulnud Rebekalt, mida
¨ ¨
¨
mees oli talle raakinud. Seepa24:22 1 5,7 g. (Vt lisa B14.) 2 114 g.
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1Mo 28:1

f 1Mo 22:
20–23
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j Heb 1:7, 14

k 1Mo 11:25

l 1Mo 24:9

¨
rast lakski Laaban mehele vastu: see oli veel kaamelitega alli¨
kal. 31 Laaban utles: „Tule, sa
˜
Jehoova onnistatu, miks sa siin
¨
valjas seisad! Ma olen maja valmis seadnud, samuti koha kaamelitele.” 32 Mees tuligi majja. Ta1 rakendas kaamelid lah˜
˜
¨ ¨
˜
ti, toi neile olgi ja soota, ta toi
ka vett, et tema ja ta kaaslased
saaksid jalgu pesta. 33 Aga
¨
kui mehele toitu pakuti, utles
¨ ¨
see: „Ma ei soo enne, kui olen
¨ ¨
¨
raakinud, mis mul on oelda.”
¨ ¨
Laaban lausus: „Raagi!”
¨
34 Siis ta utles: „Ma olen
Aabrahami sulane. a 35 Jehoo˜
va on mu isandat rohkelt onnis¨
tanud ning teinud ta vaga rikkaks. Ta on andnud talle lam˜
baid ja veiseid, hobedat ja kulda,
sulaseid ja teenijannasid, kaameleid ja eesleid. b 36 Mu isanda naine Saara on veel va¨
nas eas mu isandale poja sunnic
tanud ja mu isand annab oma
˜
pojale koik, mis tal on. d 37 Mu
˜
¨
isand vottis minult vande, oel˜
des: „Sa ei tohi votta mu pojale
¨
naist kaananlaste tutreist, kelle
maal ma elan, e 38 vaid sa pead
minema mu isamajja ja mu sugu˜
vosa f juurde ning sealt mu po˜
jale naise votma.” g 39 Kuid ma
¨
kusisin oma isandalt: „Aga kui
naine ei taha minuga kaasa tulla?” h 40 Tema vastas: „Jehoova, keda ma teenin, i saadab sinuga oma ingli j ja laseb su teekonnal korda minna ning sa
˜
pead votma mu pojale naise
˜
minu suguvosast ja mu isamajast. k 41 Sa vabaned mulle an¨
tud vandest alles parast seda,
¨
˜
kui lahed mu suguvosa juurde,
aga nemad ei anna sulle teda.
Sel juhul oled sa vandest vaba.” l
24:32 1 Ilmselt Laaban.

1. MOOSESE 24:42–64

¨
42 Kui ma tana allika juur˜
¨
de joudsin, siis utlesin: „Jehoova, mu isanda Aabrahami Ju¨ ¨
mal, kui sa nuud lased mu teekonnal korda minna, siis mingu
nii: 43 ma seisan allika juures, ja olgu nii, et noor naine, a
kes tuleb vett ammutama ja kel¨
lele ma utlen: „Palun luba mul
oma anumast natuke vett juua,”
44 ning kes vastab: „Joo ja ma
ammutan vett ka su kaamelitele”, ongi naine, kelle Jehoova
on valinud mu isanda pojale.” b
¨
45 Ma polnud veel oma suda˜
mes palvetamist lopetanud, kui
˜
tuli Rebeka, anum olal, ning
¨
laks alla allikale vett ammu¨
tama. Ma utlesin talle: „Palun
anna mulle juua.” c 46 Otse˜
˜
kohe tostis ta anuma olalt ning
¨
utles: „Joo d ja ma joodan ka su
˜
kaameleid.” Ma joingi ning ta
jootis ka kaameleid. 47 See¨
¨
jarel kusisin ma temalt: „Kelle
¨
tutar sa oled?” Ta vastas: „Naa¨
hori ja Milka poja Betueli tutar.”
˜
Siis ma panin talle ninaronga
¨
˜
¨
¨
ninna ja kaevorud kate umber. e
˜
48 Ma laskusin polvili, kummardasin Jehoova ees maani
ja kiitsin Jehoovat, oma isanda Aabrahami Jumalat, f kes ju˜
hatas mind, et saaksin votta
oma isanda pojale naiseks isan¨
¨ ¨
da vennatutre. 49 Nuud aga
¨
oelge mulle, kas teie truu armastus ja ustavus on minu isan¨
daga. Kui ei ole, oelge sedagi, et
˜
voiksin edasi otsida.” g
50 Laaban ja Betuel vasta¨
sid: „Meil pole midagi oelda, sest see asi on Jehoovalt.
˜
51 Rebeka on sinu ees, vota
ta ja mine. Ta saagu su isanda poja naiseks, nagu Jehoova
¨ ¨
on raakinud.” 52 Kui Aabraha˜
mi sulane oli nende sonu kuulnud, heitis ta Jehoova ette sil-
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˜
mili maha. 53 Siis vottis sula¨
˜
ne valja hobe- ja kuldasjad ja
riided ning andis need Rebekale, samuti andis ta kalleid kingitusi tema vennale ja emale.
¨
54 Seejarel tema ja ta mehed
˜
˜
soid ja joid koos nendega ning
¨
¨ ¨
jaid sinna oomajale.
˜
¨
Kui nad hommikul tousid, ut¨ ¨
les sulane: „Lubage mul nuud
minna oma isanda juurde.”
55 Rebeka vend ja ema vasta¨ ¨
¨
sid: „Jaagu neiu veel vahemalt
¨
¨
kumneks paevaks meie juurde,
˜
siis voib ta minna.”
¨ 56 Tema
¨
aga utles neile: „Arge pidage
mind kinni, sest Jehoova on
lasknud mu teekonnal korda
minna. Lubage mul minna oma
isanda juurde.” 57 Nemad vas¨
tasid: „Kutsume neiu ja kusi¨
me tema enda kaest.” 58 Nad
¨
kutsusidki Rebeka ja kusisid temalt: „Kas sa tahad selle mehega kaasa minna?” Tema vastas:
¨
„Tahan kull.”
¨
59 Seejarel saatsid nad tee˜
le oma oe Rebeka a ja tema
amme1 b ning Aabrahami sula˜
se ja tema mehed. 60 Nad on¨
nistasid
Rebekat
ja
utlesid
talle:
˜
¨
„Oeke, tulgu sinust kumneid ja
¨
kumneid tuhandeid1 ning sinu
¨
jareltulijad vallutagu oma viha¨
¨
meeste varavad2!” c 61 Parast
seda istusid Rebeka ja tema teenijannad kaamelite selga ning
¨
˜
jargnesid sulasele. Sulane vottis Rebeka kaasa ja lahkus.
62 Iisak elas Negevimaal. d
Kord, kui ta tuli Beer-Lahhai˜
Roi e poolt, 63 olles ohtu ha˜
kul jalutamas ja motisklemas, f
¨
nagi ta kaameleid tulemas.
¨
64 Kui Rebeka Iisakit markas,
¨ ¨
24:59 1 St tema endise imetaja, kes nuud
˜
˜
oli ta teenija. 24:60 1 Voib tolkida ka
¨
˜
„saagu sinust muriaadide ema”. 2 Voib
˜
tolkida ka „linnad”.
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¨
tuli ta karmelt kaameli sel¨
jast maha 65 ja kusis sulaselt:
„Kes on see mees, kes meile
˜
vastu konnib?” Sulane vastas:
˜
„See on mu isand.” Siis vottis Rebeka loori ja kattis end.
¨ ¨
66 Sulane jutustas nuud Iisa˜
kile koigest, mis ta oli teinud.
¨
67 Parast seda viis Iisak Rebeka oma ema Saara telki. a Nii
˜
vottis ta Rebeka endale naiseks.
Iisak hakkas teda armastama b
¨
ja leidis oma ema kaotuse jarel
lohutust. c
˜
Aabraham vottis taas
naise, nimega Ketuura.
¨
2 Naine sunnitas talle Simrani,
Joksani, Medani, Midjani, d Jisbaki ja Suuahi. e
¨
3 Joksanile sundisid Seeba ja Dedan.
Dedani pojad olid Assuurim, Letuusim ja Leummim.1
4 Midjani pojad olid Eefa,
Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa.
˜
¨
Need koik olid Ketuura jareltulijad.
˜
5 Aabraham andis koik, mis
tal oli, Iisakile, f 6 aga oma
liignaiste poegadele jagas Aabraham kingitusi. Veel oma eluajal saatis ta nad oma po¨
ja Iisaki juurest ara g ida poole, idamaale. 7 Aabraham elas
175-aastaseks. 8 Siis tegi Aab˜
raham viimse hingetombe ja
suri heas vanuses, eaka ja ra¨
hulolevana, ning laks puhkama
oma rahva juurde. 9 Tema pojad Iisak ja Ismael matsid ta
Makpela koopasse hett Soha¨
ri poja Efroni maatukile Mam¨
¨
re lahedal, h 10 maatukile, mille Aabraham oli ostnud hettidelt. Sinna maeti Aabraham ja
¨
tema naine Saara. i 11 Ka pa-

25

25:3 1 Need kolm heebrea nime olid ilm˜
selt suguharude voi rahvaste nimed.
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rast Aabrahami surma saatis
˜
tema poega Iisakit Jumala onnistus. a Iisak elas Beer-Lahhai¨
Roi b lahedal.
12 Need on Aabrahami poja
¨
Ismaeli c jareltulijad, Ismaeli,
kelle egiptlanna Haagar, d Saara
¨
teenija, Aabrahamile sunnitas.
13 Need on Ismaeli poegade
˜
¨
nimed nende suguvosade jar¨
gi: Nebajot, e Ismaeli esmasundinu, Keedar, f Adbeel, Mibsam, g 14 Misma, Duuma, Massa, 15 Hadad, Teema, Jetuur,
Naafis ja Keedma. 16 Need on
Ismaeli pojad ja nende nimed
nende asulate ja laagripaika¨
de jargi, kaksteist pealikut nen˜
¨
de hoimude jargi. h 17 Ismael
elas 137-aastaseks. Siis tegi ta
˜
viimse hingetombe ja suri ning
¨
laks puhkama oma rahva juurde. 18 Tema poegade elupai¨
gad ulatusid Havilast i Suuri j la˜
hedalt, mis on Egiptuse kor¨ ¨
val, kuni Assuuriani. Nad elasid
¨
oma vendade lahedal.1 k
19 Need on Aabrahami poja
¨
Iisaki l jareltulijad.
¨
Aabrahamile sundis Iisak.
20 Iisak oli 40-aastane, kui ta
˜
vottis naiseks Rebeka, kes oli
¨
Paddan-Aramist1 parit aramea¨
lase Betueli tutar, m arameala˜
se Laabani ode. 21 Iisak anus
Jehoovat lakkamata oma naise
¨
parast, kuna see oli viljatu. Jehoova vastaski tema anumise¨
le ja ta naine Rebeka jai lapseootele. 22 Aga pojad hakka˜
sid tema sees touklema n ja ta
¨
utles: „Kui ma pean niimoodi
¨
kannatama, siis milleks uld¨
se elada!” Ta kusis selle kohta
¨
Jehoovalt 23 ja Jehoova utles
˜
¨
25:18 1 Teine voimalik tahendus: „nad
elasid oma vendadega vaenus”. 25:20
¨
1 Nimi Paddan-Aram tahendab „Ara¨ ¨
mi [Suuria] tasandik”; osa Mesopotaamiast.

1. MOOSESE 25:24–26:9

¨
talle: „Sinu usas a on kaks rahvast ja kaks¨ rahvast eralduvad sinust.b Uks rahvas on teisest tugevam c ning vanem teenib nooremat.” d
¨
24 Kui tal sunnitamise aeg
¨
˜
¨
katte joudis, olidki tema usas
¨
kaksikud. 25 Esimene, kes val¨
ja tuli, oli uleni punane ja
¨ ¨
otsekui karvase ruuga kaetud, e
¨
seeparast pandi talle nimeks
¨
¨
Eesav1. f 26 Seejarel tuli valja
¨
tema vend, kelle kasi hoidis kinni Eesavi kannast, g ning talle
pandi nimeks Jaakob1. h Iisak oli
60-aastane, kui ta naine nad il˜
male toi.
27 Kui poisid suuremaks kas¨
vasid, sai Eesavist osav kutt, i
kellele meeldis ringi uidata ja
jahti pidada. Jaakob aga oli
laitmatu mees, kes elas telkides. j 28 Iisak armastas Eesa˜
vit, sest see toi talle jahisaaki, aga Rebeka armastas
Jaakobit. k 29 Kord keetis Jaakob hautist, kui Eesav kurnatuna jahimaadelt tuli. 30 Eesav
palus Jaakobit: „Anna mulle
kiiresti seda punast, seda punast, mis sul seal on, ma
¨
¨
¨
olen taiesti labi1!” Seeparast
hakati teda kutsuma nimega
¨
Edom2. l 31 Jaakob aga utles:
¨ ¨
„Muu mulle enne oma esma¨
˜
sunnioigus.”m 32 Eesav lausus:
„Ma heidan ju kohe hinge, mis
¨
˜
kasu on mul esmasunnioigu¨
˜
sest!” 33 Jaakob utles: „Koigepealt vannu mulle.” Eesav van¨ ¨
duski Jaakobile ja muus talle
¨
˜
oma esmasunnioiguse. n 34 Siis
andis Jaakob Eesavile leiba ja
¨ ¨
˜
˜
laatsehautist ning too soi ja joi.
¨
25:25 1 Nimi Eesav tahendab „karvane”.
¨
25:26 1 Nimi Jaakob tahendab „kannast
˜
˜
kinni hoidja”, „korvaletorjuja”. 25:30
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „hirmus naljane”. 2 Ni¨
mi Edom tahendab „punane”.
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¨
˜
Seejarel Eesav tousis ja lahkus.
˜
¨
Nii polgas Eesav ara oma esma¨
˜
sunnioiguse.
¨
¨
Maale tuli aga naljahada,
nagu oli olnud ka Aab¨
¨
¨
rahami paevil. a Seeparast laks
Iisak vilistite kuninga Abimeleki juurde Gerarisse. 2 Siis ilmutas Jehoova
end Iisakile ja
¨
¨
utles: „Ara mine alla Egiptusse, vaid ela sellel maal, kuhu
˜ ˜
ma sind juhatan. 3 Ela voorana sel maal b ning mina olen si˜
˜
nuga ja onnistan sind, sest koik
need maad annan ma sinule ja
¨
su jareltulijatele c ning ma viin
¨
˜
taide tootuse, mille ma andsin su isale Aabrahamile, vandudes: d 4 „Ma annan sulle nii
¨
¨
palju jareltulijaid nagu tahti
˜
taevas e ning koik need maad
¨
annan ma neile, f ja su jareltu˜
lijate kaudu saavad onnistused
˜
osaks koigile maailma rahvas˜
tele1”, g 5 sest Aabraham vot¨ ¨
¨
tis kuulda mu haalt ning taitis
˜
¨
¨ ¨
mu noudeid, kaske, maarusi ja
¨
seadusi.” h 6 Ja Iisak jai elama
Gerarisse. i
7 Kui selle paiga mehed Iisa¨
¨
kilt ta naise kohta kusisid, utles
˜
ta: „Ta on mu ode.” j Iisak kartis
¨
oelda, et Rebeka on tema naine, sest ta arvas, et selle pai˜
ga mehed voivad ta Rebe¨
ka parast tappa — oli ju nai¨
ne vaga kaunis. k 8 Kord kui
vilistite kuningas Abimelek ak¨
¨
nast valja vaatas, nagi ta Iisakit
˜
oma naise Rebekaga ornutsemas. l 9 Sedamaid kutsus Abi¨
melek Iisaki ja utles: „Ta on ju
¨
hoopis su naine! Miks sa utle˜
sid, et ta on su ode?” Iisak vas¨
tas: „Ma utlesin nii, sest ma

26

˜
˜
˜
26:4 1 Voib tolkida ka „noutavad enda˜
˜
le onnistuse koik maailma rahvad”. Vii˜
tab ilmselt sellele, et onnistuse saamiseks on vaja midagi teha.
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kartsin, et mind tapetakse tema
¨
¨
parast.” a 10 Abimelek aga jatkas: „Mis sa oled meile teinud! b
˜
Rahva seast oleks ju voinud
keegi sinu naisega magada ja
¨
¨ ¨
meie oleksime sinu parast suu¨ ¨
c
di jaanud!” 11 Siis andis Abi¨
melek kogu rahvale kasu: „Kes
puudutab seda meest ja tema
naist, peab surema!”
¨
12 Iisak kulvas sellel maal
˜
seemet ning loikas sel aastal sada korda rohkem, kui oli
¨
˜
kulvanud, sest Jehoova onnis˜
tas teda. d 13 Iisak sai joukaks
¨
ja ta varandus uha kasvas, ta
¨
sai vaga rikkaks. 14 Ta soetas endale lamba- ja veisekarju
ning suure hulga sulaseid, e nii
et vilistid hakkasid teda kadestama.
15 Niisiis ajasid vilistid kin˜
ni koik kaevud, mis tema isa
sulased olid tema isa Aabraha¨
mi paevil kaevanud. f 16 Abi¨
melek utles Iisakile: „Mine
¨
meie juurest ara, sest sa oled
¨
saanud meist palju vagevamaks.” 17 Iisak lahkuski sealt
˜
¨
ja loi laagri ules Gerari g vadis
¨
ning jai sinna elama. 18 Iisak
kaevas lahti oma isa Aabraha¨
mi paevil kaevatud kaevud, mil¨
le vilistid olid parast Aabrahami surma kinni ajanud, h ning nimetas neid samade nimedega,
mis tema isa oli neile pannud. i
19 Kui Iisaki sulased vadis
¨
kaevasid, leidsid nad uhe puhta
veega kaevu. 20 Gerari karjased aga hakkasid Iisaki karjas¨
¨
tega tulitsema, oeldes: „See on
meie vesi!” Iisak pani seepeale kaevule nimeks Eesek1, sest
¨
nad olid temaga tulitsenud.
21 Siis asusid nad kaevama
¨
teist kaevu, kuid ka selle parast
¨
tekkis tuli ning Iisak pani sel¨
¨
26:20 1 Nimi Eesek tahendab „tuli”.
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lele nimeks Sitna1. 22 Hiljem
liikus ta edasi ja kaevas veel
¨
¨
uhe kaevu, aga selle parast nad
¨
ei tulitsenud. Ta pani sellele ni¨
¨ ¨
meks Rehobot1 ja utles: „Nuud
on Jehoova andnud meile avarust ja teinud meid sel maal viljakaks.” a
¨
¨
23 Sealt laks ta ules BeerSebasse b 24 ning Jehoova il¨ ¨
¨
mutas end talle sel ool ja utles: „Ma olen sinu
isa
Aabra¨
hami Jumal. c Ara karda, d sest
˜
mina olen sinuga ja onnistan
¨
sind ning annan sulle palju jareltulijaid oma teenija Aabra¨
hami parast.” e 25 Iisak ehitas
¨
sinna altari ja ulistas Jehoova
nime.f Ta pani sinna oma telgi
¨
ules g ja tema sulased kaevasid
sinna kaevu.
˜
¨
26 Mone aja parast tuli Gerarist tema juurde Abimelek koos
˜
¨
oma nouniku Ahusati ja vae¨
¨
ulema Piikoliga. h 27 Iisak utles neile: „Miks te minu juurde tulite? Te ju vihkasite mind
ja saatsite mu enda juurest minema.” 28 Nemad aga vasta¨
sid: „Me oleme selgesti nainud,
¨
et Jehoova on sinuga. i Seepa¨
rast me otsustasime sulle oelda: „Sidugu meid vanne ja teeme omavahel lepingu, j 29 et
sa ei tee meile midagi halba,
nii nagu meie pole sulle teinud:
¨
me saatsime sind rahuga ara ja
¨
tegime sulle uksnes head. Sina
˜
oled ju Jehoova onnistatu.””
30 Siis korraldas Iisak neile pi¨ ¨
˜
˜
dusoogi ning nad soid ja joid.
¨
˜
31 Jargmisel hommikul tousid
¨
nad varakult ja andsid ukstei¨
sele vande. k Parast seda saatis
¨
Iisak nad ara ja nad lahkusid
tema juurest rahuga.
¨
¨ ¨
26:21 1 Nimi Sitna tahendab „suudistus”.
¨
26:22 1 Nimi Rehobot tahendab „avarused”.

1. MOOSESE 26:32–27:22

¨
32 Selsamal paeval tulid
Iisaki sulased ja teatasid talle
kaevust, mille nad olid kaeva¨
nud, a oeldes: „Me leidsime
vett!” 33 Iisak pani sellele ni¨
meks Siba1. Seeparast on linna
¨
¨
nimeks tanase paevani BeerSeba2. b
34 Kui Eesav oli 40-aastane,
˜
¨
vottis ta naiseks hett Beeri tut¨
re Juuditi ja hett Eeloni tutre
Baasmati. c 35 Aga need olid
¨
Iisakile ja Rebekale meeleharmiks. d
Kui Iisak oli juba vana ja
ta silmad olid viletsaks
¨ ¨
jaanud, kutsus ta oma vanema poja Eesavi e enda juurde ja
¨
utles: „Mu poeg!” See vastas:
¨
„Siin ma olen!” 2 Iisak jatkas:
¨ ¨
„Ma olen vanaks jaanud ega
¨
tea, palju mul veel elupaevi on.
˜
3 Palun vota oma jahirelvad,
oma nooletupp ja vibu, ning
¨
˜
mine kuti mulle moni uluk. f
4 Siis valmista mu lemmikrooga ja too see mulle, et ma saak˜
sin sind onnistada, enne kui suren.”
5 Aga Rebeka kuulis, kui
¨ ¨
Iisak raakis oma poja Eesavi¨
¨
ga. Kui siis Eesav laks kutti¨
ma, et jahisaaki tuua, g 6 utles
Rebeka oma pojale Jaakobile: h
¨ ¨
„Ma kuulsin nuudsama, kuidas
¨ ¨
su isa raakis su venna Eesavi¨
ga ja utles talle: 7 „Too jahisaaki ja valmista sellest maitsev roog ning anna mulle seda
¨ ¨
suua, et saaksin sind enne
˜
oma surma Jehoova ees onnis¨ ¨
tada.” i 8 Aga nuud, mu poeg,
kuula hoolega ja tee nii, nagu
¨
ma sulle utlen. j 9 Mine palun
karja juurde ja too mulle sealt
˜
kaks parimat kitsetalle, et voik-

27

¨
26:33 1 Nimi Siba tahendab „van¨
ne”, „seitse”. 2 Nimi Beer-Seba tahendab „vandekaev”, „seitsmekaev”.
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sin valmistada neist su isale
ta lemmikroa. 10 Vii see oma
isale ja paku seda talle, et ta
˜
sind enne oma surma onnistaks.”
¨
11 Jaakob aga utles oma
emale Rebekale: „Mu vend
Eesav on karvane, a kuid minu
nahk on sile. 12 Mis saab siis,
¨
kui isa mind kaega katsub? b
Ta arvaks, et ma narrin teda,
˜
ja onnistuse asemel tooksin ma
enda peale hoopis needuse.”
13 Ta ema vastas: „Mu poeg,
tulgu see needus minu peale.
¨
Tee nii, nagu ma utlen, ja mine
too mulle talled.” c 14 Jaakob
¨
˜
lakski ja toi talled oma emale.
Siis ta ema valmistas maitsva
roa, ta isa lemmikroa. 15 See¨
˜
jarel vottis Rebeka oma vanema
poja Eesavi parimad riided, mis
tal kodus olid, ja pani need selga oma nooremale pojale Jaakobile. d 16 Samuti kattis ta
¨
tema kaed ja sileda kaelaosa
kitsetalle nahkadega. e 17 Siis
andis ta endavalmistatud maitsva roa ja leiva oma poja Jaako¨
bi katte. f
¨
18 Jaakob laks oma isa juur¨
de ja utles: „Mu isa!” ning
see vastas: „Jah, ma kuulen
sind. Kumb sa oled, mu poeg?”
¨
19 Jaakob utles isale: „Ma olen
¨
su esmasundinu Eesav. g Ma te¨
˜
gin, nagu sa mind kaskisid. Tou¨ ¨
se palun istuma ja soo mu ja˜
hisaaki, et saaksid mind onnis¨
tada.” h 20 Iisak kusis oma pojalt: „Kuidas sa selle nii kiiresti
leidsid, mu poeg?” See vastas: „Sinu Jumal Jehoova saa¨
tis selle mulle ette.” 21 Siis utles Iisak Jaakobile: „Tule palun
¨
˜
lahemale, mu poeg, et voiksin
¨
sind kaega katsuda ja saaksin
teada, kas sa ikka oled mu
poeg Eesav.” i 22 Jaakob tuligi
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¨
oma isale Iisakile lahemale ja
¨
¨
see katsus teda kaega ning ut¨ ¨
¨
¨ ¨
les: „Haal on kull Jaakobi haal,
¨
aga kaed on Eesavi omad.” a
¨
23 Iisak ei tundnud teda ara,
¨
sest Jaakobi kaed olid karvased nagu tema venna Eesavi
¨
¨
˜
kaed. Seeparast onnistas Iisak
Jaakobit. b
¨
24 Siis Iisak kusis: „Kas sa
˜
toesti oled mu poeg Eesav?”
Tema vastas: „Olen.” 25 Iisak
¨
¨ ¨
utles: „Mu poeg, anna ma soon
¨ ¨
¨
nuud seda jahisaaki, seejarel
˜
ma onnistan sind.” Jaakob ula˜
taski selle temale ja ta soi, ning
Jaakob andis talle ka veini juua.
¨
26 Siis utles ta isa Iisak: „Mu
¨
poeg, tule palun lahemale ja
suudle mind.” c 27 Jaakob tuli
¨
lahemale ja andis isale suud, nii
˜
et see vois tunda tema riiete
¨
˜
˜
lohna. d Seejarel Iisak onnistas
¨
Jaakobit ja utles:
˜
„Mu poja lohn on otsekui Je˜
¨
˜
hoova onnistatud valjade lohn.
28 Andku Jumal sulle taevakastet e ja rammusat maad f ning
¨
¨
kulluslikult vilja ja varsket veini. g 29 Rahvad teenigu sind ja
˜
hoimud kummardagu sinu ees.
Ole oma vendade isand ja su
ema pojad kummardagu sinu
¨
ees. h Neetud olgu igauks, kes
˜
sind neab, ja onnistatud olgu
¨
˜
igauks, kes sind onnistab!” i
˜
30 Kui Iisak oli Jaakobit on˜
nistanud ja Jaakob oli just joud¨
nud oma isa Iisaki juurest ara
minna, tuli jahilt tagasi tema
vend Eesav. j 31 Ka tema val˜
mistas maitsva roa, toi selle
¨
˜
oma isale ja utles talle: „Tou¨ ¨
se, mu isa, ja soo oma poja ja˜
˜
hisaaki, et voiksid mind onnistada.” 32 Seepeale ta isa Iisak
¨
kusis: „Kes sa oled?” Tema vastas: „Ma olen su poeg, su esma¨
sundinu Eesav.” k 33 Siis hak-
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¨
kas Iisak tugevalt varisema ja
¨
utles: „Kes oli siis see, kes
¨
kuttis jahilooma ja selle minu˜
˜
le toi? Ma just soin seda, enne
˜
kui sa tulid, ning ma onnistasin
˜
¨ ¨
teda — ja onnistatuks ta jaab!”
˜
34 Eesav hakkas oma isa sonade peale valjult ja kibedalt
˜
¨
halama ning utles isale: „Onnista ometi ka mind, mu isa!” a
35 Tema aga vastas: „Su vend
¨
˜
tuli siia, et petta valja on˜
nistus, mis oli moeldud sinu¨
le.” 36 Seepeale Eesav utles:
˜
„Eks ole ta nimi oigusega Jaakob1, on ta mind ju kaks kor˜
˜
˜
da korvale torjunud! b Ta vottis
¨
˜
¨ ¨
mu esmasunnioiguse c ja nuud
˜
˜
on ta votnud ka mu onnistu¨
se!”d Ja ta kusis: „Kas sul
˜
minu jaoks ei olegi onnistust
varuks?” 37 Kuid Iisak vastas
Eesavile: „Ma olen pannud tema
˜
sinu isandaks e ja koik ta vennad olen ma andnud talle sulasteks, samuti olen ma varus¨
tanud teda vilja ning varske veif
niga. Mida on mul veel sulle
anda, mu poeg?”
38 Eesav anus isa: „Mu isa,
¨
˜
kas sul
on vaid uks onnis˜
tus? Onnista ometi ka mind,
mu isa!” Ja Eesav puhkes valjult nutma. g 39 Seepeale ta
isa Iisak vastas:
„Su elukoht on eemal rammusast maast ning taevakas˜ ˜
test. h 40 Sa elad oma mooga
toel i ja teenid oma venda. j Aga
˜
¨
kui sinus tostab pead massumeel, rebid sa tema ikke oma
kaelast.” k
41 Eesav aga kandis Jaako˜
bi peale vimma selle onnistuse
¨
parast, mille too oli isalt saa˜
¨
nud, l ning ta motles oma suda¨
mes: „Mu isa leinamise paevad
¨
27:36 1 Nimi Jaakob tahendab „kannast
˜
˜
kinni hoidja”, „korvaletorjuja”.
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¨
¨
on lahedal. a Seejarel ma tapan
oma venna Jaakobi.” 42 Kui
Rebekale tema vanema poja Ee˜
savi sonad teada anti, lasi
ta kohe kutsuda oma noore¨
ma poja Jaakobi ning utles talle: „Su vend Eesav haub plaa¨
ni sind kattemaksuks tappa1.
¨ ¨
43 Mu poeg, tee nuud nii,
¨
˜
nagu ma utlen: pogene Haaranisse mu venna Laabani juur˜
de. b 44 Ela monda aega tema
juures, kuni su venna raev raugeb 45 ja tema viha sinu vastu vaibub ning ta unustab, mis
sa temale oled teinud. Siis ma
¨
¨
lakitan sulle jarele ja lasen sind
sealt tagasi tuua. Miks peaksin
¨
˜
samal paeval kaotama teid molemaid?”
¨
46 Parast seda kurtis Rebe¨
ka Iisakile: „Ma olen elust tudi¨
nud hetitaride parast. c Kui ka
˜
Jaakob peaks votma naiseks
¨
hetitari, nagu on need maa tutred, mis elu mul siis on!” d
Niisiis kutsus Iisak Jaa˜
kobi, onnistas teda ning
¨
˜
andis talle kasu: „Sa ei tohi vot¨
ta endale naist kaananlaste tutreist! e 2 Mine Paddan-Aramisse oma emaisa Betueli majja
˜
ning vota sealt endale naine
¨
oma ema venna Laabani tut˜
˜
reist. f 3 Koikvoimas
Jumal
˜
onnistab sind ja teeb sind vilja¨
kaks, ta annab sulle palju jareltulijaid ning sinust tuleb suur
rahvas. g 4 Ta annab sinule ja
¨
˜
su jarglastele Aabrahami onnis˜
tuse, h et sa votaksid oma val˜ ˜
dusse maa, kus sa voorana elad
ja mille Jumal on andnud Aabrahamile.” i
5 Nii saatis Iisak Jaakobi
¨
¨
ara ja see laks Paddan-Aramisse aramealase Betueli poja Laa-

28

˜
˜
˜
27:42 1 Voib tolkida ka „lohutab end mottega, et tapab su”.
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bani juurde, a kes oli Jaakobi ja
Eesavi ema Rebeka vend. b
¨
6 Eesav nagi, et Iisak oli
˜
Jaakobit onnistanud ja saatnud ta Paddan-Aramisse, et ta
˜
sealt endale naise votaks, ning
˜
oli teda onnistades
andnud
¨
¨
˜
talle kasu: „Ara vota enda¨
le naist kaananlaste tutreist!” c
7 Jaakob oligi oma isale ja
¨
emale kuuletunud ning lainud Paddan-Aramisse. d 8 Siis
˜
moistis Eesav, et kaananlaste
¨
tutred on ta isale Iisakile vastu¨
meelt, e 9 ja nii laks Eesav is˜
maeliitide juurde ja vottis endale naiseks Mahalati, Aabraha¨
mi poja Ismaeli tutre, Nebajoti
˜
oe, lisaks neile naistele, kes tal
juba olid. f
10 Jaakob lahkus Beer-Sebast ja suundus Haarani poo˜
¨
˜
le. g 11 Mone aja parast joudis
¨
ta uhte paika ja valmistus seal
¨ ¨
¨
oobima, sest paike oli loojunud.
˜
¨
Ta vottis sealt paigast uhe kivi,
pani endale pea alla ja heitis
¨
magama. h 12 Ta nagi unes, et
maa peal oli trepp1, mille ots
¨ ¨
ulatus taevasse ning mida moo¨
¨
da kaisid ules-alla Jumala inglid. i 13 Selle kohal oli Jehoo¨
va, kes utles:
„Mina olen Jehoova, su isa
Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal. j Maa, mille peal sa lamad,
¨
annan ma sinule ja su jareltuli¨
jatele. k 14 Sa saad nii palju ja˜
reltulijaid, nagu on mullapormu
¨ ¨
¨
kubemeid, l ning sa levid laane
˜
˜
ja ida, pohja ja louna poole ning
¨
sinu ja su jareltulijate kaudu
˜
˜
saavad onnistused osaks koigi˜
le suguvosadele1 maa peal. m
15 Mina olen sinuga ja kait˜
˜
28:12 1 Voib tolkida ka „redel”. 28:14
˜
˜
˜
˜
1 Voib tolkida ka „noutavad endale onnis˜
˜
tuse koik suguvosad”. Viitab ilmselt sel˜
lele, et onnistuse saamiseks on vaja midagi teha.
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˜
¨
sen sind koikjal, kuhu sa lahed,
ning ma toon sind tagasi selle¨
le maale. a Ma ei jata sind maha,
kuni olen teinud, mis ma sulle
˜
olen tootanud.”b
¨
16 Siis arkas Jaakob unest
¨
˜
ja utles: „Jehoova on toesti selles paigas, aga mina ei teadnudki seda!” 17 Ta hakkas kartma
ja lausus: „Milline aukartust¨
aratav paik! See ei saa olla midagi muud kui Jumala koda c ja
˜
¨
taeva varav!” d 18 Jaakob tou˜
sis hommikul vara, vottis kivi,
mis oli olnud ta pea all, pani
selle sambana seisma ja va˜
las selle peale oli. e 19 Ta pani
sellele paigale nimeks Peetel1,
enne aga oli selle linna nimi olnud Luus. f
˜
20 Jaakob andis tootuse:
„Kui Jumal on minuga ka edaspidi ja kaitseb mind mu tee¨ ¨
konnal, annab mulle leiba suua
ja riided selga, 21 ning kui ma
¨ ¨
poordun rahus tagasi oma isa˜
majja, siis on Jehoova toesti
¨
naidanud, et ta on minu Jumal.
22 Aga sellest kivist, mille ma
olen sambaks pannud, saab Jumala koda, g ja ma annan sul¨
˜
le, mu Jumal, kumnendiku koigest, mis sa mulle annad.”
¨
¨
Parast seda jatkas Jaa¨
kob oma teekonda ja randas edasi maale, kus elasid
¨
¨
idamaalased. 2 Ta nagi valjal
kaevu ja kolme lambakarja selle juures lebamas, sest sellest
kaevust joodeti tavaliselt karju.
Kaevu suul oli suur kivi. 3 Kui
˜
koik karjad olid sinna kogutud,
¨
veeretati kivi kaevu suult ara
¨
ja joodeti karju. Seejarel pandi
kivi kaevu suule tagasi.
¨
4 Jaakob kusis karjastelt:
„Mu vennad, kust te olete?”

29

¨
28:19 1 Nimi Peetel tahendab „Jumala
koda”.
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Need vastasid: „Me oleme Haa¨
ranist.” a 5 Ta paris edasi:
„Kas te tunnete Laabanit, b Naahori c pojapoega?” Need vasta¨
¨
sid: „Tunneme kull.” 6 Seeja¨
¨
rel ta kusis neilt: „Kas tema ka¨
¨
¨
si kaib hasti?” Nemad utlesid:
¨
¨
„Jah, hasti! Nae, sealt tuleb te¨
ma tutar Raahel d koos lammas¨
tega!” 7 Jaakob utles: „On ju
¨
alles keskpaev. Pole veel aeg
karju kokku ajada. Jootke lam¨ ¨
baid ja siis minge sootke neid.”
˜
8 Karjased vastasid: „Me ei voi
˜
seda teha enne, kui koik karjad
¨
on koos ja kivi kaevu suult ara
veeretatakse. Siis me joodame
lambaid.”
¨ ¨
9 Kui ta alles nendega raakis, tuli Raahel oma isa lammastega, sest ta hoidis lam¨
baid. 10 Kui Jaakob nagi Raahelit, oma ema venna Laabani
¨
tutart, ja Laabani lambaid, astus Jaakob kohe ligi, veeretas
¨
kaevu suult kivi ara ning jootis oma ema venna Laabani
lambaid. 11 Siis Jaakob andis
Raahelile suud ja puhkes val¨
justi nutma. 12 Jaakob utles
Raahelile, et ta on tema isa
˜
oepoeg, Rebeka poeg. Raahel
jooksis kohe sellest oma isale
¨ ¨
raakima.
13 Niipea kui Laaban e kuu˜
lis oma oepojast Jaakobist, ruttas ta temale vastu. Ta embas
teda ja andis talle suud ning
˜
toi ta oma majja. Siis Jaakob
˜
jutustas Laabanile koigest juh¨
tunust. 14 Laaban utles talle:
˜
¨
„Sa oled toepoolest minuga uks
¨
luu ja liha!” Nii jai Jaakob tema
juurde terveks kuuks.
¨
¨
15 Seejarel utles Laaban
Jaakobile: „Kas sa peaksid
¨
mind seeparast tasuta teeni¨
ma, et oled mu sugulane? f Utle
mulle, mida sa palgaks tahad.” g

1. MOOSESE 29:16–30:4

¨
16 Laabanil oli aga kaks tutart.
Vanema nimi oli Lea ja noorema nimi Raahel. a 17 Lea sil¨
mades puudus sara, Raahel
¨
aga oli vaga veetlev ja kaunis.
18 Jaakob oli Raahelisse armu¨
nud ja ta utles: „Ma olen valmis
sind seitse aastat teenima su
¨
¨
noorema tutre Raaheli parast.” b
19 Laaban vastas: „Ma annan
˜
ta pigem sulle kui monele teise¨ ¨
le mehele. Jaa minu juurde elama.” 20 Ja Jaakob teenis Raa¨
heli parast seitse aastat, c kuid
˜
need olid tema silmis nagu mo¨
ned paevad, sest ta armastas
teda.
¨
21 Siis utles Jaakob Laabanile: „Anna mulle mu naine,
¨
¨
sest mu paevad on tais saanud,
ja luba mul tema juurde heita.”
˜
22 Laaban kutsus kokku koik
selle paiga mehed
ja
korraldas
˜
¨ ¨
˜
pidusoogi. 23 Ohtul aga vot¨
tis ta oma tutre Lea ja viis
selle Jaakobi juurde, et Jaakob
tema juurde heidaks. 24 Ja
Laaban andis oma teenija Sil¨
pa oma tutrele Leale teenijaks. d
¨
25 Hommikul nagi Jaakob, et
˜
tema korval on hoopis Lea,
¨
ning ta utles Laabanile: „Mis
sa oled mulle teinud! Kas ma
ei teeninud sind mitte Raaheli
¨
parast? Miks sa mind petsid?” e
26 Laaban vastas: „Meil pole
siin kombeks anda noorem
enne vanemat. 27 Pea selle¨
¨
ga pulmanadal ara, siis antakse sulle ka teine naine, kui sa
mind veel seitse aastat teenid.” f
28 Jaakob tegigi nii ja pidas
¨
˜
selle naisega pulmanadala lo¨
puni. Seejarel andis Laaban te¨
male naiseks oma tutre Raaheli.
29 Ja Laaban andis oma teeni¨
ja Billa g oma tutrele Raahelile
teenijaks. h
30 Siis heitis Jaakob Raaheli juurde. Ta armastas Raahelit
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enam kui Lead ning teenis Laabani juures veel seitse aastat. a
¨
31 Kui Jehoova nagi, et Lead ei
armastatud1, lasi ta temal lap¨ ¨
seootele jaada, b kuid Raahel oli
¨
viljatu. c 32 Nii jai Lea lapse¨
ootele, sunnitas poja ja pani
talle nimeks Ruuben1, d sest ta
¨
¨
utles: „Jehoova on nainud mu
¨ ¨
vaeva. e Nuud hakkab mu mees
¨
mind armastama.” 33 Ta jai
¨
taas lapseootele, sunnitas poja
¨
ja utles: „Jehoova on kuulnud,
et mind ei armastata, ja nii andis ta mulle ka selle.” Ja ta
pani temale nimeks Siimeon1. f
¨
34 Lea jai uuesti lapseootele,
¨
¨
¨ ¨
sunnitas poja ja utles: „Nuud
hakkab mu mees minu poole
¨
hoidma, sest ma olen sunnita¨
nud talle kolm poega.” Seeparast sai poiss nimeks Leevi1. g
¨
35 Lea jai veel kord lapseoote¨
¨
¨ ¨
le, sunnitas poja ja utles: „Nuud
¨
¨
ma ulistan Jehoovat.” Seeparast pani ta temale nimeks Juu¨
¨
da1. h Parast seda lakkas ta sunnitamast.
¨
Kui Raahel nagi, et tema
¨
ei sunnitanud Jaakobile
˜
lapsi, sai ta oma oe peale kade¨
daks ja utles Jaakobile: „Anna
mulle lapsi, muidu ma suren!”
2 Siis Jaakob vihastus Raaheli
¨
peale ja utles: „Kas mina olen
Jumal, kes on takistanud sul
¨
lapsi saada!” 3 Raahel utles
seepeale: „Siin on mu orjatar
Billa. i Heida tema juurde, et ta
tooks mulle lapsi ilmale ja minagi saaksin tema kaudu enda¨
le jarglasi.” 4 Raahel andiski
oma teenija Billa Jaakobile nai-

30

˜
˜
29:31 1 Sona-sonalt „vihati”. 29:32
¨
¨
1 Nimi Ruuben tahendab „Naete —
¨
poeg!”. 29:33 1 Nimi Siimeon ta˜
hendab „kuuldavotmine”. 29:34 1 Ni¨
¨

mi Leevi tahendab „poolehoid”, „uhen¨
PTK 30
datud”. 29:35 1 Nimi Juuda tahendab
¨
„ulistatud”, „kiidetud”.
i 1Mo 29:29

79
seks ja too heitis tema juurde. a
¨
¨
5 Billa jai lapseootele ja sunnitas Jaakobile poja. 6 Siis
¨
utles Raahel: „Jumal on ol˜
nud mulle kohtumoistjaks ning
˜
¨ ¨
on votnud kuulda mu haalt ja
¨
andnud mulle poja.” Seeparast
pani ta temale nimeks Daan1. b
¨
7 Billa, Raaheli teenija, jai taas
¨
lapseootele ja sunnitas Jaako¨
bile teise poja. 8 Raahel utles:
˜
˜
˜
„Ma olen oma oega kova voit˜
lust pidanud ja sellest voitjana
¨
valja tulnud,” ja ta pani lapsele
nimeks Naftali1. c
¨
9 Kui Lea nagi, et ta enam
¨
ei sunnita, andis ta oma teenija Silpa Jaakobile naiseks. d
¨
10 Ja Lea teenija Silpa sunni¨
tas Jaakobile poja. 11 Siis ut˜
les Lea: „Milline onn!” ja pani
pojale nimeks Gaad1. e 12 See¨
¨
jarel sunnitas Lea teenija Silpa
Jaakobile teise poja. 13 Siis
¨
¨
˜
Lea utles: „Kull ma olen onnelik! Naised nimetavad mind
˜
kindlasti onnelikuks,” f ja ta
pani temale nimeks Aaser1. g
˜
¨
14 Kord nisuloikuse paevil
¨
kais Ruuben h jalutamas ja leidis
¨
valjalt alraunimarju ning viis
¨
need oma emale Leale. Siis utles Raahel Leale: „Palun anna
mulle oma poja alraunimarju1.”
15 Lea kostis: „Kas sellest on
¨
˜
veel vahe, et sa votsid mu
¨ ¨
˜
mehe? i Nuud tahad sa veel votta ka mu poja alraunimar¨
jad!” Raahel utles: „Olgu, vastutasuks su poja alraunimarjade
¨
¨ ¨
eest magagu ta tana oosel sinuga.”
¨
˜
30:6 1 Nimi Daan tahendab „kohtumoist¨
ja”. 30:8 1 Nimi Naftali tahendab „mi˜
¨
nu voitlused”. 30:11 1 Nimi Gaad ta˜
hendab „hea onn”. 30:13 1 Nimi Aaser
¨
˜
˜
tahendab „onnelik”, „onn”. 30:14 1 Ar¨ ¨
vati, et nende soomine soodustab viljakust.
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˜
16 Kui Jaakob ohtul kar¨
jamaalt tuli, laks Lea talle
¨
¨
vastu ja utles: „Tana pead sa
minu juurde heitma, sest ma
olen oma poja alraunimarjade eest su endale kaubelnud.”
¨ ¨
Jaakob magaski sel ool temaga.
17 Jumal kuulis Lead ja vas¨
tas talle ning Lea jai lapseoote¨
le ja sunnitas Jaakobile viienda
¨
poja. 18 Siis Lea utles: „Jumal on mulle tasunud, sest ma
andsin oma teenija oma mehele,” ja ta pani lapsele nimeks Is¨
saskar1. a 19 Lea jai taas lap¨
seootele ning sunnitas Jaakobile kuuenda poja. b 20 Siis Lea
¨
utles: „Jumal on teinud mulle
¨ ¨
ilusa kingituse. Nuud viimaks
hakkab mu mees mind sallima, c
¨
sest ma olen sunnitanud talle
kuus poega,” d ja ta pani temale nimeks Sebulon1. e 21 Hil¨
¨
jem sunnitas ta tutre ja pani talle nimeks Diina. f
22 Jumal aga ei unustanud
Raahelit, vaid kuulis teda ja
vastas temale, lastes tal lap¨
¨ ¨
seootele jaada. g 23 Raahel jai
¨
¨
lapseootele, sunnitas poja ja ut˜
¨
les: „Jumal on votnud ara mu
¨
habi.” h 24 Ja Raahel pani po¨
jale nimeks Joosep1, i oeldes:
„Jehoova on lisanud mulle veel
¨
uhe poja.”
¨
25 Kohe parast seda, kui
¨
Raahel oli sunnitanud Joosepi,
¨
utles Jaakob Laabanile: „Saa¨
˜
da mind ara, et voiksin minna oma maale, oma kodupaika. j 26 Anna mulle mu nai¨
sed ja lapsed, kelle parast ma
˜
olen sind teeninud, et voiksin
¨
minna. Sa tead ju hasti, kui
¨
30:18 1 Nimi Issaskar tahendab „tema on
¨
tasu”. 30:20 1 Nimi Sebulon tahendab
¨
„sallimine”. 30:24 1 Nimi Joosep on lu¨
hivorm nimest Joosifja, mis tahendab
„Jaah lisagu”.

1. MOOSESE 30:27–31:4
ustavalt ma olen sind teeninud.” a 27 Laaban vastas: „Kui
˜
¨
sa minust hoolid .. . Koik mar¨
˜
gid naitavad, et Jehoova on¨
nistab mind sinu parast,”
28 ja lisas: „Nimeta mulle oma
palk ja ma annan selle sulle.” b
29 Jaakob vastas: „Sa tead,
kuidas ma olen sind teeninud
¨
ja kuidas su karjal on minu kae
¨
all lainud. c 30 Enne minu tule¨
¨ ¨
kut oli su kari vaike, kuid nuud
on see kasvanud ja saanud rohkearvuliseks, ning sellest ajast
peale, kui ma tulin, on Jehoo˜
va sind onnistanud. Aga millal
ma saan teha midagi oma pere
heaks?” d
¨
31 Siis Laaban kusis: „Mida
ma peaksin sulle andma?” Jaakob vastas: „Sa ei pea mulle midagi andma. Ma karjatan edasi
su karja ja valvan seda, kui sa
¨
¨
vaid lubad mulle uht. e 32 Kai¨
¨
me tana labi kogu su karja.
˜
¨
Eralda sellest koik tahnilised ja
˜
kirjud lambad, koik tumepruu¨ ¨
˜
nid noored jaarad ning koik kir¨
¨ ¨
jud ja tahnilised kitsed. Nuudsest alates saagu sellised mulle
palgaks. f 33 Kui sa tuled mil¨
lalgi mu palka ule vaatama, siis
kostku minu ausus minu eest.
Kui aga mu juurest peaks lei˜
¨
tama moni kits, mis pole tah˜
¨ ¨
niline ega kirju, voi noor jaar,
mis pole tumepruun, siis loetagu see varastatuks.”
¨
34 Seepeale Laaban utles:
¨
¨
„Hasti! Olgu nii, nagu sa utled.” g
¨
35 Siis eraldas Laaban sel pae¨ ¨
val teistest voodilised ja kirjud
˜
¨
sikud ning koik tahnilised ja kir˜
jud kitsed — koik, kellel oli mi˜
dagi valget — ja koik tume¨ ¨
pruunid noored jaarad ning andis need oma poegade hoolde.
¨
¨
36 Parast seda jattis ta enda ja
¨
Jaakobi vahele kolme paeva tee-
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konna. Jaakob aga karjatas Laa¨
¨ ¨
bani ulejaanud karju.
˜
37 Siis vottis Jaakob tooreid
¨ ¨
stuuraksi-, mandli- ja plaatanipuust keppe ning kooris neile
valgeid laike, paljastades keppide valge puidu. 38 Ta pani
kooritud kepid karja ette ren¨
nidesse, mis olid joogikunadeks
ja millest loomad tulid jooma,
et nad hakkaksid joomas olles
nende ees paarituma.
39 Karjad hakkasidki keppi¨
de ees paarituma ning neile sun¨ ¨
¨
disid voodilised, tahnilised ja
¨
kirjud jarglased. 40 Jaakob pa¨ ¨
ni noored jaarad eraldi ning
¨ ¨
pooras Laabani karja loomad
¨ ¨
˜
voodiliste ja koigi tumepruunide
poole. Siis eraldas ta oma karjad, et need ei seguneks Laabani karjadega. 41 Iga kord, kui
tugevad loomad hakkasid paarituma, pani Jaakob kepid rennidesse loomade silme ette, et
nad paarituksid keppide juures.
˜
42 Aga norkade loomade ette
ta keppe ei pannud. Seega said
˜
norgad loomad alati Laabanile,
kuid tugevad Jaakobile. a
¨
43 Jaakob sai vaga rikkaks.
Ta soetas endale suured karjad
ning sulaseid ja teenijannasid,
kaameleid ja eesleid. b
˜
¨
Mone aja parast kuulis Jaakob Laabani poe¨ ¨
˜
gi raakivat: „Jaakob on votnud
¨
˜
ara koik, mis kuulus meie isale. Meie isa omandist on ta kogu
selle rikkuse kokku ajanud.” c
2 Kui siis Jaakob Laabanile
¨
otsa vaatas, nagi ta, et Laabani suhtumine temasse pole
¨
enam endine. d 3 Viimaks utles
Jehoova Jaakobile: „Mine tagasi oma isade maale ja oma sugulaste juurde. e Mina olen sinuga!” 4 Siis lasi Jaakob Raahe-
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li ja Lea oma karja juurde kut¨
suda 5 ning utles neile:
¨
„Ma naen, et teie isa suhtumine minusse on muutunud, a kuid
mu isa Jumal on olnud minuga. b 6 Te ju teate, et ma olen
˜
˜
teeninud teie isa koigest joust. c
¨ ¨
7 Teie isa on puudnud mind
¨
tussata ja muutnud mu palka
¨
kumme korda, kuid Jumal pole
lasknud tal mulle kahju teha.
¨
8 Kui ta utles: „Sinu palgaks
¨
¨
saagu tahnilised”, siis sunni¨
tas kogu kari tahnilisi, aga kui
¨
ta utles: „Sinu palgaks saagu
¨ ¨
¨
voodilised”, siis sunnitas kogu
¨ ¨
˜
kari voodilisi. d 9 Nii vottis Ju¨
mal teie isa karja temalt ara ja
andis mulle. 10 Kord, kui kar¨
jal oli innaaeg, nagin ma unes,
¨ ¨
et kitsedega paarituvad voodi¨
lised, tahnilised ja laigulised si¨
kud. e 11 Siis utles Jumala in¨
gel mulle unenaos: „Jaakob!”,
mille peale ma vastasin: „Siin
¨
˜
ma olen!” 12 Ta1 jatkas: „Tosta palun oma silmad ja vaata:
˜
koik sikud, kes kitsedega paari¨ ¨
¨
tuvad, on voodilised, tahnilised
¨
ja laigulised, sest ma olen nai˜
nud koike, mida Laaban sulle
˜
teeb. f 13 Mina olen toeline Jumal, kes ilmutas end sulle Pee˜
telis, g kus sa voidsid samba ja
˜
kus sa andsid mulle tootuse.h
˜
¨ ¨
Touse nuud, lahku sellelt maalt
¨
ja mine tagasi oma sunnimaale.”” i
14 Seepeale vastasid Raahel
¨
ja Lea: „Kas meil on veel uld¨
se mingit parandiosa meie isamajas? 15 Eks suhtu ta meis˜ ˜
se nagu vooramaalastesse. Ta
¨ ¨
ju muus meid maha ja on elanud meie eest saadud rahast. j
16 Kogu rikkus, mille Jumal on
¨
˜
meie isalt ara votnud, kuulub
¨
meile ja meie lastele. k Seepa¨ ¨
31:12 1 Ingel raakis Jehoova nimel.
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¨ ¨
˜
rast tee nuud koik nii, nagu Ju¨
mal on kaskinud sul teha!” a
˜
17 Siis Jaakob tousis, pani
oma lapsed ja naised kaameli˜
te selga b 18 ning vottis kaasa
kogu oma vara ja karja, mille
˜
ta oli soetanud, c koik PaddanAramis soetatud kariloomad, ja
asus teele oma isa Iisaki juurde
Kaananimaale. d
19 Aga Laaban oli sel ajal
¨
oma lambaid pugamas ja Raa¨
hel varastas ara teeravikujud1, e mis kuulusid ta isale. f
20 Jaakob kavaldas arameala¨
¨
se Laabani ule, jattes talle
¨
utlemata, et kavatseb lahkuda.
˜
¨
¨
21 Ta pogenes ja laks ule suu˜
˜
re joe1 g koos koigega, mis tal
¨
oli. Seejarel suundus ta Gilea¨
di h magismaa poole. 22 Aga
¨
¨
kolmandal paeval oeldi Laaba˜
nile, et Jaakob on pogenenud.
˜
23 Siis Laaban vottis endaga
kaasa oma vennad1 ja ajas Jaa¨
kobit taga seitse paevateekon˜
¨
da ning joudis talle jarele Gilea¨
¨ ¨
di magismaal. 24 Aga oosel
¨
tuli Jumal unenaos i aramealase
¨
Laabani j juurde ja utles: „Vaata
¨
ette, mida sa Jaakobile utled!” k
25 Kui Jaakob oli oma tel¨
¨
gi maele ules pannud ja Laaban
¨
oma vendadega Gileadi magismaal laagrisse asunud, tuli Laaban Jaakobi juurde. 26 Laa¨
ban utles Jaakobile: „Mida sa
oled teinud! Miks oled sa mu
¨
¨
tutred kavalusega ara viinud
˜
nagu sojavangid? 27 Miks sa
˜
pogenesid salaja, petsid mind
¨
ega oelnud midagi? Ma oleksin
˜ ˜
¨ ¨
sind ju roomuhuuete ja lauluga,
¨ ¨
¨
tamburiini ja luura saatel ara
saatnud. 28 Aga sa ei andnud
˜
mulle voimalust suudelda oma
31:19 1 St kodujumalad. 31:21 1 St Euf˜
˜
rati. 31:23 1 Voib tolkida ka „sugulased”.
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¨
lapselapsi ega tutreid. Sa oled
˜
teinud rumalasti! 29 Ma voiksin teile halba teha, kuid teie
¨
¨ ¨
isa Jumal utles mulle moodu¨ ¨
nud ool: „Vaata ette, mida sa
¨
Jaakobile utled!” a 30 Sa lah¨
¨
kusid kull seeparast, et igatsesid minna oma isamajja, kuid
miks sa varastasid mu jumalad?” b
31 Jaakob vastas Laabanile:
˜
„Ma kartsin, sest ma motlesin,
˜
¨
et sa void oma tutred minult
˜
¨
˜
jouga ara votta. 32 Aga see,
kelle juurest sa leiad oma ju¨ ¨
malad, ei jaa elama. Otsi meie
¨
˜
meeste ees labi koik, mis mul
˜
on, ja vota see, mis kuulub sulle.” Ent Jaakob ei teadnud,
et Raahel oli need varastanud.
¨
33 Laaban laks siis Jaakobi
telki, Lea telki ja kahe orjatari telki, c kuid ei leidnud
¨
¨
neid. Valjunud Lea telgist, laks
ta Raaheli telki. 34 Raahel oli
˜
aga votnud teeravikujud ja pannud need kaameli sadulapauna, mida naised kasutasid, ja istus ise nende peal. Laaban otsis
¨
labi kogu telgi, kuid ei leidnud
¨
neid. ¨ 35 Raahel utles oma isale: „Ara ole vihane, mu isand,
¨
˜
ma ei saa sinu ees pusti tousta, sest mul on see, mis naistel
ikka.” d Nii otsis Laaban hoolega edasi, kuid teeravikujusid ei
leidnud. e
36 Seepeale sai Jaakob vihaseks ja pahandas Laabaniga:
¨ ¨
„Mis on mu suutegu ja millise
¨
patu parast sa mind tulistjalu
¨
taga ajad? 37 Sa otsisid labi
˜
koik mu asjad — kas sa leidsid
¨
midagi, mis oleks parit sinu majast? Pane see siia minu meeste
ja sinu meeste ette ning nemad
˜
moistku kohut meie kahe vahel!
38 Nende 20 aasta jooksul, mis
ma olin sinu juures, polnud su

82

PTK 31
a 1Mo 31:24

b 1Mo 31:19
1Mo 35:2

c 1Mo 46:
18, 25

d 3Mo 15:19

e 1Mo 31:19


Teine veerg
a 1Mo 30:27

b 1Sa 17:34

c 1Mo 47:9

d 1Mo 31:7

e 1Mo 28:13
1Mo 31:29

f 1Mo 31:53

g 1Mo 31:24

h 1Mo 28:18

¨
lammastel ega kitsedel uhtegi
¨ ¨
¨
nurisunnitust, a ja ma ei soonud
¨ ¨
kunagi
j
a
arasid
sinu
karjast.
¨
39 Uhtki mahamurtud looma
ei toonud ma sulle,b vaid kat˜
sin ise selle kahju. Ja kui moni
¨
˜
¨ ¨
loom paeval voi oosel varas˜
¨
tati, noudsid sa mult huvitust.
¨
40 Paeval vaevas mind kuumus
¨ ¨
¨
˜
ja oosel kulm ning uni pogenes
mu silmist.c 41 Ma olin su majas 20 aastat. 14 aastat teenisin
¨
¨
ma sind su kahe tutre parast ja
¨
6 aastat su karja parast, ning sa
¨
muutsid mu palka kumme korda. d 42 Kui minuga poleks olnud mu isa Jumalate — Aabrahami Jumalat, keda Iisak kar¨
dab f —, oleksid sa mind tuhjade
¨
katega minema saatnud. Jumal
¨
¨
on nainud mu viletsust ja kate¨
vaeva, seeparast ta sind eelmi¨ ¨
sel ool noomiski.” g
43 Laaban vastas Jaakobile:
¨
¨
„Tutred on minu tutred ja lapsed on minu lapsed ja kari
˜
on minu kari ja koik, mida sa
¨
siin naed, on minu ja mu
¨
tutarde oma. Kuidas ma saak˜
singi neile voi nende lastele,
¨
keda nad on sunnitanud, halba
˜
¨ ¨
teha? 44 Solmime nuud omavahel lepingu ja see olgu tunnistajaks meie vahel.” 45 Siis
˜
vottis Jaakob kivi ning pani
¨
selle sambana pusti. h 46 Jaa¨
kob utles oma meestele: „Korja˜
ke kive!” Nad toid kive ning
¨
kuhjasid need kokku. Seejarel
˜
nad soid seal kivikuhja otsas.
47 Laaban pani sellele nimeks
Jegar-Sahaduuta1, kuid Jaakob
nimetas selle Galeediks2.
¨
48 Siis utles Laaban: „See
¨
kivikuhi olgu tana tunnistajaks
¨
31:47 1 Tuleneb aramea valjendist, mis
¨
tahendab „tunnistuskuhi”. 2 Tuleneb
¨
¨
heebrea valjendist, mis tahendab „tunnistuskuhi”.
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¨
minu ja sinu vahel.” Seeparast nimetas ta selle Galeediks a
¨
49 ja Mispaks1, sest ta utles:
„Jehoova valvaku minu ja sinu
¨
jarele, kui oleme teineteise sil¨
ma alt ara. 50 Kui sa kohtled
¨
˜
mu tutreid halvasti ja kui vo¨
tad endale naisi lisaks minu tutardele, siis pea meeles, et ise¨
gi kui meie juures poleks uhtki inimest, oleks Jumal ometi
tunnistajaks minu ja sinu va¨
hel.” 51 Laaban utles Jaakobile veel: „Siin on kivikuhi ja
siin on sammas, mille ma olen
¨
pustitanud enda ja sinu vahele. 52 See kivikuhi ja sammas olgu tunnistajaks, b et mina
ei tule sellest kivikuhjast kaugemale, et sulle halba teha, ja
sina ei tule sellest kivikuhjast
ja sambast kaugemale, et mulle
halba teha. 53 Aabrahami Jumal c ja Naahori Jumal, nende
˜
isa Jumal, moistku meie vahel
kohut.” Ja Jaakob andis vande Jumala nimel, keda kardab
tema isa Iisak. d
¨
˜
54 Parast seda toi Jaakob
¨
mael ohvri ja kutsus oma ven¨ ¨
˜
nad leiba sooma. Nad soid
¨ ¨
¨
ja veetsid oo mael. 55 Laa˜
ban aga tousis hommikul vara,
¨
suudles oma lapselapsi e ja tut˜
reid ning onnistas neid. f Siis
¨ ¨
poordus Laaban koju tagasi. g
Ka Jaakob asus teele.
Talle tulid vastu Jumala
¨
inglid. 2 Kui Jaakob neid nagi,
¨
utles ta: „See on Jumala laa¨
ger!” Seeparast pani ta sellele
paigale nimeks Mahanaim1.
¨
3 Siis saatis Jaakob kaskjalad enda ees oma venna Eesavi
i alajuurde Seirimaale, h Edomi
¨
¨
le, 4 ja kaskis neid: „Oelge mu

32

¨
¨
31:49 1 Vastav heebrea valjend tahendab „vahitorn”. 32:2 1 Nimi Mahanaim
¨
tahendab „kaks laagrit”.
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˜
isandale Eesavile nonda: „Nii
¨
utleb su sulane Jaakob: „Ma
˜ ˜
elasin Laabani juures voorana
a
pikka aega. 5 Ma olen soetanud endale pulle, eesleid ja
lambaid, sulaseid ja teenijannasid, b ning ma saadan sulle sel˜
le sonumi, et oma isanda silmis
armu leida.”””
˜
¨
¨
6 Mone aja parast tulid kaskjalad Jaakobi juurde tagasi ning
¨
utlesid: „Me saime kokku su
venna Eesaviga. Ta on juba teel
siiapoole, et sinuga kohtuda, ja
temaga on kaasas 400 meest.” c
¨
7 Jaakob hakkas vaga kartma
ja muutus murelikuks. d Siis jaotas ta rahva, kes oli koos temaga, samuti lambad ja kitsed,
veised ja kaamelid, kahte laag¨
risse. 8 Ta utles: „Kui Eesav
¨
¨
rundab uhte laagrit, siis teine
¨ ¨
paaseb.”
¨
¨
9 Parast seda utles Jaakob:
„Oo, mu isa Aabrahami Jumal
ja mu isa Iisaki Jumal! Oo, Je¨
hoova, kes sa oled mulle oelnud: „Mine tagasi oma maale
ja oma sugulaste juurde ja ma
teen sulle head”, e 10 ma ei ole
¨ ¨
vaart kogu sinu truud armastust ja ustavust oma teenijale, f
sest mul oli vaid kepp, kui ma
¨
¨
¨ ¨
laksin ule Jordani, ja nuud on
mul kaks laagrit. g 11 Ma pa¨ ¨
lun sind, paasta mind h mu ven¨
na Eesavi kaest, sest ma kar¨
dan, et ta tuleb ja rundab
mind, i samuti emasid ja lapsi.
¨
12 Aga sa ju utlesid: „Ma teen
sulle head ja annan sulle loen¨
damatul hulgal jareltulijaid, nii
¨ ¨
palju nagu liiva mere aares.”” j
¨
¨ ¨
13 Jaakob jai ooseks sin˜
na. Siis vottis ta oma kariloomadest oma vennale Eesavile kingituse: k 14 200 kitse,
¨ ¨
20 sikku, 200 utte, 20 jaara,
15 30 imetavat kaamelit koos

1. MOOSESE 32:16–33:5
varssadega, 40 lehma, 10 pulli,
20 emaeeslit ja 10 isaeeslit. a
¨
16 Ta andis karjad uksteise
¨
¨
¨
jarel oma sulaste katte ja utles:
¨
„Minge minu ees ule vadi ning
¨
jatke karjade vahele vahemaa.”
¨
17 Ta kaskis esimest sulast:
„Kui mu vend Eesav peaks sul¨
le vastu tulema ja kusima: „Kel¨
le oma sa oled, kuhu sa lahed ja kelle omad on need, kes
¨
on su ees?”, 18 siis utle: „Sinu
sulase Jaakobi omad. See on
kingitus, mis on saadetud mu
isandale Eesavile. b Ka tema
ise tuleb meie taga.”” 19 Jaa¨
kob kaskis ka teist ja kolman˜
dat sulast ning koiki neid,
kes
¨
¨
¨
kaisid karjade jarel: „Oelge niimoodi Eesavile, kui teda koh¨
tate. 20 Samuti oelge: „Su sulane Jaakob tuleb meie taga.””
˜
Sest Jaakob motles: „Kui ma
teda lepitan, saates enda ees
˜
¨
kingituse, c siis votab ta ehk parastpoole, kui me kohtume,
mind lahkesti vastu.” 21 Nii
¨
laksid sulased koos kingitusega
¨
¨
tema ees ule vadi, kuid ta ise jai
¨ ¨
ooseks laagrisse.
¨ ¨
22 Hiljem selsamal ool ta
˜
˜
tousis ja vottis oma kaks naist, d
˜
¨
molemad teenijad e ja uksteist
¨
¨
poega ning laks labi Jabbo¨
ki koolme. f 23 Ta viis nad ule
˜
vadi, samuti koik muu, mis tal
oli.
¨ ¨
24 Kui Jaakob jai uksi, tuli
¨
tema juurde uks mees1. See
mees hakkas temaga maadlema
ja nad maadlesid kuni koidiku¨
ni. g 25 Kui mees nagi, et ta ei
saa Jaakobist jagu, puudutas ta
tema puusaliigest ning see nihkus temaga maadeldes paigast. h
¨
26 Siis mees utles: „Lase mul
minna, sest juba koidab.” Jaakob vastas: „Ma ei lase sul min32:24 1 See oli materialiseerunud ingel.
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˜
na enne, kui sa mind onnis¨
tad!” a 27 Mees kusis temalt:
„Mis su nimi on?” Tema vastas:
¨
„Jaakob.” 28 Siis mees utles:
¨
„Su nimi argu olgu enam Jaakob, vaid Iisrael1, b sest sa oled
˜
voidelnud Jumala c ja inimeste˜
ga ning oled voitnud.”
29 Siis
¨
¨
kusis Jaakob: „Utle palun, mis
sinu nimi on.” Kuid tema vas¨
¨
tas: „Misparast sa mu nime ku¨
˜
sid?” d Seejarel mees onnistas teda seal. 30 Jaakob pani
sellele paigale nimeks Peniel1, e
˜
¨
sest ta motles: „Ma nagin Juma¨ ¨
lat palgest palgesse, ometi paasesin ma eluga.” f
¨
˜
31 Paike tousis, kui Jaakob
¨
Penuelist1 edasi laks. Aga ta
lonkas, sest ta puus oli vigastatud. g 32 Iisraellastel po¨
¨
le tanase paevani kombeks
¨ ¨
suua puusaliigese juures ole˜ ˜
vat reiekoolust, sest see mees
oli puudutanud Jaakobi puusa˜ ˜
liigest reiekooluse kohalt.
¨
Kui Jaakob nagi Eesavit koos 400 mehega tulemas, h jagas ta lapsed Lea,
Raaheli ja kahe teenija vahel. i
2 Ta pani teenijad ja nende
lapsed ettepoole, j Lea ja tema
¨
lapsed nende jarele k ning Raaheli l ja Joosepi omakorda nen¨
de taha. 3 Ta ise laks nende
ees ja kummardas seitse korda
˜
maani, kuni joudis oma venna
juurde.
4 Aga Eesav jooksis talle
vastu, embas ja suudles teda ning nad puhkesid nutma.
¨
5 Kui Eesav nagi naisi ja lap¨
si, kusis ta: „Kes need sinuga on?” Jaakob vastas: „Lapsed, kelle Jumal on su sulase-

33

¨
32:28 1 Nimi Iisrael tahendab „Jumala˜
˜
˜
ga voitleja” voi „Jumal voitleb”. 32:30
¨
1 Nimi Peniel tahendab „Jumala pale”.
32:31 1 Sama mis Peniel salmis 30.
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le armuliselt andnud.” a 6 See¨
jarel astusid ette teenijad koos
oma lastega ning kummardasid,
7 ka Lea koos oma lastega astus ette ning nad kummardasid.
¨
Parast seda astus ette Joosep
koos Raaheliga ja nad kummardasid. b
¨
¨
8 Eesav kusis: „Misparast sa
˜
saatsid mulle koik need, keda
ma kohtasin?”c Jaakob vastas:
¨
„Selleparast, et oma isanda sil¨
mis armu leida.” d 9 Eesav ut˜
¨
les: „Mu vend, mul on koike kul¨ ¨
lalt. e Jaagu sinu vara sinule.”
10 Jaakob aga vastas: „Ei, ma
palun sind! Kui ma olen su sil˜
mis armu leidnud, siis vota mu
˜
kingitus vastu, sest ma toin sel¨
le, et naha su palet. Ja ma olen
¨
nainud su palet, justkui olek¨
sin nainud Jumala palet, sest
˜
sa votsid mind lahkesti vastu. f
˜
¨ ¨
11 Palun vota nuud see kingitus minult kui poolehoiuavaldus, g sest Jumal on olnud mu
vastu armuline ja mul on ole˜
mas koik, mis ma vajan.”h Jaa¨
kob kais Eesavile peale, kuni
˜
see noustus.
¨
12 Hiljem utles Eesav: „Hak¨ ¨
kame nuud liikuma ja luba mul
¨
kaia sinu ees.” 13 Jaakob aga
vastas: „Mu isand teab, et lap˜
sed on ornakesed, i ning ma
pean hoolitsema ka imetavate lammaste ja veiste eest. Kui
˜ ¨
¨
neid kasvoi uhe paeva liiga kiiresti ajada, sureb kogu kari.
14 Mingu mu isand oma sulase
¨
ees, mina aga jatkan teed aegla¨ ¨
semalt, sedamooda kuidas mu
kariloomad ja lapsed jaksavad,
˜
kuni ma jouan oma isanda
¨
juurde Seiri.” j 15 Eesav utles:
¨
„Las ma jatan siis osa oma mehi
sinu juurde.” Jaakob kostis seepeale: „Pole vaja. Mulle piisab
sellest, et ma olen oma isanda
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silmis armu leidnud.” 16 Sel¨
¨ ¨
samal paeval poordus Eesav ta¨
gasi ja laks Seiri.
¨
17 Jaakob randas Sukkotti, a
ehitas endale elamu ja tegi oma
¨
karjale varjualused. Seeparast
panigi ta sellele paigale nimeks
Sukkot1.
¨
18 Parast Paddan-Aramistb
˜
˜
tulekut joudis Jaakob onnelikult Sekemisse c Kaananimaal d
˜
¨
¨
ning loi laagri ules linna lahedale. 19 Siis ostis ta Sekemi isa Hamori poegadelt 100
¨
rahatuki eest endale maaoman¨
di, e kuhu ta pani ules oma telgi. 20 Ta ehitas sinna altari ja
pani sellele nimeks „Jumal, Iisraeli Jumal”. f
¨
Jaakobi tutrel Diinal, kel¨
le Lea oli sunnitanud, g
¨
oli kombeks kaia kohalike neidudega aega veetmas1. h 2 Kui
maa pealiku hiivlase i Hamori
¨
˜
poeg Sekem teda nagi, vottis ta
¨
¨
tema ja vagistas ara. 3 Aga ta
¨
kiindus Diinasse, Jaakobi tut¨ ¨
resse, armus neidu ja puudis
¨
˜
meelitustega tema sudant voita.
¨
4 Viimaks utles Sekem oma
˜
isale Hamorile: j „Vota see neiu
mulle naiseks.”
5 Kui Jaakob kuulis, et Se¨
¨
kem oli tema tutre Diina ara
teotanud, olid tema pojad pa¨
rasjagu karja hoidmas. Seeparast otsustas Jaakob vaiki˜
da, kuni nad tagasi jouavad.
¨
6 Hiljem laks Sekemi isa Hamor Jaakobi juurde, et temaga
¨ ¨
raakida. 7 Kuid Jaakobi pojad
said juhtunust kuulda ja tulid sedamaid karjamaalt tagasi.
¨
¨
Nad olid nordinud ja vaga vi¨
hased, sest Sekem oli habistanud Iisraeli, magades Jaakobi

34

¨
33:17 1 Nimi Sukkot tahendab „lehtma˜
˜
jad”, „varjualused”. 34:1 1 Voib tolkida
ka „kohalikke neide vaatamas”.
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¨
tutrega a — see oli aga lubamatu tegu. b
¨
8 Hamor utles neile: „Mu
poeg Sekem on kiindunud teie
¨
tutresse. Palun andke ta tema˜
le naiseks 9 ja solmige meiega
¨
abielusid. Andke meile oma tut˜
¨
reid ja votke endile meie tutreid.c
˜
10 Te voite elada meie juures ja
maa on teie ees valla. Elage ja
¨ ¨
kaubelge siin ning jaagegi siia.”
¨
11 Siis utles Sekem Diina isale
¨ ¨
ja vendadele: „Kui ma nuud vaid
teie silmis armu leiaksin, siis annan ma teile, mida tahes te mi¨
˜
˜
nult kusite. 12 Te voite nouda
¨
˜
˜
minult ukskoik kui suurt morsjaluna ja kingitust. d Ma annan hea
meelega, mida tahes te minult
¨
kusite. Andke ainult see neiu
mulle naiseks.”
13 Jaakobi pojad aga petsid
Sekemit ja tema isa Hamorit,
˜
kuna Sekem oli nende oe Diina
¨
¨
ara teotanud, 14 ning utlesid:
„Me ei saa kuidagi seda teha
˜
ega anda oma ode mehele, kel¨
˜
le eesnahka pole ara loigatud, e
¨
kuna see oleks meile habiks.
˜
˜
15 Me voime sellega noustuda vaid tingimusel, et te saa˜
te selliseks nagu meie ja loikate
¨
˜
endi seas umber koik mehed. f
¨
16 Siis me anname oma tutreid
˜
¨
teile, votame teie tutreid endile, elame teiega koos ja saame
¨
uheks rahvaks. 17 Aga kui te
¨
meid ei kuula ega lase end um˜
˜
˜
ber loigata, siis votame oma oe
¨
¨
ja laheme ara.”
˜
18 Nende sonad olid Hamog
rile ja ta pojale Sekemile h
¨ ¨
meeltmooda. 19 Noor mees ei
viivitanud ja tegi, mida nad pa¨
lusid, i sest Jaakobi tutar meel¨
˜
dis talle vaga. Sekem oli koige
¨ ¨
auvaarsem oma isamajas.
¨
20 Nii laksid Hamor ja tema
¨
poeg Sekem linna varavasse
¨
ja utlesid oma linna meestele: j
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21 „Need mehed soovivad, et
meie vahel oleks rahu. Elagu
ja kaubelgu nad siin, sest nende jaoks on maal piisavalt ruu˜
˜
mi. Me voime votta endile nai¨
seks nende tutreid ja anda nei¨
le oma tutreid. a 22 Aga need
˜
mehed on nous meie juures
¨
elama ja saama meiega uheks
¨
rahvaks ainult uhel tingimusel:
˜
koik meesterahvad meie seas
¨
˜
tuleb umber loigata, nii nagu
¨
˜
nemad on umber loigatud. b
23 Eks saa ju nende omand,
˜
rikkus ja koik kariloomad siis
˜
meile! Noustugem nendega, et
¨ ¨
nad jaaksid meie juurde elama.”
˜
¨
24 Koik need, kes linna vara¨
¨
˜
vast labi kaisid, votsidki Hamorit ja tema poega Sekemit kuul˜
˜
¨
da ning koik mehed loigati um˜
¨
ber, koik, kes linna varavast
¨
¨
labi kaisid.
¨
25 Aga kolmandal paeval,
kui mehed olid veel valudes,
˜
votsid Jaakobi pojad Siimeon
ja Leevi, Diina vennad, c kumb˜ ˜
¨
ki oma mooga ning laksid linna,
kus keegi ei osanud neid kaht˜
lustada, ja tapsid seal koik me˜ ˜
hed. d 26 Nad tapsid moogaga
ka Hamori ja tema poja Seke˜
mi, votsid Sekemi majast Diina ning lahkusid. 27 Jaakobi
¨
¨ ¨
teised pojad laksid mahaloo¨ ¨
¨ ¨
duid roovima ja linna ruusta˜
¨
ma, sest nende ode oli ruve˜
¨
tatud.e 28 Nad votsid ara nende lambad ja kitsed, veised ja
˜
eeslid ning koik, mis oli linnas
˜
ja maal. 29 Samuti votsid nad
˜
endale kogu nende vara, vot˜
sid vangi koik nende lapsed ja
¨
naised ning riisusid majad tuhjaks.
¨
30 Siis utles Jaakob Siimeonile ja Leevile: f „Te olete mul¨
˜
le suure hada kaela tommanud
ning toonud mu peale selle maa
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elanike kaananlaste ja perislas¨
te viha. Meid on ju vahe ning
nad tulevad kindlasti kokku
¨
¨
mind rundama. Nad havitavad
minu ja mu pere!” 31 Nemad
¨
˜
aga utlesid: „Kas meie ode tohib siis kohelda nagu hoora?”
¨
¨
Parast seda utles Ju¨
mal Jaakobile: „Mine ules
Peetelisse, a ela seal ja tee sinna altar Jumalale, kes end sulle
˜
ilmutas, kui sa pogenesid oma
venna Eesavi eest.” b
¨
2 Siis utles Jaakob oma pe˜
rele ja koigile, kes olid koos
˜
temaga: „Korvaldage enda kes˜ ˜
kelt voorad jumalad, c puhastage end, vahetage riided 3 ja
¨
¨
lahme ules Peetelisse! Sinna
˜
ma teen altari toelisele Jumalale, kes vastas mulle mu ahas¨
tuspaeval ning on saatnud mind
˜
koigil mu teedel.” d 4 Nad and˜
˜ ˜
sid Jaakobile koik voorad juma˜
˜
lad, mis neil olid, ja korvaron˜
gad, mis neil korvas olid, ning
¨
Jaakob mattis need Sekemi lahedale suure puu alla.
5 Nad asusid teele ja Jumal
¨
tekitas umberkaudsetes linnades hirmu, nii et Jaakobi poegi
˜
˜
ei aetud taga. 6 Lopuks joudis
Jaakob Kaananimaal asuvasse
Luusi e ehk Peetelisse, tema ja
kogu rahvas, kes oli koos temaga. 7 Ta ehitas sinna altari ja pani sellele paigale nimeks
Eel-Peetel1, sest seal oli Jumal
end talle ilmutanud, kui ta oma
˜
venna eest pogenes. f 8 Hiljem
suri Deboora, g Rebeka amm, ja
¨
ta maeti Peeteli lahedale tammepuu alla. Nii sai see nimeks
Allon-Bakut1.
9 Jumal ilmutas end Jaakobile veel kord, kui see Paddan-
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˜
Aramist tuli, ja onnistas teda.
¨
10 Jumal utles talle: „Su nimi
¨
on Jaakob. a Aga su nimi argu
olgu enam Jaakob, vaid Iisrael!” ja ta hakkaski teda kut¨
suma Iisraeliks. b 11 Jumal ut˜
les talle veel: „Mina olen koik˜
voimas Jumal.c Ole viljakas ja
¨
sul olgu palju jareltulijaid. Sinust tuleb rahvas, jah, suur rah˜
vas, d ja kuningadki polvnevad
sinust. e 12 Selle maa, mille
ma andsin Aabrahamile ja Iisa¨
kile, annan ma sinule ja su ja¨
reltulijatele.” f 13 Seejarel lahkus Jumal sealt, kus ta oli te¨ ¨
maga raakinud.
¨
14 Siis pustitas Jaakob sin¨ ¨
na, kus Jumal oli temaga raakinud, kivisamba ning valas sel˜
le peale joogiohvri ja oli. g
15 Jaakob kutsus paika, kus
¨ ¨
Jumal temaga oli raakinud,
Peeteliks1. h
¨
16 Seejarel asusid nad Peetelist teele. Kui Efratani oli
¨
veel tukk maad, algas Raahe¨
¨
lil sunnitus ja see oli vaga raske. 17 Kui ta oli suurtes valu¨
¨
des maha saamas,
¨ utles ammaemand talle: „Ara karda, sa
¨
saad veel uhe poja.” i 18 Kui
Raahel oli hinge heitmas, oli
ta ju suremas, pani ta lapsele nimeks Ben-Ooni1, kuid
isa nimetas lapse Benjaminiks2. j 19 Raahel suri ja ta
maeti Efrata ehk Petlemma k
¨ ¨
¨
tee aarde. 20 Jaakob pustitas
Raaheli hauale samba, mis sei¨
¨
sab seal tanase paevani.
21 Siis asus Iisrael teele ja
¨
pani oma telgi ules teisele poole Eederi torni. 22 Kui Iisrael
¨
elas sel maal, laks Ruuben ja
¨
35:15 1 Nimi Peetel tahendab „Jumala
¨
koda”. 35:18 1 Nimi Ben-Ooni tahendab
¨
„mu valupoeg”. 2 Nimi Benjamin tahen¨
dab „parema kae poeg”, st lemmikpoeg.

1. MOOSESE 35:23–36:18
magas oma isa liignaise Billaga
ning Iisrael sai sellest teada. a
Jaakobil oli kaksteist poega.
23 Lea pojad olid Ruuben, Jaa¨
kobi esmasundinu, b Siimeon,
Leevi, Juuda, Issaskar ja Sebulon. 24 Raaheli pojad olid
Joosep ja Benjamin. 25 Raaheli teenija Billa pojad olid
Daan ja Naftali. 26 Lea teenija Silpa pojad olid Gaad ja Aaser. Need olid Jaakobi pojad,
¨
kes sundisid talle Paddan-Aramis.
˜
˜
27 L opuks joudis Jaakob
oma isa Iisaki juurde Mamresse c Kirjat-Arbas ehk Hebronis,
˜ ˜
kus Iisak voorana elas ja kus ka
˜ ˜
Aabraham oli voorana elanud. d
28 Iisak elas 180-aastaseks. e
29 Siis tegi Iisak viimse hinge˜
tombe ning suri, olles eakas ja
¨
rahulolev, ning laks puhkama
oma rahva juurde. Tema pojad
Eesav ja Jaakob matsid ta. f
Need on Eesavi ehk Edo¨
mi g jareltulijad.
˜
2 Eesav vottis endale naised
¨
Kaanani tutreist: hett h Eeloni
¨
¨
tutre Aada i ja Ana tutre Oholi¨
bama, j hiivlase Sibeoni pojatut¨
re, 3 ning Ismaeli tutre Baas˜
mati, k Nebajoti l oe.
¨
4 Aada sunnitas Eesavi¨
le Eliifase, Baasmat sunnitas
Reueli
¨
5 ning Oholibama sunnitas
Jeusi, Jalami ja Korahi. m
Need olid Eesavi pojad, kes
¨
sundisid talle Kaananimaal.
˜
6 Siis vottis Eesav oma nai¨
˜
sed, pojad, tutred, koik koda˜
kondsed ning oma karja ja koik
muud loomad ja kogu varanduse, mis ta oli Kaananimaal soe¨
tanud, n ning laks teisele maale, oma venna Jaakobi juurest
¨
ara, o 7 sest nad olid soetanud
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˜
sedavord palju vara, et ei saa¨
nud uheskoos elada, ja maa,
˜ ˜
kus nad voorana elasid, ei
suutnud neid toita nende karja¨
de parast. 8 Niisiis asus Eesav
¨
elama Seiri magismaale. a Eesavi teine nimi on Edom. b
¨
9 Need on Eesavi, Seiri magismaal elavate edomlaste isa
¨
jareltulijad. c
10 Need on Eesavi pojad:
Eliifas, Eesavi naise Aada poeg,
ja Reuel, Eesavi naise Baasmati poeg. d
11 Eliifase pojad olid Teeman, e Oomar, Sefo, Gatam ja
Kenas. f 12 Eesavi poja Eliifase liignaine oli Timna, kes
¨
sunnitas Eliifasele Amaleki. g
Need olid Eesavi naise Aada
¨
jareltulijad.
13 Need on Reueli pojad:
Nahat, Serah, Samma ja Missa. Need olid Eesavi naise
¨
Baasmati h jareltulijad.
14 Need on Eesavi naise
¨
Oholibama, Ana tutre, Sibeo¨
ni pojatutre pojad, kelle ta
¨
Eesavile sunnitas: Jeus, Jalam ja Korah.
15 Need on Eesavi poe˜
˜
gadest polvnenud hoimupeali¨
kud: i Eliifase, Eesavi esmasundinu pojad Teeman, Oomar,
Sefo, Kenas, j 16 Korah, Gatam ja Amalek. Need olid Eliifa˜
˜
sest k polvnenud hoimupealikud
¨
Edomimaal, Aada jareltulijad.
17 Need on Eesavi poja
˜
Reueli pojad: hoimupealikud
Nahat, Serah, Samma ja Mis˜
sa. Need olid Reuelist polv˜
nenud hoimupealikud Edomi¨
maal, l Eesavi naise Baasmati jareltulijad.
18 Need on Eesavi naise
˜
Oholibama pojad: hoimupealikud Jeus, Jalam ja Korah.
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Need olid Eesavi naisest Oholi¨
˜
bamast, Ana tutrest, polvnenud
˜
hoimupealikud.
19 Need olid Eesavi ehk Edo˜
mi a pojad ja nendest polvnenud
˜
hoimupealikud.
¨
20 Need on horiit Seiri jareltulijad, selle maa elanikud: b
Lootan, Soobal, Sibeon, Ana, c
21 Diison, Eeser ja Diisan. d
˜
Need olid horiitide hoimupea¨
likud, Seiri jareltulijad Edomimaal.
22 Lootani pojad olid Hori
˜
ja Heemam ning Lootani ode
oli Timna. e
23 Need on Soobali pojad:
Alvan, Maanahat, Eebal, Seefo ja Oonam.
24 Need on Sibeoni f pojad: Ajja ja Ana. See on see
˜
Ana, kes leidis korbest kuumaveeallikad, kui ta oma isa
Sibeoni eesleid karjatas.
25 Need on Ana lapsed:
¨
poeg Diison ja tutar Oholibama.
26 Need on Diisoni pojad:
Hemdan, Esban, Jitran ja Keran. g
27 Need on Eeseri pojad:
Bilhan, Saavan ja Akan.
28 Need on Diisani pojad:
Uuts ja Aran. h
˜
29 Need on horiitide hoimupealikud: Lootan, Soobal, Sibeon, Ana, 30 Diison, Eeser ja
˜
Diisan. i Need olid horiitide hoimupealikud Seirimaal.
31 Need kuningad valitsesid
Edomimaal, j kui iisraellastel polnud veel kuningat. k 32 Edomis
valitses Beori poeg Bela ja
tema linna nimi oli Dinhaba.
33 Kui Bela suri, hakkas tema
asemel valitsema Joobab, Bos¨
rast parit Serahi poeg. 34 Kui
Joobab suri, hakkas tema ase-
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mel valitsema Huusam teemanlaste maalt. 35 Kui Huusam
suri, hakkas tema asemel valitsema Bedadi poeg Hadad, kes
alistas midjanlased a Moabimaal,
ja tema linna nimi oli Aviit.
36 Kui Hadad suri, hakkas tema
asemel valitsema Samla, kes oli
¨
parit Masreekast. 37 Kui Samla suri, hakkas
tema asemel vaˇ
¨
litsema Saul, kes oli parit
˜ ¨ ¨
joe
a
arsest
Rehobotist.
38
Kui
ˇ
Saul suri, hakkas tema asemel valitsema Akbori poeg BaalHaanan. 39 Kui Akbori poeg
Baal-Haanan suri, hakkas tema
asemel valitsema Hadar. Hadari linna nimi oli Pau ning tema
naine oli Mehetabel, Mee-Saha¨
¨
bi tutre Matredi tutar.
˜
40 Need on Eesavist polvne˜
nud hoimupealikud nende su˜
guvosade kaupa, nende asupai¨
kade ja nimede jargi: Timna,
Alva, Jetet, b 41 Oholibama,
Eela, Piinon, 42 Kenas, Teeman, Mibsar, 43 Magdiel ja Ii˜
ram. Need olid Edomist polvne˜
nud hoimupealikud nende asu¨
late jargi neile kuuluval maal. c
Need olid Eesavi, edomlaste d
¨
isa jareltulijad.
¨
Jaakob jai elama Kaananimaale, kus tema isa oli
˜ ˜
voorana elanud. e
¨
2 See on lugu Jaakobi jareltulijatest.
Kui Joosep f oli 17-aastane,
¨
kais ta koos oma isa naiste Billa ja Silpa poegadega g karjas. h
Joosep kandis isale ette nende
halvad teod. 3 Iisrael armas˜
tas Joosepit rohkem kui koiki teisi poegi, i sest Joosep oli
tema vana ea poeg, ja Iisrael
lasi talle teha erilise1 kuue.
¨
4 Kui Joosepi vennad nagid, et
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˜
˜
37:3 1 Voib tolkida ka „ilusa pika”.

1. MOOSESE 37:5–25
isa armastab teda rohkem kui
neid, hakkasid nad Joosepit
vihkama ega suutnud temaga
¨ ¨
rahumeelselt raakida.
¨
¨
5 Kord nagi Joosep unenao
ja jutustas selle oma vendadele a
ning need hakkasid teda see¨
parast veelgi rohkem vihkama.
6 Joosep jutustas: „Palun kuu¨
¨
lake, millist unenagu ma nagin.
˜
7 Me olime keset poldu vihke
˜
sidumas, kui minu vihk tousis
¨
¨
¨
ules ja jai pusti seisma, aga teie
¨
vihud kogunesid minu vihu umber ja kummardasid selle ees.” b
¨
8 Vennad utlesid talle: „Kas ta˜
had ennast kuningaks tosta ja
¨
meie ule valitsema hakata?” c
¨
Nii leidsid nad tema unenao ja
˜
˜
¨
˜
sonade tottu veel uhe pohjuse
teda vihata.
¨
¨
9 Parast seda nagi ta teise¨
gi unenao ja jutustas selle oma
¨
¨
vendadele: „Ma nagin veel uhe
¨
unenao. Seekord kummardasid
¨
¨
minu ees paike, kuu ja uksteist
¨
tahte.” d 10 Ta jutustas selle
ka oma isale, nagu ta oli jutus˜
tanud vendadele, aga isa toreles temaga: „Mida see su une¨
¨
nagu peaks tahendama? Kas
mina, su ema ja vennad peame
˜
toesti tulema ja sinu ees maani kummardama?” 11 Joosepi
vennad olid tema peale kadedad, e tema isa aga pidas need
˜
sonad meeles.
¨
12 Kord laksid Joosepi vennad oma isa karjaga Seke¨
mi f lahedale loomi karjata˜
¨
¨
ma. 13 Mone aja parast utles
Iisrael Joosepile: „Su vennad
¨
on Sekemi lahedal karja hoidmas. Ma tahan sind nende juurde saata.” Joosep vastas: „Jah,
¨
¨
ma lahen!” 14 Siis Iisrael utles talle: „Palun mine vaata, kas
¨
¨
su vendadel laheb hasti. Vaa˜
ta, kas karjaga on koik korras,
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˜
ja too mulle sona.” Nii saatis
ta Joosepi Hebroni a orust teele ja see suundus Sekemi poo¨
le. 15 Hiljem, kui Joosep val¨
¨
jal ringi kais, juhtus teda nage¨
¨
ma uks mees, kes kusis temalt:
„Mida sa otsid?” 16 Joosep
vastas: „Ma otsin oma vendi.
Kas sa tead, kus nad karja hoiavad?” 17 Mees vastas: „Nad
¨
¨
laksid siit ara, sest ma kuulsin
¨
¨
neid utlemas: „Lahme Dotanis¨
se.”” Joosep laks oma vendade¨
¨
le jarele ja leidis nad Dotani lahedalt.
¨
18 Vennad nagid Joosepit
juba kaugelt, ja enne kui ta
˜
nende juurde joudis, pidasid
˜
¨
nad kurja nou ta ara tap¨ ¨
pa. 19 Nad raakisid omavahel:
¨
¨
„Nae, sealt tuleb see unena¨
gija! b 20 Tapame ta ara ja
˜
viskame monda veeauku. Hil¨
˜
jem utleme, et kiskja soi ta
¨
ara. Vaatame siis, mis saab
¨
tema
unenagudest!” 21 Kui
¨
Ruuben c sellest kuulis, uritas ta
¨
¨ ¨
Joosepit¨ nende kaest paasta ja
¨
˜
d
utles: „Arme vota temalt elu!”
¨
¨
22 Ruuben utles veel: „Arge
valage verd! e Visake ta selles˜
se veeauku siin korbes, aga
¨
¨
¨
arge pange katt tema kulge!” f
¨
Ta tahtis Joosepi nende kaest
¨
¨ ¨
ara paasta, et viia ta tagasi isa
juurde.
˜
23 Niipea kui Joosep joudis oma vendade juurde, kiskusid nad tal kuue seljast, selle erilise kuue, mida ta kandis, g
24 ning viskasid ta veekogu¨
misauku. Sel ajal oli auk tuhi,
seal polnud vett.
¨
25 Seejarel istusid nad maha
¨ ¨
¨
sooma. Siis aga nagid nad Gileadist tulemas ismaeliitide h karavani. Nende kaamelid kandsid aromaatset vaiku, palsamit
ja vaigurikast puukoort i ning
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nad olid minemas alla Egiptus¨
se. 26 Juuda utles oma vendadele: „Mis kasu oleks meil sellest, kui me oma venna tapaksime ja tema
¨ vere ˜ kinni kataksi¨
me? a 27 Arme tosta katt tema
¨ ¨
vastu, vaid muume b ta parem ismaeliitidele. Ta on ju ikkagi
meie vend, meie liha ja veri!”
˜
Vennad votsidki teda kuulda.
28 Kui siis midjani c kaupme¨ ¨
˜
hed moodumas olid, tombasid
¨
vennad Joosepi veeaugust valja
¨ ¨
˜
ning muusid ta 20 seekli1 hobeda eest ismaeliitidele, d kes viisid Joosepi Egiptusse.
29 Kui Ruuben hiljem veeau¨
gu juurde tagasi tuli ja nagi, et
¨
Joosepit polegi augus, karistas
˜
ta oma riided lohki. 30 Venda˜
¨ ¨
de juurde joudes huudis ta:
„Poiss on kadunud! Ja mina —
¨ ¨
mis ma nuud teen?”
˜
31 Siis votsid vennad Joo¨
sepi kuue, tapsid uhe siku ja
¨
kastsid kuue verre. 32 Seejarel saatsid nad tema kuue isa¨
le ning lasid oelda: „Selle me
leidsime. Vaata, kas see on sinu
˜
poja kuub voi mitte.” e 33 Jaakob uuris seda ja ahastas:
„See on minu poja kuub! Kiskja on Joosepi maha murdnud
¨
ja tukkideks kiskunud!” 34 Ta
¨
˜
karistas oma riided lohki, pani
¨
kotiriide puusade umber ja
leinas oma poega pikka aega.
˜
¨
35 Koik tema pojad ja tutred
¨ ¨
puudsid teda lohutada, kuid ta
¨
oli lohutamatu ning utles: „Ma
¨
lahen oma poega leinates hauda1!”f Ja ta isa nuttis teda kaua
taga.
¨ ¨
36 Midjanlased aga muusid
˜
Joosepi Egiptuses vaarao oukonnaametnikule, tema ihukaitsepealikule Pootifarile. g
37:28 1 228 g. (Vt lisa B14.) 37:35
˜
˜
1 Voib tolkida ka „surmavalda”.
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¨

ajal laks Juuda oma
¨
38 Sel
vendade juurest ara ja
¨

i 4Mo 26:19

pani oma telgi ules adullam¨
lase Hiira juurde. 2 Seal nagi
a
Juuda kaanani mehe Suua
¨
˜
tutart. Ta vottis selle endale naiseks, heitis tema juurde
¨
3 ja naine jai lapseootele. Nai¨
ne sunnitas poja ja isa pani
sellele nimeks Eer. b 4 Naine
¨
¨
jai taas lapseootele, sunnitas poja ja pani talle nimeks
¨
Oonan. 5 Siis sunnitas naine
¨
veel uhe poja ja pani talle nimeks Seela. Juuda oli sel ajal
¨
Aksibis, c kui naine poja sunnitas.
˜
6 Hiljem vottis Juuda oma
¨
esmasundinule Eerile naise,
kelle nimi oli Taamar. d 7 Aga
¨
Juuda esmasundinu Eer oli Je¨
hoova silmis halb, seeparast
¨
Jehoova surmas ta. 8 Siis utles Juuda Oonanile: „Heida
¨
oma venna naise juurde, taida mehevenna kohust ja abiellu temaga1, et su vend saaks
¨
sinu kaudu endale jarglase.” e
9 Oonan aga teadis, et seda
¨
jarglast poleks peetud tema
¨
omaks. f Niisiis ta kull heitis
oma venna naise juurde, kuid
lasi oma seemne iga kord maha,
et ta vend ei saaks endale
¨
jarglast. g 10 Oonani tegu oli
aga Jehoova silmis halb, see¨
parast surmas Jumal ka tema. h
¨
11 Siis utles Juuda oma miniale Taamarile: „Ela lesena oma
isamajas, kuni mu poeg Seela
˜
suureks
saab”, sest ta motles:
¨
„Akki sureb muidu temagi nagu
¨
ta vennad.” i Taamar lakski oma
¨
isamajja ja jai sinna elama.
˜
¨
12 Mone aja parast suri Juu¨
da naine, Suua tutar. j Kui Juuda
¨
¨
leinaaeg labi sai, laks ta koos

j 1Mo 38:2

˜
38:8 1 Siin moeldakse leviraatabielu. (Vt
˜
„Sonaseletusi”.)

b Ap 7:9

c 1Mo 25:1, 2

d 1Mo 40:15
1Mo 45:4
L 105:17

e 1Mo 37:3

f 1Mo 42:38
1Mo 44:29
L 89:48
Kog 9:10
Ho 13:14
Ap 2:27
Ilm 20:13

g 1Mo 39:1
1Mo 40:2, 3
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1. MOOSESE 38:13–30

˜
oma sobra, adullamlase Hiira¨
ga a oma lambapugajate juurde
¨
Timnasse. b 13 Taamarile oel¨
¨
¨
di: „Su ai laheb ules Timnasse
¨
˜
lambaid pugama.” 14 Siis vot˜
tis Taamar lesepolve riided sel¨
¨
jast, pani ratiku umber, kattis end looriga ja istus Eenai¨
mi sissekaigu juurde, Timnasse
¨ ¨
¨
viiva tee aarde. Ta oli nainud,
et Seela on suureks kasvanud,
kuid teda ei olnud Seelale naiseks antud. c
¨
15 Kui Juuda teda markas,
pidas ta teda prostituudiks,
¨
sest naine oli oma nao kinni
˜
katnud. 16 Juuda poikas teelt
˜
¨
korvale tema juurde ja utles:
„Tule, ma tahan sinuga magada.” Ta aga ei teadnud, et
¨
see on tema minia. d Naine kusis: „Mis sa mulle selle eest
annad, et ma sinuga magan?”
17 Juuda vastas: „Ma saadan
¨
sulle oma karjast uhe kitsetal¨
le.” Siis naine kusis: „Kas sa annad mulle seniks pandi, kuni sa
¨
selle saadad?” 18 Juuda kusis vastu: „Mis ma peaksin sulle pandiks andma?” Naine vas˜
tas: „Oma pitserisormuse, e sel¨
le kuljes oleva paela ja kepi,
¨
mis sul kaes on.” Juuda andiski need temale ja magas tema¨
ga ning naine jai temast lapseootele. 19 Siis naine lahkus;
˜
¨
¨
ta vottis ratiku umbert ja pani
˜
selga lesepolve riided.
˜
20 Juuda saatis oma sobra
adullamlasega f kitsetalle, et
¨
pant naise kaest tagasi saa˜
da, kuid sober ei leidnud naist.
¨
21 Ta kusis selle kandi meestelt: „Kus on see templiprostituut1, kes oli Eenaimis tee
¨ ¨
aares?” Aga need vastasid: „Siin
38:21 1 Ilmselt kuulus prostitutsioon
kaanani jumaluste kummardamise
juurde.
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pole kunagi templiprostituu˜
¨
ti olnud.” 22 Lopuks laks ta
¨
Juuda juurde tagasi ja utles:
„Ma ei leidnud teda, ja peale¨
gi utlesid tolle paiga mehed, et
seal pole kunagi templiprosti¨
tuuti olnud.” 23 Siis utles Juu¨
da: „Jatku ta need endale, et me
˜
ei satuks polu alla. Mina igatahes saatsin temale kitsetalle,
kuid sina ei leidnud teda.”
24 Umbes kolm kuud hiljem
teatati Juudale: „Su minia Taamar on hooranud ja rasedaks
¨ ¨
¨
jaanud.” Seepeale utles Juuda:
¨
˜
„Tooge ta valja ning poletage1
¨
ta!” a 25 Kui Taamar valja too¨
˜
di, saatis ta oma aiale sona:
¨ ¨
„Ma olen rasedaks jaanud sellest mehest, kellele need kuulu¨
vad,” ja lisas: „Palun vaata jare˜
le, kelle pitserisormus, pael ja
kepp see on.” b 26 Juuda tun¨
¨
dis need ara ja utles: „Tema on
˜
oigem kui mina. Ma ju ei andnud teda oma pojale Seelale.”c
Ja enam ta temasse ei puutunud.
¨
27 Kui Taamaril sunnitus¨
˜
aeg katte joudis, selgus, et ta
¨
¨
usas on kaksikud. 28 Sunnitu¨
¨
¨
se ajal sirutas uks oma kae val¨
˜
¨
ja ning ammaemand vottis kar˜
melt erepunase longa ja sidus
¨
¨
¨
selle tema kae umber ning ut¨
les: „See tuli valja esimesena.”
¨
29 Ent niipea kui too oma kae
˜
¨
tagasi tombas, tuli valja tema
¨
¨ ¨
vend ja ammaemand huuatas:
˜
¨
„Millise lohe1 sa oled kull en˜
da jaoks teinud!” Seetottu pandi lapsele nimeks Perets2. d
¨
¨
30 Parast tuli valja tema vend,
¨
¨
kelle kae umber oli erepunane
¨
¨
38:24 1 Niisugune karistus viidi taide parast seda, kui inimene oli hukatud (Jos
˜
7:25). 38:29 1 Moeldakse ilmselt lahk¨
liha rebendit. 2 Nimi Perets tahendab
„rebestaja”, „rebend”.
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˜
long, ja talle pandi nimeks Serah1. a
Joosep viidi alla Egiptusse b ning egiptlane Poo˜
c
tifar, vaarao oukonnaametnik,
ihukaitsepealik, ostis tema ismaeliitidelt, d kes olid ta sinna
toonud. 2 Jehoova oli Joose¨
piga, e seeparast saatis Joosepit edu ja ta pandi oma egiptlasest isanda majas vastutusrik¨
kale kohale. 3 Ta isand nagi,
et Jehoova on Joosepiga ning
et Jehoova laseb korda minna
˜
˜
koigel, mis Joosep ette votab.
4 Joosep oli oma isandale
¨
meeleparane ning temast sai te¨ ¨
ma isiklik teener. Niisiis maa¨
ras isand Joosepi oma maja ulevaatajaks ja pani ta hoolitsema
kogu oma vara eest. 5 Sellest
¨ ¨
ajast peale, kui isand oli maara¨
nud Joosepi oma maja ulevaatajaks ning andnud tema hool˜
de kogu oma vara, onnistas Je¨
hoova Joosepi parast egiptlase
˜
˜
maja: Jehoova onnistus oli koi¨
ge peal, mis tal oli majas ja val˜
¨
˜
jas. f 6 Lopuks jattis ta koik,
mis tal oli, Joosepi hoolde; ta
¨
teadis uksnes seda, et tal on
alati toit laual. Joosepist sirgus
¨
ruhikas ja kena mees.
7 Peagi hakkas isanda naine Joosepile silma heitma ja
¨
utles: „Tule, heida mu juurde!”
¨
8 Aga Joosep keeldus ning utles oma isanda naisele: „Mu
isand on usaldanud oma ma˜
jas koik minu hoolde ega pea
¨
ise millegi parast muretsema.
9 Selles majas ei ole keegi minust suurem ja mu isand pole
keelanud mulle midagi muud
peale sinu, sest sa oled tema
˜
naine. Kuidas ma siis voiksin

39

¨
¨
38:30 1 Nimi Serah tahendab „valgussara”, „koidupuna”.
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teha seda suurt kurja ja patustada Jumala vastu!” a
¨
¨
10 Naine kais Joosepile pae¨
vast paeva peale, kuid see ei
˜
noustunud temaga magama ega
¨
temaga olema. 11 Aga uhel
¨
¨
paeval, kui Joosep laks majja
¨ ¨
oma tood tegema, ei olnud kedagi teenijatest seal. 12 Siis
˜
haaras naine tema roivast kin¨
ni ja utles: „Maga minuga!” Kuid
¨
˜
¨
Joosep jattis roiva tema kat˜
¨
¨
te ja pogenes valja. 13 Nahes,
˜
et Joosep oli oma roiva tema
¨
¨
¨
katte jatnud ja valja jooksnud,
14 hakkas naine majarahvast
¨ ¨
¨
¨
huudma ja utles neile: „Naete,
see heebrealane, kelle mu mees
˜
meie juurde toi, tahab meid
naerualuseks teha! Ta tuli minu
juurde, et minuga magada, kuid
˜
˜
ma hakkasin koigest joust karjuma. 15 Niipea kui ta kuulis,
¨
et ma karjuma hakkasin, jat˜
tis ta oma roiva minu juurde
¨
¨
ja jooksis valja.” 16 Seejarel
˜
˜
pani naine tema roiva enda korvale seniks, kuni Joosepi isand
koju tuli.
¨ ¨
17 Naine raakis temale sedasama: „See heebrea teener, kel˜
le sa meile toid, tuli minu juurde, et mind naerualuseks teha.
18 Aga niipea kui ma karju¨
˜
ma hakkasin, jattis ta oma roi¨
va minu juurde ja jooksis valja.”
19 Kui Joosepi isand kuulis
˜
neid oma naise sonu: „Niimoo¨
di tegi su teener minuga”, sut˜
tis ta viha. 20 Ta vottis Joosepi kinni ja pani vangi — sinna,
kus hoiti kuninga vange — ning
¨
Joosep jai vanglasse. b
21 Aga Jehoova oli Joosepiga ja tema truu armastus saatis teda ning Jumal lasi Joo¨
sepile osaks saada vanglaulema
¨
soosingu. c 22 Vanglaulem an˜
dis Joosepi hoolde koik vanglas

1. MOOSESE 39:23–40:23
olevad vangid ning need pidid
alluma Joosepi korraldustele. a
¨
23 Vanglaulem ei pidanud mu¨
retsema millegi parast, mis oli
Joosepi hoole all, sest Jehoova oli Joosepiga ja Jehoova lasi
˜
koigil ta tegemistel korda minna. b
˜
¨
Mone aja parast eksisid
Egiptuse kuninga joogi¨
¨
kallajate ulem c ja pagarite ulem
oma isanda Egiptuse kuninga
vastu. 2 Vaarao vihastas nende kahe ametniku, joogikal¨
¨
lajate ulema ja pagarite ulema
peale d 3 ning pani nad vangi
ihukaitsepealiku e majja, samasse vanglasse, kus oli Joosep. f
¨ ¨
4 Ihukaitsepealik maaras Joosepi nende eest hoolt kandma g
¨
˜
ja nad jaid moneks ajaks vanglasse.¨
¨ ¨
¨
˜
5 Uhel ool nagid molemad —
Egiptuse kuninga joogikallaja
ja pagar, keda vanglas kinni
¨
peeti — unenao, millel oli kum¨
¨
malgi oma tahendus. 6 Jargmisel hommikul, kui Joosep
¨
nende juurde tuli, nagi ta nen¨
de rusutud ilmet. 7 Ta kusis neilt vaarao ametnikelt, kes
olid koos temaga ta isanda ma¨
jas vahi all: „Miks te tana
¨
¨
nii sunge naoga olete?” 8 Nad
˜
¨
vastasid: „Me molemad nagime
¨
unenao, kuid pole kedagi, kes
¨
need meile ara seletaks.” Joo¨
sep utles: „Kas seletused pole
¨
mitte Jumala kaes? h Palun ju¨
tustage mulle need unenaod.”
¨
9 Joogikallajate ulem jutustas siis Joosepile oma une¨
¨
¨
nao. Ta utles: „Ma nagin unes
enda ees viinapuud. 10 Viinapuul oli kolm oksa ning see
˜
¨
˜
ajas vorseid, laks oide ja sel¨
le kobarad kupsesid viinamar¨
jadeks. 11 Mul oli kaes vaarao
˜
karikas ja ma votsin viinamarju
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ning pigistasin neid vaarao ka¨
rikasse. Seejarel andsin ma ka¨
¨
rika vaarao katte.” 12 Siis ut¨
les Joosep talle: „Selle tahendus on niisugune: kolm oksa
¨
¨
on kolm paeva; 13 kolme pae¨
va parast vaarao vabastab su
ja paneb sind tagasi su ametisse a ning sa hakkad vaarao¨
le karikat katte andma nagu varemgi, kui olid tema joogikallaja. b 14 Aga pea mind siis mee¨
¨
les, kui sul hasti laheb. Osuta
mulle truud armastust ja mai˜
ni mind vaaraole, et voiksin siit
¨
¨ ¨
¨ ¨
valja paaseda. 15 Mind ju rooviti heebrealaste maalt c ja ma
pole siin teinud midagi, mille
eest mind oleks tulnud vanglasse heita.” d
¨
¨
16 Kui pagarite ulem nagi, et
¨
Joosepi selgituse jargi oli une¨
¨
nao tahendus hea, jutustas te¨
magi Joosepile: „Ka mina nagin
und. Mul oli pea peal kolm saia˜
¨
korvi. 17 Koige ulemises korvis oli igasuguseid pagaritooteid vaarao jaoks, kuid linnud
˜
soid neid mu pea kohalt kor¨
vist.” 18 Joosep utles: „Selle
¨
tahendus on niisugune: kolm
¨
korvi on kolm paeva; 19 kol¨
¨
˜
me paeva parast votab vaarao
sul pea maha ja paneb su laiba
¨
posti kulge rippuma ning lin¨ ¨
nud soovad su liha.” e
¨
20 Kolmandal paeval oli vaa¨
¨
rao sunnipaev f ja ta korral˜
das koigile oma teenritele pidu¨ ¨
˜
soogi ning toi oma teenrite juu¨
resolekul valja nii joogikallaja¨
¨
te ulema kui ka pagarite ulema.
¨
21 Ta pani joogikallajate ulema tagasi joogikallajaametisse,
nii et see sai taas vaaraole karikat ulatada. 22 Ent pa¨
garite ulema pani ta posti
¨
kulge rippuma, just nagu Joo¨
sep oli oelnud. g 23 Joogikal-
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¨
lajate ulem aga ei pidanud Joosepit meeles, vaid unustas ta
¨
ara. a
¨
¨
Kahe aasta parast nagi
vaarao unes, b et ta sei˜
¨ ¨
˜
sab Niiluse joe aares. 2 Joest
¨
tuli valja seitse ilusat ja rammusat lehma, kes hakkasid Niiluse
¨
¨ ¨
lahedal rohtu sooma. c 3 Nen¨
¨
de jarel tuli Niilusest valja veel
seitse lehma, koledad ja lah¨
jad, ning need laksid Niiluse
˜
kaldal olevate lehmade korva˜
le. 4 Siis soid koledad ja lahjad lehmad need seitse ilusat ja
¨
rammusat lehma ara. Seepeale
¨
¨
arkas vaarao ules.
¨
5 Ta jai aga uuesti magama
¨
¨
¨
¨
ja nagi veel uhe unenao. Uhest
˜
¨
¨
korrest tuli valja seitse jamedat ja head viljapead. d 6 Nen¨
de jarel kasvas seitse pee˜
nikest ja idatuulest korvetatud
viljapead. 7 Peenikesed vilja¨
pead neelasid need seitse jame¨
dat ja head viljapead ara. See¨
¨
¨
jarel arkas vaarao ules ja sai
¨
aru, et see oli olnud unenagu.
8 Aga hommikul muutus ta
vaim rahutuks ning ta kut˜
˜
sus kohale koik Egiptuse noidpreestrid ja targad. Vaarao ju¨
tustas neile oma unenaod, aga
mitte keegi ei suutnud neid vaaraole seletada.
¨
¨
9 Seejarel utles joogikallaja¨
¨
te ulem vaaraole: „Tana meenuvad mulle mu patud. 10 Vaarao sai oma teenrite peale pahaseks ja pani mu ihukaitsepealiku majja vangi, nii minu kui ka
¨
˜
pagarite ulema. e 11 Me mole¨
¨
¨ ¨
mad nagime uhel ool und ja
¨
meie kummagi unenaol oli oma
¨
f
tahendus. 12 Koos meiega oli
¨
seal uks heebrea noormees, ihukaitsepealiku g teener. Kui me
¨
talle oma unenaod jutustasime, h
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seletas ta meile kummagi une¨
¨
¨
¨
nao ara. 13 Ja lakski tapselt
nii, nagu ta meile oli seletanud:
mina sain oma ametisse tagasi,
¨
pagarite ulem aga pandi posti
¨
kulge rippuma.” a
14 Siis saatis vaarao oma
teenrid, b et nad Joosepi kiires¨
ti vanglast ara tooksid. c Joosep
ajas habeme1, vahetas riided
¨
ja laks vaarao ette. 15 Vaarao
¨
¨
utles Joosepile: „Ma nagin une¨
nao, kuid keegi ei oska seda se¨ ¨
letada. Sinu kohta aga raagi¨
takse, et kui sa unenagu kuuled, oskad sa seda seletada.” d
16 Joosep vastas vaaraole:
„Mina mitte. Jumal on see, kes
kuulutab vaaraole head.” e
¨
17 Seejarel jutustas vaarao
¨
Joosepile: „Oma unenaos sei˜
sin ma Niiluse joe kaldal.
¨
18 Niilusest tuli valja seitse ilusat ja rammusat lehma, kes
¨
hakkasid Niiluse lahedal roh¨ ¨
¨
f
tu sooma. 19 Nende jarel tuli
seitse viletsat ja lahjat lehma,
¨
¨
¨
kes nagid vaga kehvad valja. Nii
¨
¨
kehva valjanagemisega lehmi
¨
pole ma Egiptusemaal iial nainud. 20 Siis kondised ja keh˜
¨
vad lehmad soid ara need seitse esimest rammusat lehma.
¨
21 Aga kui nad olid need ara
¨ ¨
¨
soonud, polnud seda neist uld¨
¨
¨
segi naha, sest nad nagid valja
sama kehvad nagu alguses. Siis
¨
¨
ma arkasin ules.
¨
¨
22 Seejarel nagin ma unes,
¨
˜
¨
kuidas uhest korrest tuli val¨
ja seitse jamedat ja head vil¨
japead. g 23 Aga nende jarel
kasvas seitse kuivanud, peeni˜
kest ja idatuulest korvetatud viljapead. 24 Siis peeni¨
kesed viljapead neelasid ara
need seitse head viljapead. Ma
˜
¨
41:14 1 Toenaoliselt ajas ta maha nii habeme kui ka juuksed.

1. MOOSESE 41:25–48

¨
˜
jutustasin unenaod noidpreest¨
ritele, a aga ukski neist ei suutnud neid mulle seletada.” b
¨
25 Joosep utles vaaraole:
¨
¨
„Vaarao unenaod tahendavad
¨
˜
uht ja sama. Toeline Jumal on
andnud vaaraole teada, mida ta
˜
ette votab.c 26 Seitse head lehma on seitse aastat. Niisamuti on
seitse head viljapead seitse aas¨
¨
tat. Unenagudel on uks ja sama
¨
tahendus. 27 Seitse kehva ja
kondist lehma, kes tulid rammu¨
sate jarel, on seitse aastat ning
¨
˜
seitse tuhja ja idatuulest korve¨
tatud viljapead on seitse naljaaastat. 28 Seega, nagu ma vaa¨
˜
raole utlesin, on toeline Jumal
andnud vaaraole teada, mida ta
˜
ette votab.
29 Tuleb seitse aastat, mil
¨
kogu Egiptusemaal on suur kul¨
lus. 30 Aga neile jargneb seit¨
se nalja-aastat, mil Egiptuse¨
maal ununeb kogu see kul¨
¨
lus, ja naljahada kurnab maad. d
¨
¨
31 Varasemat kullust ei male¨
¨
¨
tatagi sellele jargneva naljaha˜
¨
da tottu, sest see tuleb vaga
¨
¨
¨
rank. 32 Vaarao nagi unenagu
˜
kaks korda seetottu, et Jumalal
on see asi kindlalt otsustatud
¨
ning ta viib selle varsti taide.
¨ ¨
¨
33 Vaarao otsigu nuud uks
arukas ja tark mees ning sead¨
ku ta Egiptusemaa ule. 34 Vaa¨ ¨
rao asugu tegutsema: ta maara¨
ku maale ulevaatajad ja kogu¨
gu seitsmel kulluseaastal kokku
viiendik
Egiptusemaa
saagist. e
¨
35 Ulevaatajad kogugu tulevastel headel aastatel toiduvarud
¨
kokku ning varugu vaarao kae
all vili linnadesse ja hoidku seda
seal. f 36 See vili olgu maale ta¨
gavaraks seitsmeks nalja-aastaks, mis Egiptusemaale tulevad,
¨
¨
et naljahada maad ei laastaks.” g
37 See ettepanek meeldis
˜
vaaraole ja koigile tema teen-
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¨
ritele. 38 Vaarao utles oma
teenritele: „Kas leidub veel
teist sellist meest, kelles oleks
¨
¨
Jumala vaim!” 39 Seejarel utles vaarao Joosepile: „Kuna Ju˜
mal on sulle selle koik tea¨
da andnud, siis pole uhtegi teist nii arukat ja tarka kui
sina. 40 Just sina pead valit¨
sema mu koja ule ja kogu mu
˜
rahvas kuuletugu sulle koiges.a
Ainult mina, kuningas, olen si¨
nust suurem.” 41 Vaarao utles Joosepile veel: „Ma pa¨
nen su kogu Egiptusemaa ule!” b
¨
˜
42 Seejarel vottis vaarao oma
˜
˜
sormest pitserisormuse ja pani
˜
selle Joosepile sorme. Ta pani
talle peenlinased riided selga ja
kuldkee kaela. 43 Lisaks lasi
˜
ta temal soita oma teises kuninglikus kaarikus ja lasi tema
¨ ¨
˜
ees huuda: „Avrek!”1 Nonda
pani vaarao Joosepi kogu Egip¨
tusemaa ule.
¨
44 Vaarao utles Joosepile
veel: „Mina olen vaarao, kuid
˜
ilma sinu loata ei voi keegi
kogu Egiptusemaal midagi teha.” c 45 Vaarao pani Joosepile nimeks Safnat-Paneah1 ja
andis talle naiseks Asnati, d
¨
Ooni2 preestri Pooti-Fera tut¨
re. Ja Joosep laks Egiptuse¨
maad ule vaatama. e 46 Joosep oli 30-aastane, f kui ta seisis
vaarao, Egiptuse kuninga ees1.
Siis lahkus Joosep vaarao
¨
eest ja kais kogu Egiptusemaa
¨
¨
labi. 47 Seitsme kulluseaasta
jooksul andis maa rikkalikult
˜
saaki. 48 Joosep kogus koik
need seitse aastat Egiptusemaalt vilja kokku ja pani sel˜
¨ ¨
41:43 1 Ilmselt tunnustati nonda huu¨ ¨
des kellegi au ja vaarikust. 41:45 1 Nimi
¨
Safnat-Paneah tahendab ilmselt „varjatu
ilmsikstegija”. 2 St Heliopolise. 41:46
˜
˜
1 Voib tolkida ka „kui ta astus vaarao,
Egiptuse kuninga teenistusse”.
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le linnadesse tagavaraks. Ta
varus igasse linna vilja nen¨
˜
de umberkaudsetelt poldudelt.
¨
49 Joosep varus teravilja vaga
suures koguses, nagu merelii˜
va, kuni lopuks seda enam ei
˜ ˜
moodetudki, sest see polnud
˜ ˜
enam moodetav.
¨
50 Enne nalja-aasta tulekut
¨
sundis Joosepile kaks poega, a
˜
kelle toi talle ilmale Asnat,
¨
Ooni preestri Pooti-Fera tutar.
¨
51 Joosep pani esmasundinule
¨
nimeks Manasse1, b sest ta utles: „Jumal on lasknud mul
unustada kogu mu vaeva ja
mu isa pere.” 52 Teisele pani
¨
ta nimeks Efraim1, c sest ta utles: „Jumal on teinud mind viljakaks mu viletsusemaal.” d
¨
53 Kui siis seitse kulluseaas˜
tat Egiptusemaal loppesid, e
¨
54 algasid seitse nalja-aastat,
¨
just nagu Joosep oli oelnud. f
¨
¨
˜
Naljahada oli koigis maades,
aga kogu Egiptusemaal oli lei˜
¨
ba. g 55 Lopuks tabas nalg ka
Egiptusemaad ja rahvas hakkas
vaaraolt leiba anuma.h Vaarao
¨
˜
utles koigile egiptlastele: „Minge Joosepi juurde ja tehke
¨
nii, nagu tema teile utleb.” i
¨
56 Nalg oli haaranud kogu
˜
maad. j Siis avas Joosep koik
viljaaidad, mis neil olid, ja
¨ ¨
muus egiptlastele vilja, k sest
¨
¨
naljahada hoidis Egiptusemaad
˜
˜
kovasti oma haardes. 57 Koigist maadest tuldi Egiptusse
¨
Joosepilt vilja ostma, sest nal¨
˜
˜
jahada hoidis koiki maid kovasti oma haardes. l
Jaakob sai teada, et Egip¨
tuses on vilja, m ja ta utles
oma poegadele: „Mis te ootate
¨
ega tee midagi?” 2 Ta jatkas:
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¨
41:51 1 Nimi Manasse tahendab „ta la¨
seb unustada”. 41:52 1 Nimi Efraim tahendab „kahekordselt viljakas”.
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„Ma olen kuulnud, et Egiptuses
on vilja. Minge sinna ja ostke
¨ ¨
meile vilja, et jaaksime ellu ega
¨
a
sureks.” 3 Nii laksidki Joose¨
pi kumme venda b alla Egiptusse vilja ostma. 4 Aga Benjamini, c Joosepi venda, Jaakob
koos teiste vendadega ei saat¨
˜
nud, oeldes: „Temaga voib ju
˜
˜
onnetus juhtuda, ta voib surma
saada.” d
5 Nii tulid Iisraeli pojad koos
¨
teistega toitu ostma, sest nalja¨
˜
hada oli joudnud ka Kaananimaale. e 6 Joosep aga valit¨
ses kogu Egiptusemaa ule f ja
¨ ¨
tema oli see, kes muus vilja
˜
koigi maade inimestele. g Joosepi vennad tulid ja kummardasid
tema ette silmili maha. h 7 Kui
¨
Joosep oma vendi nagi, tundis
¨
¨
ta nad kohe ara, kuid tegi nao,
¨
nagu ei tunneks neid.i Ta kusis
¨
nende kaest karmilt: „Kust te
tulete?” Nemad vastasid: „Kaananimaalt, et toitu osta.” j
˜
8 Nonda siis tundis Joosep
¨
oma vennad ara, kuid nemad
teda mitte. 9 Sedamaid mee¨
nusid Joosepile unenaod, mis
¨
ta oli nende kohta nainud, k ja
¨
ta utles neile: „Te olete luurajad! Te olete tulnud uuri¨
ma, kust saaks maad runnata!” 10 Nad vastasid: „Ei,
mu isand, sinu sulased on tulnud toitu ostma. 11 Me oleme
˜
koik sama mehe pojad. Me oleme ausad mehed. Su sulased ei ole luurajad.” 12 Joo¨
sep aga utles: „See pole nii!
Te olete tulnud uurima, kust
¨
saaks maad runnata!” 13 Seepeale nad vastasid: „Meie, sinu
sulased, oleme kaksteist venda. l
¨
Me oleme uhe ja sama mehe pojad m Kaananimaalt. Noorim on
praegu meie isa juures, n kuid
¨
uhte ei ole enam.” o
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¨
14 Ent Joosep utles neile:
„See on just nii, nagu ma tei¨
le utlesin: „Te olete luurajad!”
15 Ma panen teid proovile: nii
˜
toesti, kui vaarao elab, te ei lahku siit enne, kui teie noorim vend siia tuleb! a 16 Saat¨
ke uks endi seast oma venda
¨
¨ ¨
¨ ¨
tooma, kuid ulejaanud jaavad
siia vangistusse. Sellest on
¨
¨ ¨
˜
naha, kas te raagite tott. Vasta˜
sel korral — nii toesti, kui vaarao elab — te olete luurajad!”
¨
˜
˜
17 Seejarel vottis ta nad koik
¨
kolmeks paevaks vahi alla.
¨
¨
18 Kolmandal paeval utles
Joosep neile: „Tehke, nagu ma
¨
¨ ¨
teile utlen, ja te jaate elama, sest ma olen jumalakartlik
mees. 19 Kui te olete ausad
¨ ¨
¨
mehed, siis jaagu uks teie vendadest aheldatuna sinna majja,
¨
kus te vahi all olite, kuid ule¨ ¨
˜
˜
jaanud voivad vilja kaasa votta
¨
ja koju minna, et seal nalga leevendada.b 20 Kui te oma noorima venna minu juurde toote,
˜
¨ ¨
siis on teie sonad usaldusvaarsed ja te ei sure.” Nad olid valmis nii tegema.
¨ ¨
21 Nad raakisid omavahel:
„See on kindlasti karistus meie
¨
¨
venna parast, c sest me nagime
tema ahastust, kui ta meilt ha˜
lastust anus, aga me ei votnud
¨
teda kuulda. Seeparast oleme¨
˜
gi selle hada endale kaela tom¨
manud.” 22 Ruuben utles see¨
peale: „Kas ma ei oelnud teile,
¨
et arge tehke poisile kurja! Aga
¨ ¨
˜
teie ei kuulanud. d Nuud noutaksegi tema verd.” e 23 Kuid nad
ei teadnud, et Joosep saab
¨ ¨
neist aru, sest ta raakis nen˜
¨
dega tolgi kaudu. 24 Siis laks
¨
Joosep nende juurest ara ja
puhkes nutma.f Tulnud tagasi,
¨ ¨
raakis ta nendega uuesti ning
˜
vottis nende seast Siimeoni g ja
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vangistas ta nende silme ees. a
¨
25 Parast seda andis Joosep
¨
¨
kasu nende kotid viljaga taita,
iga mehe raha tema kotti tagasi
panna ja neile teemoona anda.
Nii ka tehti.
26 Nad laadisid vilja oma
eeslite selga ja asusid teele.
¨
¨ ¨
27 Kui uks neist oobimiskohas
oma koti avas, et eeslile toitu anda, leidis ta kotisuust oma
¨
raha. 28 Ta utles oma vendadele: „Mu raha on tagasi antud
ja see on siin minu kotis!” Siis
¨
¨
hakkas nende suda varisema ja
¨
¨
nad utlesid hirmunult uksteise¨
le: „Mida kull Jumal on meile
teinud!”
˜
29 Kui nad joudsid Kaananimaale oma isa Jaakobi juurde,
˜
jutustasid nad talle koigest, mis
¨
nendega oli juhtunud, oeldes:
¨ ¨
30 „See mees, maa isand, raa¨ ¨
kis meiega karmilt b ja suudistas meid, et oleme tulnud sinna
¨
luurele, 31 kuid me utlesime
talle: „Me oleme ausad mehed,
mitte luurajad. c 32 Me oleme
kaksteist
venda, d oma isa po¨
jad. Uhte ei ole enam e ja noorim
on praegu meie isa juures Kaananimaal.” f 33 Aga see mees,
¨
¨
maa isand, utles meile: „Jatke
¨
uks oma vendadest minu juur˜
de.g Votke toit kaasa ja min¨
ge koju, et seal nalga leeven¨
dada. h 34 Seejarel tooge oma
noorim vend minu juurde. Siis
¨
ma naen, et te pole luurajad,
vaid ausad mehed, ning ma annan teie venna teile tagasi ja te
˜
voite maal kaubelda.””
¨
35 Kui nad oma kotte tuhjen¨
¨
dasid, tuli valja, et igauhe ra¨
hakukkur oli tema kotis. Nahes
oma rahakukruid, hakkasid nii
nemad kui ka nende isa kartma.
¨ ¨
36 Nende isa Jaakob huuatas:
˜
„Te olete votnud minult mu lap-
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sed! a Joosepit ei ole enam b ja
¨ ¨
Siimeoni ei ole enam, c nuud te
˜
tahate votta ka Benjamini! Oh,
˜
et see koik just mind on tabanud!” 37 Ruuben vastas oma
˜
isale: „Sa void surmata minu
kaks poega, kui ma ei too teda tagasi sinu juurde. d Anna ta
minu hoolde ja ma toon ta sinu juurde tagasi.” e 38 Jaakob
¨
aga utles: „Mu poeg ei tule teiega kaasa, sest ta vend on sur¨
¨
¨ ¨
nud ja tema uksi on jarele jaanud! f Kui temaga peaks teekon˜
nal onnetus juhtuma ja ta saab
surma, siis ajate mu hallid juuksed murega hauda1.” g
¨
¨
¨
Naljahada maal oli rank. h
¨
¨
2 Seeparast utles isa
neile, kui nad olid Egiptusest
¨
¨ ¨
toodud vilja ara soonud: i „Minge tagasi ja ostke meile veel vil¨
ja.” 3 Juuda utles talle: „See
˜
mees hoiatas meid selge sonaga: „Kui teie venda pole teie¨
¨
ga, ei saa te mu nagu naha.” j
¨ ¨
4 Kui sa nuud lubad meie vennal koos meiega tulla, siis me
¨
laheme ja ostame sulle toitu.
5 Aga kui sa teda ei luba, siis
¨
¨
me ei lahe, sest see mees utles
meile: „Kui teie venda pole teie¨
¨
ga, ei saa te mu nagu naha.”” k
¨
6 Iisrael l kusis: „Miks te pidi¨
te mulle selle hada kaela tooma
¨
ja utlema sellele mehele, et teil
¨
on veel uks vend?” 7 Nad vas¨
tasid: „See mees kusis meie ja
meie sugulaste kohta otse: „Kas
teie isa elab veel? Kas teil on
˜
¨ ¨
veel moni vend?” Me raakisime
talle, nagu asi on. m Kust meie
˜
¨
voisime teada, et ta kasib meil
venna sinna viia?” n
¨
8 Juuda utles oma isale Iisraelile: „Las poiss tuleb koos
minuga o ja luba meil teele asu-
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¨ ¨
da, et jaaksime elama ega sureks, a ei meie, sina ega meie
lapsed. b 9 Mina hoolitsen ja
vastutan tema eest. c Kui ma
teda sinu juurde tagasi ei too,
¨ ¨
¨ ¨
siis jaan sinu ees alatiseks suudi. 10 Kui me poleks viivitanud, oleks me seal juba kaks
¨
¨
korda ara kainud.”
¨
11 Nende isa Iisrael utles
neile: „Sellisel juhul tehke nii:
˜
votke oma kottidesse maa parimaid saadusi ja viige sellele
mehele kingituseks d veidi palsamit e ja mett, aromaatset vaiku ja vaigurikast puukoort, f
¨
pistaatsiapahkleid ja mandleid.
˜
12 Votke kaasa kaks korda
rohkem raha: viige tagasi ka
see raha, mis oli pandud taga˜
si teie kottidesse.g Voib-olla oli
˜
see eksitus. 13 Votke siis oma
vend ning minge selle mehe
˜
˜
juurde. 14 Koikvoimas Jumal
lasku teil leida halastust selle
mehe ees, et see lubaks teie teisel vennal ja Benjaminil koos
¨ ¨
teiega tagasi tulla. Aga kui jaan
¨ ¨
lastest ilma, siis jaan!” h
˜
15 Mehed votsidki kaasa
kingituse ja kaks korda rohkem raha ning asusid koos Benjaminiga teele Egiptuse poo¨
le. Seal astusid nad jalle Joo¨
sepi ette. i 16 Kui Joosep nagi
¨
Benjamini koos nendega, utles
¨
ta kohe oma majaulemale: „Vii
need mehed majja, tapa loomad ja valmista toit, sest need
¨ ¨
˜
mehed soovad lounat koos minuga.” 17 Sedamaid tegi mees
¨
nii, nagu Joosep oli oelnud, j ja
viis vennad Joosepi majja.
˜
18 Aga nad loid kartma, kui
¨
neid Joosepi majja viidi, ja utlesid: „Meid viiakse sinna sel¨
le raha parast, mis me eelmisel korral oma kottidest leid¨ ¨
sime. Nuud tulevad nad meile

1. MOOSESE 43:19–44:6
kallale, teevad meid orjadeks ja
˜
¨
votavad ara meie eeslid!” a
¨
¨ ¨
19 Seeparast poordusid nad
¨
¨ ¨
Joosepi majaulema poole ja raakisid temaga enne sisenemist:
20 „Andestust, isand! Me juba
olime korra siin toitu ostmas.b
¨ ¨
21 Aga kui me siis oobimiskohta
˜
¨
joudsime ja kotid avasime, nagi¨
me, et igauhe raha oli tema koti
¨
suus, kogu raha selle taiskaa¨ ¨
lus. c Nuud me tahame selle tagasi anda. 22 Meil on toidu ost˜
miseks veelgi raha kaasa voetud.
Me ei tea, kes pani meie raha
¨
meie kottidesse.” d 23 Majaulem
¨
˜
¨
utles: „Koik on korras, arge kartke! Teie Jumal ja teie isa Jumal pani varanduse teie kottidesse. Mina olen teie raha juba saa¨
˜
¨
nud.” Seejarel toi ta Siimeoni valja nende juurde. e
¨
24 Majaulem viis nad Joosepi majja ning andis neile vett jalgade pesemiseks, sa¨ ¨
muti soota nende eeslite jaoks.
25 Vennad panid kingitusef
˜
valmis louna ajaks, kui Joosep
pidi tulema, sest nad olid kuul¨ ¨
nud, et soovad seal. g 26 Kui
Joosep koju tuli, viisid nad talle oma kingituse ja kummar¨
dasid tema ees maani.h 27 Pa¨
rast seda kusis Joosep nende
¨
¨
¨
¨
kaekaigu jarele ja paris: „Kui¨
das laheb teie eakal isal, kellest
¨ ¨
te raakisite? Kas ta veel elab?” i
28 Nad vastasid: „Su sulasel,
¨
¨
meie isal, laheb hasti. Ta elab
veel.” Siis nad langesid tema
˜
ees polvili ja kummardasid
maani. j
¨
29 Kui Joosep nagi oma venda Benjamini, oma ema poega, k
¨
kusis ta: „Kas see on teie noo¨ ¨
rim vend, kellest te mulle raa¨
kisite?”l Ja ta utles talle: „Jumal olgu sinu vastu armuline,
mu poeg!” 30 Olles oma ven-
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¨
¨
na parast vaga liigutatud, kii¨
rustas Joosep valja, et leida
¨
¨
kohta nutmiseks. Ta laks uhte
tuppa, kus ta sai omaette olla,
¨
ja puhkes nutma. a 31 Seejarel
¨
¨
pesi ta nao ja valjus sealt. Ta
¨
valitses end taas ja kaskis toidu lauale kanda. 32 Joosepile
serveeriti eraldi ja tema vendadele eraldi ning egiptlased, kes
˜
olid koos temaga, soid eraldi,
¨ ¨
sest egiptlased ei saa suua koos
heebrealastega: see on egipt¨
lastele jaledus. b
33 Vennad pandi istuma Joo˜
¨
sepi ette, koigepealt esmasun¨
dinu c ja siis teised vanuse jar˜
gi kuni koige nooremani, ja nad
¨
¨
vaatasid uksteisele hammastunult otsa. 34 Joosep saatis toitu enda laualt nende lauale, ning
Benjamini portsjon oli viis kor˜
da suurem kui teistel. d Nad soid
˜
¨
ja joid koos temaga, nii et kull
sai.
Hiljem andis Joosep oma
¨
¨
majaulemale kasu: „Pane
meeste kottidesse nii palju
vilja, kui nad jaksavad kan¨
da, samuti pane igauhe raha
e
tema koti suhu. 2 Aga noorima koti suhu pane koos vilja˜
rahaga ka minu hobekarikas.”
¨
Majaulem tegi, nagu Joosep oli
¨
oelnud.
¨
3 Hommikul, kui valgeks laks,
saadeti mehed ja nende eeslid teele. 4 Nad polnud veel lin˜
nast kuigi kaugele joudnud, kui
¨
¨
Joosep utles oma majaulemale:
„Mine, aja mehi taga! Kui sa nad
¨
¨
katte saad, utle neile: „Miks te
tasute head halvaga? 5 Miks te
˜
votsite karika, millest mu isand
joob ja mille abil ta endeid sele¨
tab? Te olete teinud vaga halvasti!””
¨
¨
6 Majaulem saigi nad kat¨ ¨
˜
te ja raakis neile need sonad.
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¨
7 Nemad aga utlesid: „Miks
¨ ¨
meie isand niiviisi raagib? On
˜
moeldamatu, et su sulased midagi sellist teeksid! 8 Ka selle
raha, mis me leidsime oma kot˜
tidest, toime Kaananimaalt sul˜
le tagasi. a Kuidas me voiksi˜
˜
me siis varastada hobedat voi
kulda su isanda majast? 9 See
sinu sulane, kelle juurest see
¨
¨ ¨
leitakse, surgu, ja meie ulejaanud saame oma isanda orjadeks.” 10 Ta vastas: „Olgu nii,
¨
nagu te utlete: kelle juurest see
leitakse, saab minu orjaks, kuid
¨
¨ ¨
¨ ¨
ulejaanud on suuta.” 11 Otse˜
kohe tostsid nad oma kotid
maha ja tegid lahti. 12 Maja¨
¨
ulem otsis hoolikalt kotid labi,
˜
alustades vanima omast ja lopetades noorima omaga. Viimaks
leiti karikas Benjamini kotist. b
¨
13 Siis karistasid nad oma
˜
¨
riided lohki, igauks pani oma
eeslile koorma selga ja nad
¨
laksid tagasi linna. 14 Juuda c
¨
ja tema vennad laksid Joosepi
juurde, kes oli veel oma majas,
ja langesid tema ette maha. d
¨
15 Joosep utles neile: „Mida te
olete teinud! Kas te ei teadnud,
et minusugune mees oskab endeid seletada?” e 16 Juuda vastas: „Mida on meil oma isandale
¨
¨ ¨
˜
oelda? Mida on meil raakida voi
˜
millega end oigustada? Jumal
¨ ¨
on avastanud su orjade suu. f
¨ ¨
Me oleme nuud oma isanda
orjad, nii meie kui ka see, kel¨
le kaest karikas leiti!” 17 Joo¨
˜
sep aga utles: „On moeldamatu,
˜
et ma nonda teeksin! Ainult see
¨
mees, kelle kaest karikas leiti,
¨
¨ ¨
saab minu orjaks.g Teie ulejaanud aga minge rahus oma isa
juurde.”
¨ ¨
¨
18 Nuud astus Juuda talle la¨
hemale ja utles: „Ma anun sind,
mu isand, palun kuula oma orja
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¨
ja ara vihastu oma orja peale,
sest sina oled otsekui vaa¨
rao ise. a 19 Mu isand kusis
oma orjadelt: „Kas teil on isa
˜
˜
voi moni vend?” 20 Me vastasime oma isandale: „Meil on
eakas isa ja noorim vend,
tema vana ea laps. b Aga selle vend on surnud, c nii et ta
¨
¨ ¨
on oma ema ainus jarelejaanud poeg d ja tema isa armas¨
¨
tab teda.” 21 Seejarel utlesid
sa oma orjadele: „Tooge ta siia
minu juurde, et saaksin teda
¨
naha.” e 22 Kuid me laususime
oma isandale: „Poiss ei saa isa
juurest lahkuda. Kui ta tema
juurest lahkuks, siis isa su¨
reks.” f 23 Seepeale utlesid sa
oma orjadele: „Kui teie noorim
vend koos teiega ei tule, ei saa
¨
¨
te mu nagu enam naha.” g
¨
24 Me laksime siis sinu orja,
¨
oma isa juurde ja utlesime tal˜
le oma isanda sonad edasi.
˜
¨
¨
25 Mone aja parast utles isa
meile: „Minge tagasi ja ostke
meile veel vilja.” h 26 Aga me
vastasime: „Me ei saa minna.
Kui meie noorim vend tuleb
¨
koos meiega, siis me laheme,
¨
sest me ei saa selle mehe nagu
¨
naha, kui meie noorimat venda pole koos meiega.” i 27 Siis
¨
utles sinu ori, meie isa, meile:
¨
„Te ju teate, et mu naine sunni¨
tas mulle kaks poega. j 28 Uks
neist lahkus minu juurest ja ma
¨
¨
utlesin: „Ta on tukkideks kistud!”, k ning ma pole teda seni¨
¨ ¨
ajani nainud. 29 Kui te nuud
¨
ka selle mu silma alt ara viite
˜
ja ta peaks onnetult surma saama, siis ajate mu hallid juuksed
valuga hauda1.” l
¨
30 Seega, kui ma laheksin
¨ ¨
nuud sinu orja, oma isa juurde tagasi ja meiega ei oleks
˜
˜
44:29 1 Voib tolkida ka „surmavalda”.
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poissi, kelle hingega tema hing
¨
¨
¨
on uhte koidetud, 31 siis nahes, et poissi ei ole, ta lihtsalt
˜
sureb, ja su orjad ajaksid toesti
sinu orja, meie isa hallid juuksed murega hauda1. 32 Sinu
ori andis isale lubaduse hoolit¨
seda poisi eest, oeldes: „Kui ma
teda sinu juurde tagasi ei too,
¨ ¨
siis jaan ma sinu ees, isa, alati¨ ¨
seks suudi.” a 33 Palun luba
¨ ¨
¨ ¨
nuud, et sinu ori jaab poisi asemel oma isanda orjaks, et poiss
˜
voiks koos oma vendadega ta˜
gasi minna. 34 Kuidas voiksin
oma isa juurde naasta, kui poissi ei ole koos minuga? Ma ei
suudaks seda taluda, kui mu isa
˜
tabaks niisugune onnetus!”
Siis ei suutnud Joosep
end oma teenrite ees
¨ ¨
enam valitseda b ja ta huudis:
˜
¨
˜
„Minge koik ara!” Kui koik olid
lahkunud, andis ta oma vendadele teada, kes ta on. c
2 Ta puhkes valjusti nutma,
nii et egiptlased seda kuulsid, ning sellest anti teada ka
¨
vaarao kojale. 3 Joosep utles
oma vendadele: „Mina olen Joosep. Kas mu isa elab veel?” Aga
vennad ei suutnud talle midagi
vastata, sest nad olid rabatud.
¨
4 Joosep utles neile: „Palun
¨
tulge mulle lahemale,” ja vennad astusid tema juurde.
Siis ta lausus: „Mina olen
¨ ¨
teie vend Joosep, kelle
¨ te muusite Egiptusse.d 5 Arge tund¨
¨
¨
ke arevust ja arge tehke uksteisele etteheiteid, et te mu
¨ ¨
¨
siia muusite, sest elu sailitamiseks on Jumal mind teie
eel siia saatnud. e 6 Praegu on
¨
maal teine nalja-aasta, f aga tulemas on veel viis aastat, mil
¨
˜
pole kundi ega loikust. 7 Jumal saatis mind teie eel siia, et

45
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˜
44:31 1 Voib tolkida ka „surmavalda”.

102

PTK 44
a 1Mo 43:9


PTK 45
b 1Mo 43:30

c Ap 7:13

d 1Mo 37:28
Ap 7:9

e 1Mo 47:
23, 25
1Mo 50:20
L 105:17

f 1Mo 41:30
1Mo 47:18


Teine veerg
a 1Mo 46:26

b L 105:21
Ap 7:9, 10

c 1Mo 45:26

d Ap 7:14

e 1Mo 46:
33, 34
1Mo 47:1
2Mo 8:22
2Mo 9:26

f 1Mo 47:12

g 1Mo 42:23

h 1Mo 46:29

¨
teil oleks jareltulijaid a maa peal
˜
¨ ¨
ning et teid voimsalt paasta ja
elus hoida. 8 Seega pole mitte teie mind siia saatnud, vaid
˜
seda on teinud toeline Jumal,
˜
et panna mind vaarao korgei˜
maks nouandjaks1, kogu tema
koja isandaks ja terve Egiptusemaa valitsejaks. b
¨ ¨
9 Rutake nuud mu isa juur¨
¨
de ja oelge talle: „Nii utleb su
poeg Joosep: „Jumal on pannud mind isandaks terve Egip¨
tuse
ule.c Tule alla minu juurde!
¨
˜
Ara viivita! d 10 Sa void ela¨
da Goosenimaal, e minu lahedal, sina, su pojad, su pojapojad, su lambad, kitsed ja veised
˜
ning koik, mis sul on. 11 Seal
varustan ma sind toiduga, sest
¨
¨
naljahada kestab veel viis aastat. f Muidu tabab vaesus sind,
˜
su peret ja koike, mis sul on.””
12 Teie ja mu vend Benjamin
¨
naete oma silmaga, et see olen
˜
¨ ¨
toesti mina, kes teiega raagib. g
13 Jutustage mu isale kogu mu
˜
aust Egiptuses ja koigest, mida
¨
te olete nainud. Kiirustage ning
tooge mu isa siia!”
14 Siis langes ta oma vennale Benjaminile kaela ja puhkes nutma ning Benjamingi nuttis teda emmates. h 15 Ta an˜
dis koigile oma vendadele suud
¨
ja nuttis koos nendega, seejarel
¨ ¨
hakkasid ta vennad temaga raakima.
˜
16 Ka vaarao kotta joudis
uudis, et Joosepi vennad on
tulnud. See oli vaarao ja tema
teenrite silmis hea 17 ning
¨
vaarao lausus Joosepile: „Utle
oma vendadele: „Tehke nii: pange oma loomadele koorem selga ja minge Kaananimaale.
˜
18 Votke oma isa ja oma pered ning tulge siia minu juurde.
˜
˜
45:8 1 Sona-sonalt „vaaraole isaks”.

103
Mina annan teile Egiptusemaa
¨
¨ ¨
haid ande ja te saate s¨ uua maa
parimat saaki.” a 19 Utle neile
¨
˜
minu kasul: b „Tehke nii: votke Egiptusemaalt vankrid c oma
laste ja naiste jaoks ning pange
¨
ka oma isa¨ uhele neist ja tulge
siia. d 20 Arge kurvastage oma
¨
vara parast, e sest parim kogu
Egiptusemaal kuulub teile.””
˜
21 Iisraeli pojad tegidki nonda ning Joosep andis neile vaarao korralduse kohaselt vankrid ja ka teemoona. 22 Ta an¨
˜
dis igauhele neist uue roiva, aga
Benjaminile andis ta 300 seek˜
˜
lit1 hobedat ja viied roivad.f
¨
23 Oma isale saatis ta kumme eeslit, kes kandsid Egiptuse
¨
¨
haid ande, ja kumme emaeeslit,
kes kandsid vilja, leiba ja muid
toiduaineid, mida ta isa teekonnal vajas. 24 Ta saatis oma
¨
vennad teele ja utles veel, et
¨
nad teel olles omavahel ei tulitseks. g
25 Vennad lahkusid Egiptu˜
sest ning joudsid viimaks Kaananimaale oma isa Jaakobi
¨ ¨
juurde. 26 Nad raakisid talle,
et Joosep on elus ja valitseb
¨
kogu Egiptusemaa ule. h See aga
¨
ei liigutanud tema sudant, sest
ta ei uskunud neid. i 27 Ent
˜
kui nad jutustasid talle koigest,
¨ ¨
mis Joosep oli neile raakinud,
¨
ja nende isa Jaakob nagi vank¨
reid, mis Joosep oli tema aratoomiseks saatnud, virgus ta
¨ ¨
¨
vaim. 28 Iisrael huuatas: „Kullalt! Mu poeg Joosep on elus!
¨
Ma tahan minna ja teda naha,
enne kui ma suren!” j
˜
˜
Iisrael vottis koik, mis tal
oli,1 ja asus teele. Kui
˜
˜
ta Beer-Sebasse k joudis, toi ta
ohvreid oma isa Iisaki Juma-

46

˜
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˜
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tolkida ka „koik oma kodakondsed”.
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¨ ¨
lale. a 2 Siis raakis Jumal Iis¨ ¨
¨
¨
raeliga oosel nagemuses. Ta utles: „Jaakob, Jaakob!” ning see
vastas: „Siin ma olen!” 3 Ju¨
˜
mal jatkas: „Mina olen toeline
¨
Jumal, sinu isa Jumal. b Ara
karda Egiptusse minna, sest ma
teen su seal suureks rahvaks. c
¨
4 Mina ise lahen Egiptusse
koos sinuga ja toon su sealt
ka tagasi, d ning Joosep sulgeb
¨
oma kaega su silmad.” e
¨
5 Seejarel lahkus Jaakob
Beer-Sebast. Iisraeli pojad viisid oma isa Jaakobi ning oma
lapsed ja naised endaga kaasa
vankritel, mis vaarao oli tema
¨
aratoomiseks saatnud. 6 Sa˜
muti votsid nad kaasa oma karjad ja vara, mille nad olid Kaa˜
nanimaal soetanud. Viimaks jou¨
dis Jaakob koos oma jarglastega
˜
Egiptusse. 7 Ta toi koos enda¨
ga Egiptusse oma pojad ja tut˜
red ning nende lapsed — koik
¨
oma jarglased.
8 Need on Egiptusse tulnud
Iisraeli poegade, Jaakobi ja tema poegade nimed. f Jaakobi
¨
esmasundinu oli Ruuben. g
9 Ruubeni pojad olid Hanok, Pallu, Hesron ja Karmi. h
10 Siimeoni i pojad olid Jemuel, Jaamin, Ohad, Jaakin,
Sohar
ja kaananlanna poeg
ˇ
Saul. j
11 Leevi k pojad olid Geerson, Kehat ja Merari. l
12 Juuda m pojad olid Eer,
Oonan, Seela, n Perets o ja Serah. p Kuid Eer ja Oonan surid
Kaananimaal. q
Peretsi pojad olid Hesron ja
Haamul. r
13 Issaskari pojad olid
Toola, Puvva, Joob ja Simron. s
ˇ
14 Sebuloni s pojad olid Sered, Eelon ja Jahleel. z

1. MOOSESE 46:15–47:4
15 Need olid Lea pojad, kelle
¨
ta sunnitas Jaakobile Paddan¨
Aramis, peale nende oli tal tu¨
tar Diina. a Jaakobi jareltulijaid
oli kokku 33.
16 Gaadi b pojad olid Sifjon, Haggi, Suuni, Esbon,
Eeri, Arodi ja Areeli. c
17 Aaseri d pojad olid Jimna, Jisva, Jisvi ja Berija ning
˜
nende ode oli Saarah.
Berija pojad olid Heber ja
Malkiel. e
¨
18 Need olid pojad, kes sundisid Silpale, f kelle Laaban oli
¨
andnud oma tutrele Leale. Sil¨
pa sunnitas need Jaakobile,
neid oli kokku 16.
19 Jaakobi naise Raaheli pojad olid Joosep g ja Benjamin. h
¨
20 Joosepile sundisid Egiptusemaal Manasse i ja Efraim, j
¨
kelle sunnitas talle Asnat, k
¨
Ooni1 preestri Pooti-Fera tutar.
l
21 Benjamini pojad olid Bela, Beker, Asbel, Geera, m Naaman, Eehi, Ross, Muppim, Huppim n ja Ard. o
22 Need olid Raaheli pojad,
¨
kes sundisid Jaakobile, neid oli
kokku 14.
23 Daani p poeg oli Husim. q
24 Naftali r pojad olid Jahsel, Guuni, Jetser ja Sillem. s
¨
25 Need olid pojad, kes sundisid Billale, kelle Laaban oli
¨
andnud oma tutrele Raaheli¨
le. Need ta sunnitas Jaakobile,
neid oli kokku 7.
˜
¨
26 Koiki Jaakobi jareltulijaid,
¨
kes laksid koos temaga Egiptusse, oli 66, lisaks veel Jaakoˇ
bi poegade naised.s 27 Joose¨
pile sundis Egiptuses kaks poega. Jaakobi soost oli Egiptusse
tulnud 70 inimest. z
46:20 1 St Heliopolise.

104
PTK 46
a 1Mo 30:21
b 1Mo 30:11
c 4Mo 26:
15–17

d 1Mo 30:13
e 4Mo 26:
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
ˇ
s
z

44, 45
1Mo 29:24
1Mo 30:24
1Mo 35:18
1Mo 41:51
1Mo 41:52
1Mo 41:50
1Aj 7:6
1Aj 8:1, 3
1Aj 7:12
4Mo 26:
38–40
1Mo 30:6
4Mo 26:42
1Mo 30:8
4Mo 26:
48, 49
1Mo 35:10, 11
2Mo 1:5
5Mo 10:22
Ap 7:14


Teine veerg
a 1Mo 43:8
1Mo 44:18

b 1Mo 45:10
1Mo 47:1

c 1Mo 41:
39, 40

d 1Mo 45:19
Ap 7:13

e 1Mo 31:17, 18
1Mo 47:3

f 1Mo 31:38
g 1Mo 46:6
h 1Mo 30:
35, 36

i 1Mo 45:17, 18
1Mo 47:27

j 1Mo 43:32


PTK 47
k 1Mo 46:31
l 1Mo 45:10
2Mo 8:22

m Ap 7:13
n 1Mo 12:16
1Mo 26:
12, 14
1Mo 31:17, 18
1Mo 46:
33, 34
o 1Mo 15:13
5Mo 26:5
L 105:23
Ap 7:6

28 Jaakob saatis Juuda a enda ees Joosepile teatama, et
ta on teel Goosenisse. Kui nad
˜
joudsid Goosenimaale, b 29 lasi Joosep oma kaariku valmis
¨
panna ja laks Goosenisse, et
kohtuda oma isa Iisraeliga. Ja
kui nad kokku said, langes Joosep isale kaela ning nuttis
¨
kaua. 30 Iisrael utles Joosepi¨ ¨
˜
le: „Nuud voin ma surra, sest
¨
¨
ma olen nainud su nagu ja tean,
et sa oled elus.”
¨
31 Siis utles Joosep oma
vendadele ja oma isa perele:
¨
„Ma lahen ja teatan vaaraole: c
„Mu vennad ja mu isa pere, kes
elasid Kaananimaal, on tulnud
siia minu juurde. d 32 Need
mehed on karjased e ja karjakasvatajad f ning nad on toonud
kaasa oma lambad, kitsed ja
˜
veised ning koik, mis neil on.” g
33 Kui siis vaarao teid enda
¨
juurde kutsub ja kusib, mis on
¨
teie amet, 34 oelge talle: „Su
sulased on olnud karjakasvatajad noorusest alates, nii meie
˜
kui ka meie esiisad”, h et voiksite elada Goosenimaal, i sest
¨
˜
egiptlased jalestavad koiki lambakarjaseid.” j
¨
Siis laks Joosep vaarao
juurde ja teatas talle: k
„Mu isa ja mu vennad, nende
lambad, kitsed ja veised ning
˜
koik, mis neil on, on tulnud
¨ ¨
Kaananimaalt siia, ja nuud on
˜
nad Goosenimaal.” l 2 Ta vot˜
tis viis oma venda ja toi need
vaarao ette. m
¨
3 Vaarao kusis tema vendadelt: „Mis teie amet on?” Nad
vastasid: „Sinu sulased on lambakarjased, nii meie kui ka
¨
meie esiisad,” n 4 ja jatkasid:
„Me oleme tulnud siia maale
˜ ˜
voorana elama, o sest sinu sulaste karjadel ei ole karjamaad,

47

105

¨
¨
kuna naljahada Kaananimaal
¨
¨
¨
on vaga rank. a Seeparast luba
palun oma sulastel elada Goo¨
senimaal.” b 5 Siis utles vaarao Joosepile: „Su isa ja vennad on tulnud siia sinu juurde.
6 Egiptusemaa on sinu ees lahti. Pane oma isa ja vennad elama maa parimasse ossa. c Las
nad elavad Goosenimaal, ja kui
˜
sa tead nende hulgas voimekaid
mehi, siis pane nad hoolitsema
minu kariloomade eest.”
¨
˜
7 Seejarel toi Joosep sisse
oma isa Jaakobi ja esitles
˜
teda vaaraole, ning Jaakob on¨
nistas vaaraod. 8 Vaarao kusis Jaakobilt: „Kui vana sa
oled?” 9 Jaakob vastas: „Mu
¨
¨
rannakuaastaid on 130. Vahesed ja vaevarikkad on olnud mu
¨ ¨
eluaastad d ja need ei kuuni mu
esiisade eluaastateni, mil nad
¨
ringi randasid.” e 10 Siis Jaa˜
kob onnistas vaaraod ja lahkus
tema juurest.
11 Niisiis pani Joosep oma
isa ja vennad elama Egiptusemaale ning andis neile omandi Raamsesemaa parimas osas, f
¨
nagu vaarao oli kaskinud.
12 Joosep varustas toiduga
˜
oma isa, vendi ja koiki oma isa
¨
kodakondseid, selle jargi, palju
kellelgi lapsi oli.
13 Kogu maal ei olnud toi¨
¨
¨
¨
tu, sest naljahada oli vaga rank,
ning Egiptusemaa ja Kaanani¨
˜
˜
maa olid nalja tottu norkemas. g
14 Joosep kogus kokku Egiptusemaal ja Kaananimaal leiduva raha, mis inimesed vil˜
ja eest maksid, h ning toi selle
vaarao kotta. 15 Ajapikku sai
raha Egiptusemaalt ja Kaanani˜
maalt otsa ning koik egiptlased
¨
tulid Joosepi juurde ja utlesid:
„Anna meile toitu! Kas peaksi¨
me su silme all selleparast su-
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rema, et meil on raha otsas?”
16 Joosep vastas: „Kui teil on
raha otsas, siis andke mulle
oma kariloomad ja mina annan teile kariloomade eest toitu.” 17 Nii hakkasid nad Joosepile oma kariloomi tooma ja
Joosep andis neile toitu nende
hobuste, lamba-, kitse- ja veisekarjade ning eeslite eest. Terve
˜
aasta andis ta neile koigi nende kariloomade eest toitu.
˜
18 Kui see aasta loppes,
¨
tulid nad jargmiselgi aastal
¨
tema juurde ja utlesid: „Me
ei varja oma isanda eest, et
˜
koik meie raha ja koduloomad
¨ ¨
¨
on nuud meie isanda kaes. Meil
pole oma isandale anda midagi
muud peale iseendi ja oma maa.
19 Miks peaksime su silme all
surema ja miks peaks meie maa
¨
havima! Osta toidu eest meid ja
meie maa ning me saame koos
oma maaga vaaraole orjadeks.
˜
Anna meile seemet, et voiksime
elada ega peaks surema ning
¨ ¨
¨
et meie maa ei jaaks tuhjaks.”
20 Joosep ostiski kogu egipt˜
laste maa vaaraole, sest koik
¨ ¨
˜
egiptlased muusid oma pollu,
¨
¨
¨
¨
kuna naljahada oli vaga rank.
Nii sai maa vaarao omaks.
21 Siis lasi Joosep rah¨
val kolida linnadesse, uhest
¨ ¨
Egiptusemaa aarest teiseni. a
22 Ainult preestrite maad ta
ei ostnud, b sest preestrid said
oma toidu vaaraolt ja nad elatusid sellest, mida vaarao nei¨
le andis. Seeparast nemad ei
¨ ¨
muunud oma maad. 23 Joo¨
sep utles rahvale: „Ma olen
¨ ¨
nuud ostnud teid ja teie maa
vaaraole. Siin on teile seemet,
¨
kulvake see maha. 24 Kui see
saaki annab, siis tooge viiendik
¨ ¨
vaaraole, c aga neli osa jaagu
˜
teile polluseemneks ning teile,

1. MOOSESE 47:25–48:14
teie peredele ja lastele toiduks.”
¨
25 Seepeale nad utlesid: „Sina
oled meid elus hoidnud.a Olgu
meie isand meile armuline ja
me saame vaarao orjadeks.” b
¨
¨ ¨
26 Joosep andis valja maaruse,
mis kehtib kogu Egiptusemaal
¨
tanini, et viiendik kuulub vaaraole. Ainult preestrite maa ei
saanud vaarao omaks. c
27 Iisrael elas Egiptuses
¨
Goosenimaal. d Nad jaid sinna
elama, olid viljakad ja neid sai
¨
vaga palju. e 28 Jaakob elas
Egiptusemaal veel 17 aastat, nii
¨
et Jaakobi elupaevi oli kokku
147 aastat. f
¨
29 Kui lahenes Iisraeli surg
matund, kutsus ta oma poja
¨
¨ ¨
Joosepi ja utles: „Kui ma nuud
olen su silmis armu leidnud,
¨
siis pane palun oma kasi mu
reie alla ning vannu, et osutad
¨ ¨
mulle truud armastust ja jaad
¨
mulle ustavaks. Palun ara mata mind Egiptusse. h 30 Kui ma
suren, siis vii mind Egiptusest
¨
ara ja mata mind mu esiisade
hauda.”i Joosep vastas: „Ma
¨
teen, nagu sa utled.” 31 Iis¨
rael aga utles: „Vannu mulle!”
¨
Ja Joosep vandus. j Seejarel Iisrael kummardas oma voodi
peatsis. k
˜
¨
¨
Mone aja parast oeldi
˜
Joosepile: „Su isa on nor¨ ¨
˜
gaks jaanud.” Siis Joosep vottis endaga oma kaks poega, Manasse ja Efraimi, l 2 ning Jaakobile teatati: „Su poeg Joosep
˜
on tulnud sinu juurde.” Siis vot˜
˜
tis Iisrael jou kokku ja tousis
¨
voodis istukile. 3 Jaakob utles Joosepile:
˜
˜
„Koikvoimas Jumal ilmutas
end mulle Luusis Kaananimaal
¨
˜
ja onnistas mind. m 4 Ta utles
mulle: „Ma teen sind viljakaks ja
rohkearvuliseks, ma teen sinust
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suure rahva a ja annan selle maa
¨
¨
pusivaks omandiks su jareltulijatele.” b 5 Need kaks poega,
¨
kes sundisid sulle Egiptusemaal,
enne kui ma tulin sinu juurde
Egiptusse, on minu omad. c Efraim ja Manasse saavad minu
omaks, just nagu on Ruuben ja
Siimeongi. d 6 Kuid lapsed, kes
¨
¨
sunnivad sulle parast neid, saavad sinu omaks. Neid hakatakse
nimetama nende vendade nime¨
ga nende parandmaal. e 7 Kui
ma tulin Paddanist, suri Raahel f
˜
mu korval Kaananimaal, kui oli
¨ ¨
¨
jaanud veel tukk maad Efratani, g ja ma matsin ta Efrata ehk
¨ ¨
Petlemma h tee aarde.”
¨
8 Siis nagi Iisrael Joosepi
¨
poegi ja kusis: „Kes need on?”
9 Joosep vastas oma isale:
„Need on mu pojad, kelle Jumal
on mulle siin maal andnud.” i Iis¨
rael utles: „Palun too nad
minu juurde, et saaksin neid
˜
onnistada.” j 10 Iisraeli silmad
olid aga vanadusest viletsaks
¨ ¨
¨
jaanud ja ta ei nainud enam.
˜
Joosep toi nad Iisraeli juurde ning see suudles ja kallistas
¨
neid. 11 Iisrael utles Joosepile: „Ma poleks iialgi arvanud, et
¨
¨
saan veel su nagu naha, k kuid
¨
Jumal on lasknud mul naha ise¨
¨
gi su jareltulijaid.” 12 Seejarel
˜
viis Joosep nad Iisraeli polve¨
de eest ara ja kummardas silmili maha.
¨ ¨
˜
13 Nuud vottis Joosep Efrai¨
mi l oma paremale kaele, Iisraelist vasakule poole, ja Manas¨
se m oma vasakule kaele, Iisrae˜
list paremale poole, ja toi nad
tema ette. 14 Ent Iisrael siru¨
tas oma parema kae ja pani selle Efraimi pea peale, kuigi tema
¨
oli noorem, ja oma vasaku kae
pani ta Manasse pea peale. Ta
¨
pani sihilikult oma kaed niiviisi,
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¨
kuigi Manasse oli esmasundi˜
nu. a 15 Siis ta onnistas Joose¨
pit ja utles: b
˜
„Toeline Jumal, kelle ees
¨
kaisid mu isad Aabraham
ja Iisak, c
˜
toeline Jumal, kes on
mind karjasena hoidnud
¨
kogu mu elu kuni tanase
¨
paevani, d
16 ingel, kes on toonud mind
¨
˜
˜
valja koigist onnetustest, e
˜
onnistagu neid poisse! f
¨ ¨
Huutagu neid minu nimega
ning mu isade Aabrahami
ja Iisaki nimega,
kasvagu nende arvukus
maa peal!” g
¨
17 Kui Joosep nagi, et ta isa
¨
hoiab oma paremat katt Efraimi pea peal, ei meeldinud see
¨ ¨
˜
talle, ja ta puudis tosta oma isa
¨
katt Efraimi pea pealt Manas¨
se pea peale. 18 Joosep utles
isale: „Mitte nii, mu isa, sest
¨
tema on esmasundinu. h Pane
¨
oma parem kasi tema pea pea¨
le.” 19 Aga isa keeldus ja utles: „Ma tean seda, mu poeg,
ma tean. Ka tema saab rahvaks
¨
ja ka tema saab vagevaks. Kuid
tema noorem vend saab te¨
¨
mast vagevamaks i ja tema jareltulijatest saavad lausa rahvad.” j
˜
¨
20 Ta onnistas neid sel paeval k
¨
ja utles:
„Iisraellased mainigu sind,
˜
kui nad onnistavad
¨
˜
uksteist nende sonadega:
„Tehku Jumal sind Efraimi
ja Manasse sarnaseks!””
Nii pani ta Efraimi Manassest
ettepoole.
¨
¨
21 Seejarel utles Iisrael Joosepile: „Ma suren peagi, l kuid
Jumal on teiega ja viib teid
tagasi teie esiisade maale. m
¨
22 Ma annan sinule uhe maa-
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osa1 rohkem kui su vendadele.
˜
¨
Ma votsin selle emorlaste kaest
˜ ˜
oma mooga ja vibuga.”
Jaakob kutsus oma pojad
¨
ja utles: „Tulge kokku, et
saaksin teile jutustada, mis juh¨
tub teiega tulevastel paevadel.
2 Kogunege ja kuulake, te Jaakobi pojad, kuulake oma isa Iisraeli!
3 Ruuben, a sina oled mu es¨
masundinu, b mu ihuramm ja
˜
sigitusjou algus, silmapaistvalt
¨ ¨
vaarikas ja silmapaistvalt tugev. 4 Kuna sa olid taltsuta¨
matu nagu massavad veed, ei
¨ ¨
jaa sa silmapaistvaimale kohale, sest sa heitsid oma isa voo¨
disse c ja ruvetasid selle. Ta
˜
toesti heitis sinna!
5 Siimeon ja Leevi on ven˜ ˜
¨
nad. d Nende moogad
on vagi¨
vallariistad. e 6 Ara mine
nen¨
dega kaasa, mu hing! Ara liitu nendega, mu au1! Sest oma
˜
vihas nad tapsid mehi f ja lobu
¨
parast vigastasid pullide kanna˜ ˜
kooluseid. 7 Olgu neetud nende julm viha ja metsik raev! g Ma
puistan nad laiali Jaakobi maal
ja hajutan Iisraeli maal. h
8 Aga sind, Juuda, i su ven¨
¨
nad ulistavad. j Su kasi on
su vaenlaste turjal. k Sinu ees
kummardavad su isa pojad. l
˜
9 Juuda on lovikutsikas. m Mu
˜
poeg, sa toused saagi kallalt.
¨
Ta on heitnud maha ja end val˜
ja sirutanud otsekui lovi. Ja
˜
¨
lovi — kes julgeks teda aratada?
10 Juudast ei lahku valitsus¨
kepp n ega tema jalge vahelt kaskijasau, kuni tuleb Siilo1, o kellele kuuletuvad rahvad. p 11 Ta
¨
seob oma eesli viinapuu kulge
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˜
˜
¨
˜
48:22 1 Voib tolkida ka „maenolva”.
˜
¨
49:6 1 Teine voimalik tahendus: „meel”.
¨
49:10 1 Nimi Siilo tahendab „tema, kellele see kuulub”.

1. MOOSESE 49:12–50:4
ja oma eeslivarsa parima viina¨
puu kulge, ta peseb oma riideid
˜
veinis ja oma roivaid viinamarjade veres. 12 Tema silmad on
veinist tumepunased ja tema
hambad piimast valged.
13 Sebulon a elab merekal¨ ¨
dal, mille aares laevad ankrus
seisavad, b ja tema kaugeim piir
on Siidoni pool. c
14 Issaskard on tugeva kondiga eesel, kes lebab kahe sa¨
dulapauna vahel. 15 Ta naeb,
et elupaik on hea ja et maa on
meeldiv. Ta langetab oma turja
koormat kandma ja teda sunni¨ ¨
takse tegema rasket tood.
¨
16 Daan, e uks Iisraeli sugu˜
¨
haru, moistab kohut rahva ule. f
¨ ¨
17 Olgu Daan madu tee aares,
¨
˜
sarvikrastik raja korval, kes
salvab hobuse kandu, nii et
ratsanik kukub selili. g 18 Ma
¨ ¨
ootan paastet sinult, Jehoova!
19 Gaadile h tungib kallale
¨ ¨ ˜
¨ ¨
roovjouk, aga ta loob selle ta¨
gasi ja jalitab seda. i
20 Aaseri j toit on rikkalik ja
ta pakub rooga, mis on kunin¨ ¨
ga vaariline. k
21 Naftali l on sihvakas ema˜
˜
hirv. Ta koneleb kauneid sonu. m
22 Joosep n on viljaka puu
˜
vosu, viljaka puu, mis kasvab al¨ ¨
lika aares ja mille oksad ulatu¨
¨ ¨
vad ule muuri. 23 Kuid vibu¨
kutid vaenasid teda ja ambusid tema pihta ning kandsid
tema peale vimma. o 24 Siiski
¨
jai tema vibu kindlalt paiga¨
¨
le, p tema kaed jaid tugevaks ja
¨
¨
karmeks. q See on Jaakobi va¨
geva kaest, karjase ja Iisrae¨
li nurgakivi kaest. 25 Tema1
on and oma isa Jumalalt, kes
˜
˜
teda aitab, ja ta on Koikvoim˜
saga, kes onnistab teda taeva
˜
¨
˜
onnistustega, sugavuste onnis49:25 1 St Joosep.
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¨
˜
tustega, a rindade ja emausa on˜
nistustega. 26 Ta isa onnistu¨
¨
sed uletavad igaveste magede
˜
¨
onnistused, igikestvate kungas¨ ¨
te ihaldusvaarsed annid. b Need
¨ ¨
jaavad Joosepi pea peale, oma
¨
vendade seast valjavalitu pealaele. c
27 Benjamind on murdja hunt. e
¨ ¨
˜
Hommikul soob ta saaki ja ohtul
¨ ¨
jaotab roovitut.” f
28 Need on Iisraeli kaksteist
¨
suguharu. Seda utles nende isa
˜
˜
neid onnistades. Ta onnistas iga¨
˜
uht neist kohase onnistusega. g
¨
29 Parast seda andis ta nei¨
le sellised juhendid: „Ma lahen puhkama oma rahva juurde. h Matke mind mu isade
juurde koopasse, mis on hett
¨
¨
Efroni maatukil i 30 Mamre lahedal Makpelas Kaananimaal,
¨
maatukil, mille Aabraham ostis hett Efronilt endale matmispaigaks. 31 Sinna on maetud
Aabraham ja tema naine Saara. j
Sinna on maetud Iisak k ja tema
naine Rebeka ning sinna matsin
¨
ma Lea. 32 Maatukk ja seal
olev koobas osteti hettidelt.” l
˜
33 Nii lopetas Jaakob juhendite andmise oma poegadele.
˜
Siis tostis ta jalad voodisse, te˜
¨
gi viimse hingetombe ja laks
m
puhkama oma rahva juurde.
Siis langes Joosep oma
isa peale, n puhkes nut¨
ma ja suudles teda. 2 Seejarel
¨
kaskis Joosep oma teenistuses
olevatel arstidel oma isa palsameerida. o Arstid palsameerisidki Iisraeli, 3 milleks neil kulus
¨
kokku 40 paeva, sest palsamee˜
rimine votab just nii palju aega.
Egiptlased nutsid teda taga 70
¨
paeva.
¨
¨ ¨
4 Kui leinapaevad moodas
¨ ¨
˜
olid, raakis Joosep vaarao ou¨
¨ ¨
konnaga ja utles: „Kui ma nuud
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olen teie silmis armu leidnud,
¨
¨
siis oelge vaaraole edasi jarg˜
mine sonum: 5 „Mu isa laskis
¨
mul vanduda, a oeldes: „Ma sub
ren peagi. Mata mind mu matmispaika, c mille ma olen valmistanud Kaananimaal.” d Palun
¨ ¨
luba mul nuud minna ja oma isa
¨
matta. Parast seda tulen ma tagasi.”” 6 Vaarao vastas: „Mine
ja mata oma isa, nagu ta on
lasknud sul vanduda.” e
¨
7 Siis laks Joosep oma isa
¨
matma ning temaga koos laksid
˜
˜
koik vaarao teenrid ja oukon˜
navanemad f ning koik Egiptusemaa vanemad, 8 kogu Joosepi pere, tema vennad ja ta isa
¨
pere. g Ainult oma vaiksed lapsed ning lambad, kitsed ja vei¨
sed jatsid nad Goosenimaale.
¨
9 Koos temaga laksid ka vankrid h ja ratsanikud — voor oli
¨
˜
vaga suur. 10 Siis joudsid nad
Atadi viljapeksuplatsile, mis on
Jordani piirkonnas, ning nad
leinasid seal valjult ja kibedalt.
Joosep leinas oma isa seitse
¨
paeva. 11 Maa elanikud kaa¨
nanlased nagid neid seal Atadi viljapeksuplatsil leinamas ja
¨ ¨
huudsid: „Egiptlastel on suur
¨
lein!” Seeparast nimetasid nad
selle paiga Jordani piirkonnas
Aabel-Mitsraimiks1.
¨
12 Jaakobi pojad tegid tap¨
selt tema juhendite jargi. i
13 Nad viisid ta Kaananimaa¨
le ja matsid ta Mamre laheda¨
le Makpela koopasse, maatukile, mille Aabraham oli ostnud
hett Efronilt endale matmispaigaks. j 14 Kui Joosep oli oma
¨
isa matnud, laks ta tagasi Egiptusse, ja temaga koos ta vennad
˜
¨
¨
ja koik, kes olid kainud uhes temaga ta isa matmas.
¨
50:11 1 Nimi Aabel-Mitsraim tahendab
„egiptlaste lein”.
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¨
¨
15 Parast isa surma utlesid
˜
Joosepi vennad: „Voib-olla kannab Joosep meie peale vimma
¨
ja tasub meile katte kogu kurja eest, mis me talle tegime.” a 16 Nad saatsid Joosepi˜
le sona: „Sinu isa andis ¨enne
¨
surma sellise kasu: 17 „Oelge
Joosepile: „Ma anun sind, anna
¨
palun andeks oma vendade uleastumine ja nende patt, mis nad
tegid, kui nad sind nii halvas¨ ¨
ti kohtlesid.”” Palun anna nuud
andeks oma isa Jumala teeni¨
jate uleastumine!” Kui Joose¨ ¨
pile seda raagiti, puhkes ta
¨
nutma. 18 Seejarel tulid tema
˜
vennad, laskusid ta ees polvi¨
li ja utlesid: „Me oleme sinu
¨
b 19 Joosep utles
neiorjad!”
¨
le: „Arge kartke! Kas mina olen
Jumal? 20 Kuigi teil oli kavas
mulle halba teha, c otsustas Ju¨ ¨
mal selle heaks poorata ja palju rahvast elus hoida, mida
¨
¨ ¨
ta nuud ongi teinud. d 21 Arge
siis kartke. Ma varustan toiduga teid ja teie lapsi.” e Nii lohutas ja rahustas ta neid.
¨
22 Joosep jai elama Egiptusse, tema ja ta isa kodakondsed.
Ta elas 110-aastaseks. 23 Joo¨
sep nagi Efraimi poegi kol˜
manda polveni, f samuti Manasse poja Maakiri g poegi, ja need
olid Joosepile nagu ta omad po¨
jad. 24 Viimaks utles Joosep
oma vendadele: „Mina suren,
aga Jumal hoolitseb teie eest h
¨
ja viib teid siit maalt ara maale, mille kohta ta andis vande
Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile.” i 25 Joosep laskis Iisrae¨
li poegadel vande anda, oeldes:
„Jumal hoolitseb teie eest. Vii¨
ge siis mu luud siit ara.” j 26 Ja
Joosep suri, olles 110-aastane. Ta palsameeriti k ning pandi
surnukirstu Egiptuses.
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˜
¨ ¨
Jitro annab nou maarata kohtu˜
moistjad (13–27)
110

¨ ¨
2. MOOSESE, luhiulevaade
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¨
19 Siinai mae juures (1–25)
Iisraelist peab saama preestrite
kuningriik (5, 6)
¨
Rahvast puhitsetakse Jumalaga
kohtumiseks (14, 15)
¨
¨
20 Kumme kasku (1–17)
˜
Voimas vaatepilt hirmutab
Iisraeli (18–21)
Juhendid jumalakummardamiseks (22–26)
˜
21 Oigusnormid Iisraelile (1–36)
Heebrea orjade kohta (2–11)
¨
Vagivalla kohta (12–27)
Loomade kohta (28–36)
˜
22 Oigusnormid Iisraelile (1–31)
Varguse kohta (1–4)
Saagi kahjustamise kohta (5, 6)
¨
˜
Huvitise ja omandioiguse
kohta (7–15)
˜
Vorgutamise kohta (16, 17)
Jumalakummardamise ja inimese
˜
oiguste kohta (18–31)

˜
23 Oigusnormid Iisraelile (1–19)
˜
¨
Ausa ja oiglase kaitumise kohta (1–9)
¨
¨
Hingamispaevade ja puhade
kohta (10–19)
Ingel juhatab Iisraeli (20–26)
Maa alistamine ja piirid (27–33)
˜
24 Rahvas noustub pidama lepingut (1–11)
¨
Mooses Siinai mael (12–18)
¨
25 Annetused telkpuhamu jaoks (1–9)
Laegas (10–22)
Laud (23–30)
Lambijalg (31–40)
¨
26 Telkpuhamu (1–37)
Telgikangad (1–14)
Seinaraamid ja alused (15–30)
Eesriie ja kardin (31–37)
˜
27 P˜ oletusohvrialtar (1–8)
Ou
˜ (9–19)
Oli lampidele (20–21)
28 Preestrite riided (1–5)
˜
¨ ¨
Olaruu (6–14)
Rinnakilp (15–30)
Uurim ja tummim (30)
˜
Varrukateta pealisroivas (31–35)

Kuldplaadiga turban (36–39)
Preestrite muud riided (40–43)
29 Preestrite ametisseseadmine (1–37)
¨
Igapaevased ohvrid (38–46)
30 Suitsutusaltar (1–10)
Rahvaloendus, raha lepituse
toimetamiseks (11–16)
˜
Vasknou pesemiseks (17–21)
˜
˜
Voideoli (22–33)
¨
Puha suitsutusrohu koostis (34–38)
¨
¨
¨ ¨
31 Jumal taidab kasitoolised
vaimuga (1–11)
¨
¨
Hingamispaev — tahis Jumala ja
Iisraeli vahel (12–17)
Kaks kivitahvlit (18)
32 Kuldvasika kummardamine (1–35)
Mooses kuuleb kummalist
laulmist (17, 18)
Mooses purustab seadusetahvlid (19)
Leviidid on Jehoovale
ustavad (26–29)
˜
33 Jumala karm sonum (1–6)
¨
Kogudusetelk valjaspool laagrit (7–11)
¨
Mooses soovib naha Jehoova
auhiilgust (12–23)
34 Uued kivitahvlid (1–4)
¨
Mooses naeb Jehoova auhiilgust (5–9)
¨
Lepingu uksikasju korratakse (10–28)
¨
Moosese nagu hiilgab (29–35)
¨ ¨
¨
35 Juhtnoorid hingamispaevaks (1–3)
¨
Annetused telkpuhamu jaoks (4–29)
¨
Betsaleel ja Oholiab saavad tais
vaimu (30–35)
36 Annetatakse rohkem kui vaja (1–7)
¨
Telkpuhamu ehitamine (8–38)
37 Laeka valmistamine (1–9)
Laud (10–16)
Lambijalg (17–24)
Suitsutusaltar (25–29)
˜
38 Poletusohvrialtar (1–7)
˜
Vaskn
ou (8)
˜
Ou (9–20)
¨
Telkpuhamu materjalide hulk (21–31)
39 Preestrite
riiete valmistamine (1)
˜
¨ ¨
Olaruu (2–7)
Rinnakilp (8–21)

¨ ¨
2. MOOSESE, luhiulevaade – 1:22
˜
Varrukateta pealisroivas (22–26)
Preestrite muud riided (27–29)
Kuldplaat (30, 31)
¨
¨
Mooses vaatab ule telkpuhamu
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¨
¨
40 Telkpuhamu pustitamine (1–33)
¨
Jehoova auhiilgus taidab telk¨
puhamu
(34–38)

osad (32–43)

on Iisraeli ehk Jaako1 Need
bi pojad, kes tulid koos oma

isa ja oma peredega Egiptusse: a 2 Ruuben, Siimeon, Leevi ja Juuda; b 3 Issaskar, Sebulon ja Benjamin; 4 Daan ja
Naftali; Gaad ja Aaser. c 5 Jaa¨
¨
kobile oli sundinud 70 jareltulijat. Joosep aga oli juba Egiptuses. d 6 Viimaks Joosep suri, e
˜
samuti koik tema vennad ja
˜
kogu see polvkond. 7 Iisrael¨
lased olid viljakad ja neile sundis palju lapsi. Nende arv
muudkui kasvas, nad said era¨
kordselt vagevaks ja maa sai
¨
neid tais. f
˜
¨
˜
8 Mone aja parast tousis
Egiptuses uus kuningas, kes
¨
Joosepit ei tundnud. 9 Ta utles oma rahvale: „Iisraellasi on
¨
meist rohkem ja nad on va˜
gevamad kui meie.g 10 Votame appi kavaluse, muidu nende arv muudkui kasvab. Kui
˜
peaks puhkema soda, liituvad
˜
nad meie vaenlastega, voitlevad meie vastu ja lahkuvad
maalt.”
¨ ¨
11 Nii maarasid egiptlased
¨
¨ ¨ ¨
nende ule sunnitoo ulevaata˜
¨ ¨
jad1, et rohuda neid raske tooga. h Iisraellased ehitasid vaaraole varaaitade linnad Pitomi ja Raamsese. i 12 Aga mida
˜
rohkem neid rohuti, seda rohkem neid sai ja seda enam
nad levisid, nii et egiptlased
˜
˜
¨ ¨
1:11 1 Voib tolkida ka „toolesundijad”.
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hakkasid iisraellaste ees hir¨
˜
mu tundma ja neid vaga pol¨
gama.a 13 Seeparast sundisid
¨
nad neile peale ranga orjuse. b
14 Nad tegid nende elu kibe¨ ¨
¨
daks raske tooga, kaskides neil
valmistada savisegu ja telliseid
˜
ning pollul orjata; nad sundisid
iisraellasi karmides tingimus¨ ¨
tes igasugust orjatood tegema. c
˜
¨
¨
15 Mone aja parast utles
¨
Egiptuse kuningas heebrea ammaemandatele Sifrale ja Puuale: 16 „Kui te aitate heebrea
¨
¨
naisi sunnituspingil d ja naete,
¨
et sunnib poiss, siis surma˜
¨
¨ ¨
ke ta, aga koik tudrukud jaa¨
gu ellu.” 17 Kuid ammaeman˜
dad kartsid toelist Jumalat
˜
ega teinud nonda, nagu Egip¨
tuse kuningas oli neid kas¨
kinud, vaid jatsid poisslapsed
¨
ellu. e 18 Mingi aja parast kut¨
sus Egiptuse kuningas amma¨
emandad enda juurde ja kusis: „Miks te olete poisslapsed
¨
¨
ellu jatnud?” 19 Ammaemandad vastasid vaaraole: „Heebrea naised ei ole nagu egiptuse naised. Nad on tugevad ja on
¨
¨
sunnitanud ara juba enne, kui
¨
˜
ammaemand kohale jouab.”
¨
20 Seeparast tegi Jumal
¨
ammaemandatele head. Ja rah¨
vas sai uha arvukamaks ja
¨
¨
vagevamaks. 21 Kuna amma˜
emandad kartsid Jumalat, onnistas ta neid hiljem suurte
peredega. 22 Viimaks andis
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¨
vaarao kogu oma rahvale kasu:
˜
„Visake koik heebrealaste vast¨
˜
sundinud poisid Niiluse jokke,
¨
¨
a
aga tudrukud jatke ellu!”
˜
¨
Sel ajal vottis uks mees
Leevi suguharust endale
¨
naiseks Leevi tutre.b 2 Naine
¨
¨
jai lapseootele ja sunnitas poja.
¨
Ta nagi, et laps on ilus, ja varjas teda kolm kuud. c 3 Kui ta
aga ei saanud teda enam varja˜
¨ ¨
ta,d vottis ta papuurusest korvi1, kattis selle bituumeni ja pigiga, pani lapse sinna sisse ja
¨ ¨
asetas korvi Niiluse kalda aar˜
de roostikku. 4 Poisi ode e aga
¨
¨
jai eemale ootama, et naha, mis
lapsega juhtub.
¨
5 Vaarao tutar tuli alla Nii¨ ¨
˜
¨
luse aarde, et joes kummelda,
˜
ja tema teenijannad kondisid
¨
Niiluse kaldal. Ta markas roostikus korvi. Otsekohe saatis ta
¨
oma orjatari seda ara tooma.f
¨
6 Kui ta selle avas, nagi ta last,
¨
uht nutvat poisikest. Tal hak¨
kas poisist kahju, ehkki ta utles: „See on heebrealaste laps.”
¨
˜
7 Siis kusis poisi ode vaarao
¨
¨
tutrelt: „Kas ma lahen ja kutsun sulle lapse jaoks heebrealaste hulgast imetaja?” 8 Vaa¨
¨
rao tutar vastas: „Mine!” Tud¨
ruk lakski kohe ja kutsus lap¨
¨
se ema. g 9 Vaarao tutar utles
˜
siis naisele: „Vota see laps enda
juurde ja imeta teda. Ma mak˜
san sulle selle eest.” Nii vottis naine lapse ja imetas teda.
˜
10 Kui laps sai suuremaks, toi
¨
naine ta vaarao tutre juurde ja
˜
see vottis ta endale pojaks.h Ta
pani talle nimeks Mooses1 ja
¨
utles: „Sest ma olen ta veest
¨
˜
valja tommanud.” i

2

˜
˜
2:3 1 Voib tolkida ka „kasti”. 2:10 1 Ni¨
¨
˜
mi Mooses tahendab „valja tommatud”,
¨ ¨
st veest paastetud.
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11 Kord, kui Mooses oli
¨
¨
¨
juba taiskasvanu, laks ta val¨
ja oma vendade juurde ja nagi,
¨ ¨
kui raske tookoorem oli nen¨
de peale pandud.a Ta markas,
¨
¨
et uks egiptlane peksab uht
tema heebrea venda. 12 Moo¨
ses vaatas ringi, ning nainud,
˜
et kedagi pole, loi ta egiptlase
maha ja peitis liiva alla. b
¨
¨
13 Kui ta jargmisel paeval
¨
¨
¨
valja laks, nagi ta kaht heebrea
¨
meest omavahel kaklemas. Ta ut¨ ¨
les suudlasele: „Miks sa oma
kaaslast peksad?” c 14 See vas¨ ¨
tas: „Kes on maaranud sind mei¨
˜
le ulemaks ja kohtumoistjaks?
Kas tahad tappa ka minu, nagu
˜
sa tapsid egiptlase?” d Mooses loi
˜
kartma, moeldes: „See asi on
avalikuks saanud!”
15 Juhtunust kuulis ka vaa¨ ¨
rao. Ta puudis Moosest tap˜
pa, kuid Mooses pogenes tema
¨
eest ja laks elama Midjanimaale. e
¨
Seal istus ta uhe kaevu juurde.
16 Midjani preestrilf oli seitse
¨
tutart. Need tulid vett ammuta¨
¨
ma ja kunasid taitma, et joota
oma isa karja. 17 Nagu tavali˜
selt, tulid ka karjased ja torjusid
¨
nad eemale. Mooses laks naistele appi ning jootis nende kar˜
ja. 18 Kui naised koju joudsid,
imestas nende isa Reuel: g „Kui¨
˜
das te tana nii ruttu tagasi joud¨
site?” 19 Nad vastasid: „Uks
h
egiptlane kaitses meid karjaste eest. Ta isegi ammutas meile
¨
vett ja jootis karja.” 20 Siis ku¨
sis ta tutardelt: „Aga kus see
¨
mees on? Miks te ta sinna jat¨ ¨
site? Kutsuge ta meiega soo˜
ma!” 21 Mooses noustus Reue¨ ¨
li juurde elama jaama ja see an¨
dis oma tutre Sippora i talle nai¨
seks. 22 Sippora sunnitas poja
ja Mooses pani lapsele nimeks

2. MOOSESE 2:23–3:15

¨
Geersom1, a oeldes: „Minust on
˜ ˜
˜ ˜
saanud vooramaalane vooral
b
maal.”
¨ ¨
23 Moodus palju aega ja
Egiptuse kuningas suri.c Aga
¨
iisraellased ohkasid ja aga¨
sid orjuse parast ning nende
¨ ¨
˜
appihuuded tousid Jumalani. d
¨
24 Jumal kuulis nende aga˜
mist e ja motles oma lepingule Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga. f 25 Jumal vaatas iisrael¨
laste peale ja nagi nende kannatusi.
¨
Moosesest sai oma aia Jitro1, g Midjani preestri loomade karjane. Kord ajas ta kar˜
¨ ¨
˜
ja korbe laaneossa ja joudis Ju¨
mala mae Hoorebi juurde. h
2 Siis ilmutas end talle Jehoova ingel tuleleegis keset ogalist
¨
˜ ˜
˜ ˜
poosast. i Mooses nagi, et poo¨
˜
˜
¨
sas kull poleb, kuid ei pole ara.
˜
¨
3 Mooses motles: „Ma lahen ja
˜ ˜
vaatan seda imet, miks poo¨
˜
sas ara ei pole.” 4 Kui Jehoo¨
˜
va nagi, et Mooses poikas seda
¨ ¨
˜ ˜
vaatama, huudis ta teda poosast: „Mooses! Mooses!” ja see
vastas: „Siin ¨ ma olen!” 5 Ju¨
¨
mal utles: „Ara tule lahema˜
le! Vota sandaalid jalast, sest
¨
paik, kus sa seisad, on puha
maa!”
¨
6 Ta jatkas: „Mina olen su
esiisade Jumal, Aabrahami Jumal, j Iisaki Jumal k ja Jaakobi Jumal.” l Siis kattis Mooses
¨
oma nao, sest ta kartis Jumalat
vaadata. 7 Jehoova lisas: „Ma
¨
olen nainud oma rahva viletsust Egiptuses ja ma olen kuul¨
nud nende hadakisa egiptlas¨
¨ ¨
te parast, kes neid toole sunni¨
vad. Ma tean hasti nende valu. m

3

¨
˜ ˜
2:22 1 Nimi Geersom tahendab „vooramaalane seal”. 3:1 1 Jitrot nimetatakse
ka Reueliks.
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¨
8 Ma lahen alla, et vabastada
¨
nad egiptlaste kaest a ja tuua
¨
nad ara sealt maalt ning viia
maale, mis on hea ja avar, kus
voolab piima ja mett, b kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslas¨
te maale. c 9 Iisraellaste hada˜
kisa on joudnud minuni ja ma
¨
olen nainud, kui julmalt egipt˜
lased neid rohuvad. d 10 Ma
¨ ¨
saadan nuud sind vaarao juurde ja sina tood mu rahva, iis¨
raellased, Egiptusest valja.” e
¨
11 Mooses aga utles Juma˜
lale: „Kes olen mina, et voiksin
minna vaarao juurde ja iisrael¨
lased Egiptusest valja tuua?”
12 Jumal vastas: „Mina olen si¨
nuga, f ja see on sulle margiks,
¨
et mina olen su saatnud: parast
seda, kui sa oled rahva Egiptu¨
sest valja toonud, teenite te Ju¨
malat sellel mael.” g
¨
13 Siis Mooses kusis Juma¨
lalt: „Oletame, et ma lahen iis¨
raellaste juurde ja utlen neile:
„Teie esiisade Jumal on mind
teie juurde saatnud,” ja nemad
¨
kusivad minult: „Mis ta nimi
on?” h Mis ma neile siis vas¨
tan?” 14 Jumal utles Moosesele: „Ma Saan, Kelleks
Ma Ta¨
han,”1 i ja lisas: „Utle iisraellastele nii: „Ma Saan, Kelleks
Ma Tahan on mind teie juur¨
de saatnud.”” j 15 Jumal utles
Moosesele
veel:
¨
„Utle iisraellastele nii: „Jehoova, teie esiisade Jumal,
Aabrahami Jumal, k Iisaki Jumal l ja Jaakobi Jumal, m on
mind teie juurde saatnud.” See
¨
on igavesti mu nimi n ja nii ma˜
˜
letatagu mind polvest polve.
˜
˜
3:14 1 Voib tolkida ka „Ma Saan, Kelleks
Ma Saan”. Jehoova kirjeldav nimi. (Vt lisa A4.)
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16 Mine, kogu kokku Iisraeli
¨
vanemad ja utle neile: „Jehoova, teie esiisade Jumal, Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal,
¨
on end mulle ilmutanud ja oel¨
nud: „Ma olen nainud teie kan¨
natusi Egiptuses. a 17 Seeparast ma luban, et viin teid
˜
¨
egiptlaste rohumise alt ara b
kaananlaste, hettide, emorlaste, c perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste maale, d maale, kus
voolab piima ja mett.”” e
˜
18 Nad votavad sind kuul¨
da, f ja sa lahed koos Iisraeli vanematega Egiptuse kunin¨
ga juurde ning te utlete talle:
„Heebrealaste g Jumal Jehoova
ilmutas end meile. Palun luba
¨
meil minna kolme paevatee˜
konna kaugusele korbesse ja
ohverdada oma Jumalale Jehoovale.” h 19 Aga ma tean, et
Egiptuse kuningas ei lase teil
¨
¨
ara minna muidu kui vageva
¨
¨
kae sunnil. i 20 Seeparast si¨
¨ ¨
rutan ma kae ja loon Egip˜
tust koigi nende imetegudega,
¨
mis ma seal teen, ja parast
seda saadab vaarao teid minema. j 21 Ma lasen oma rahval egiptlaste silmis armu leida, nii et kui te sealt lahkute,
¨
¨
¨
siis ei lahe te tuhjade katega. k
¨
22 Iga naine kusigu oma majas
elavalt naiselt ja oma naabrilt
˜
hobe- ja kuldasju ning riideid.
¨
Pange need umber oma poega¨
˜
dele ja tutardele. Nii te votate
l
egiptlastelt saaki.”
Kuid Mooses vastas: „Aga
kui nad ei usu mind ega
¨
¨ ¨
kuula mu haalt,m vaid utlevad:
„Jehoova pole end sulle ilmu¨
tanud”?” 2 Siis kusis Jehoova
¨
temalt: „Mis sul kaes on?” Mooses vastas: „Kepp.” 3 Jumal
¨
utles: „Viska see maha.” Moo-

4
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ses viskaski kepi maha ja see
˜
muutus maoks a ning ta poge¨
nes selle eest. 4 Jehoova utles Moosesele: „Siruta oma
¨
kasi ja haara tal sabast kin¨
ni.” Mooses sirutaski kae, haaras maost kinni ja see muutus
¨
¨
tema kaes jalle kepiks. 5 Jumal lisas: „Tee seda, et nad
usuksid, et Jehoova, nende esiisade Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, b on end sulle ilmutanud.” c
¨
6 Jehoova utles: „Palun pis¨
˜
ta oma kasi poue.” Mooses pis¨
˜
¨
tiski kae poue. Kui ta kae
¨
˜
valja tombas, kattis seda pi˜
dalitobi, mis oli otsekui lumi.d
¨
¨
7 Seejarel utles Jumal: „Pane
¨
˜
kasi uuesti poue.” Mooses tegi¨
˜
¨
gi nii, ja kui ta kae pouest val˜
¨
ja tombas, oli see jalle nagu ta
¨
¨ ¨
¨
ulejaanud ihu. 8 Jumal utles:
„Kui nad sind ei usu ega hoo¨
li esimesest imeteost, kull nad
¨ ¨
¨
siis pooravad tahelepanu teisele. e 9 Aga kui nad ei usu neid
˜
kahte imetegu ega vota kuulda
¨ ¨
˜
˜
su haalt, siis vota Niiluse joest
vett ja vala kuivale maale ning
see muutub kuival maal vereks.” f
¨
10 Mooses aga utles Jehoovale: „Anna andeks, Jehoova,
kuid ma pole kunagi olnud
˜
sonaosav mees, ei varem ega
¨ ¨
ka nuud, kui sa oma teenija¨ ¨
ga raagid, ma olen ju kidakeelne.” g 11 Jehoova vastas: „Kes
˜
on teinud inimesele suu voi kes
˜
˜
˜
voib teha ta konevoimetuks,
¨
˜
kurdiks, nagijaks voi pimedaks? Kas mitte mina, Jehoo¨ ¨
va? 12 Nuud mine, ja mina
¨ ¨
olen sinuga, kui sa raagid, ja
˜
opetan sulle, mida sul tuleb
¨
oelda.” h 13 Mooses aga vastas: „Anna andeks, Jehoova,

2. MOOSESE 4:14–5:2
kuid ma palun, saada keegi
¨
teine!” 14 Siis suttis Jehoova
¨
viha Moosese vastu ja ta utles: „Eks ole sul vend, leviit
Aaron. a Ma tean, et ta on hea
˜
konemees. Ta on teel siia, et si˜ ˜
nuga kohtuda, ja ta roomustab
¨ ¨
¨
sind nahes. b 15 Raagi temaga
˜
ja pane talle sonad suhu. c Ma
olen nii sinu kui ka temaga, kui
˜
¨ ¨
sa raagid, d ning ma opetan tei¨ ¨
le, mida teha. 16 Tema raagib
sinu eest rahvaga: tema on sinu
˜
eestkoneleja ja sina oled talle
˜
jumalaks1. e 17 Vota see kepp
ja tee sellega imetegusid!” f
¨
18 Mooses laks tagasi oma
¨
¨
aia Jitro g juurde ja utles talle:
„Ma tahaksin minna oma vendade juurde, kes on Egiptuses,
¨
et naha, kas nad on veel elus.”
Jitro vastas Moosesele: „Mine
¨
¨
rahuga.” 19 Parast seda utles
Jehoova Moosesele Midjanis:
„Mine tagasi Egiptusse, sest
˜
koik mehed, kes tahtsid sind
tappa, on surnud.” h
˜
20 Siis vottis Mooses oma
naise ja pojad, pani nad eesli selga ja asus teele Egiptuse˜
maa poole. Samuti vottis Moo¨
ses kepi, nagu Jumal oli kas¨
kinud. 21 Jehoova utles Moo˜
sesele: „Kui sa Egiptusse jouad,
˜
siis tee vaarao ees koik need
imed, mille tegemiseks ma olen
¨
sulle vae andnud. i Mina aga la¨
sen tema sudamel kalgistu¨
da j ja ta ei ¨ luba rahval ara
minna. k 22 Utle vaaraole: „Nii
lausub Jehoova: „Iisrael on mi¨
nu poeg, mu esmasundinu. l
¨
23 Ma utlen sulle: lase mu po˜
jal minna, et ta voiks mind teenida. Aga kui sa keeldud, siis
tapan ma sinu poja, su esma¨
sundinu.””” m
4:16 1 St Jumala esindajaks.
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24 Aga kui nad teel olid ja
¨ ¨
oobimiskohas viibisid, tuli Jehoova1 a tema juurde ja tahtis
teda surmata. b 25 Aga Sippo˜
¨
˜
ra c vottis ranikivist noa, loikas
¨
ara oma poja eesnaha ja lasi
¨
sel puutuda ingli jalgu ning utles: „Sest sa oled mu verepeig¨
mees.” 26 Siis jattis Jumal ta
¨
rahule. Tol korral utles Sippo¨
˜
ra „verepeigmees” umberloika¨
mise parast.
¨
27 Jehoova utles Aaroni˜
le: „Mine korbesse Moosese¨
le vastu.” d Ta lakski ja kohtus
¨
Moosesega Jumala mae juures e
ning tervitas teda suudlusega.
28 Siis jutustas Mooses Aaro˜
¨ ¨
nile koigest, mida oli talle raa¨
kinud Jehoova, kes oli ta laki¨ ¨
tanud. f Samuti raakis Mooses
˜
koigist imetegudest, mida Ju¨
mal oli kaskinud tal teha. g
¨
¨
29 Seejarel laksid Mooses ja
˜
Aaron ning kogusid kokku koik
h
Iisraeli vanemad. 30 Aaron
¨ ¨
˜
˜
raakis neile edasi koik sonad,
¨
mis Jehoova oli Moosesele oelnud, ja too tegi rahva silme all
imetegusid. i 31 Ja rahvas uskus. j Kui nad kuulsid, et Jehoo¨
va oli iisraellaste parast muret
¨
tundnud k ja nainud nende vi˜
letsust, l laskusid nad polvili ja
kummardasid silmili maha.
¨
¨
Seejarel laksid Mooses ja
¨
Aaron vaarao juurde ja ut¨
lesid talle: „Nii utleb Jehoova,
Iisraeli Jumal: „Lase mu rah˜
˜
val minna, et ta voiks kor¨
bes minu auks puha pidada.””
2 Aga vaarao vastas: „Kes on
Jehoova, m et peaksin tema
¨ ¨
˜
haalt kuulda votma ja iisraellased minema laskma? n Mina ei
tunne mingit Jehoovat ja ma ei

5

˜
¨
4:24 1 Monedes kasikirjades „Jehoova
ingel”.
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¨
luba iisraellastel ara minna!” a
¨
3 Kuid nemad utlesid: „Heebrealaste Jumal ilmutas end
meile. Palun luba meil minna
¨
kolme paevateekonna kauguse˜
le korbesse ja ohverdada Jehoovale, oma Jumalale, b et ta
¨ ¨
˜ ˜
ei looks meid katku ega moogaga.” 4 Egiptuse kuningas vastas neile: „Mooses ja Aaron,
¨ ¨
miks te kisute rahva too juu¨
¨ ¨
rest ara? Minge tagasi toole!” c
¨
5 Vaarao jatkas: „Vaadake, kui
palju on maal teie inimesi, ja
¨ ¨
teie tahate neile toost puhkust
anda!”
¨
¨
6 Samal paeval kaskis vaarao
¨ ¨
¨ ¨
rahva toolesundijaid
ja toodeju¨
hatajaid: 7 „Arge andke enam
˜
rahvale telliste tegemiseks olgi! d
Mingu ja korjaku nad neid ise.
˜
8 Aga noudke neilt sama
pal¨
ju telliseid kui varem. Arge nen¨
de normi vahendage, sest nad
¨
¨ ¨
logelevad. Selleparast nad huuavadki: „Me tahame minna, me tahame ohverdada oma Jumalale!”
¨ ¨
9 Sundige neid veel rohkem toole ja hoidke neid rakkes, et nad
ei kuulaks valejutte.”
¨
¨ ¨
10 Siis laksid toolesundijad e
¨ ¨
¨
¨
ja toodejuhatajad valja ning ut¨
lesid rahvale: „Nii utleb vaarao:
˜
„Ma ei anna teile enam olgi.
11 Minge ja muretsege endale
˜
ise olgi, kust aga leiate. Teie
¨ ¨
˜
tood ei kergendata karvavord¨
ki!”” 12 Seejarel hajus rahvas
¨
ule kogu Egiptusemaa, et en˜
¨ ¨
dale ise olgi korjata. 13 Toolesundijad kihutasid rahvast ta¨
gant: „Te peate iga paev tegema
sama palju telliseid nagu siis,
˜
¨ ¨
kui teile olgi anti!” 14 Too¨ ¨
lesundijad peksid toodejuhatajaid, kelle nad olid iisraellaste
˜
¨
ule pannud, f ja noudsid neilt:
¨
„Miks te pole ei eile ega tana
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valmistanud sama palju telliseid nagu varem?”
¨
¨ ¨
15 Siis laksid Iisraeli toodejuhatajad vaarao juurde ja kurtsid: „Miks sa kohtled oma sulaseid niimoodi? 16 Su sulastele
˜
¨
ei anta olgi, ent siiski kastakse
meil telliseid teha. Su sulaseid
pekstakse, ehkki su oma rahvas
¨ ¨
¨
on suudi.” 17 Kuid vaarao utles: „Te logelete! Logelete! a Sel¨
¨
leparast te utletegi: „Me tahame minna ja ohverdada Jehoo¨ ¨
b 18 Minge tagasi to
ole!
vale.”
˜
Olgi teile ei anta, aga oma
¨
tellisenormi te peate taitma!”
¨ ¨
19 Siis Iisraeli toodejuhata¨
jad nagid, et nende olukord
¨
¨
on tabar, sest neile oeldi: „Te
¨
ei tohi telliste paevanormi mit¨
te raasugi vahendada!” 20 Kui
nad vaarao juurest tulid, kohtusid nad Moosese ja Aaroni¨
ga, kes neid ootasid, 21 ja ut¨
lesid: „Nahku Jehoova, mis
˜
te olete teinud, ja moistku
¨
kohut, sest teie parast vaa˜
rao ja tema teenrid polgavad
meid. Te olete andnud nende
¨
˜ ˜
katte mooga meie tapmiseks!” c
¨ ¨
22 Siis poordus Mooses Je¨
hoova poole ja utles: „Jehoova, miks sa vaevad seda rah¨
vast? Miks sa mind lakitasid?
23 Sellest ajast peale, kui ma
¨
laksin vaarao ette sinu nimel
¨ ¨
raakima, d on ta seda rahvast
veel hullemini kohelnud, e kuid
¨
sina pole oma rahvast uldse
f
aidanud.”
¨
Siis Jehoova utles Moose¨ ¨
¨
sele: „Nuud saad sa naha,
¨
mida ma vaaraole teen.g Vageva
¨
kae sunnil laseb ta rahval min¨
¨
na ja vageva kae sunnil ajab ta
¨
tema oma maalt valja.” h
¨
¨
2 Jumal jatkas ja utles Moosesele: „Mina olen Jehoova.

6

2. MOOSESE 6:3–24
3 Ma ilmutasin end Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile kui
˜
˜
koikvoimas Jumal, a aga oma
nime Jehoova b kohta ma neile
˜
˜
koike ei avaldanud. c 4 Ka solmisin ma nendega lepingu, et
annan neile Kaananimaa, sel˜ ˜
le maa, kus nad voorana elasid. d 5 Ma olen kuulnud, kuidas iisraellased egiptlaste orju¨
ses agavad, ja mul on meeles
oma leping. e
¨
¨
6 Seeparast utle iisraellastele: „Mina olen Jehoova ja ma vabastan teid egiptlaste ikke alt
¨ ¨
ning paastan teid nende orju˜
sest. f Ma nouan teid tagasi
¨
¨
valjasirutatud1 kasivarre ja suu˜
re kohtumoistmisega. g 7 Ma
˜
votan teid oma rahvaks ja olen
˜
teie Jumal. h Ja te moistate, et
mina olen Jehoova, teie Jumal, kes vabastab teid egiptlaste ikke alt. 8 Ma viin teid maa˜
le, mille ma olen vandega tootanud anda Aabrahamile, Iisakile
ja Jaakobile. Ma annan selle teile omandiks. i Mina olen Jehoova.”” j
9 Hiljem andis Mooses selle
˜
sonumi edasi iisraellastele, aga
˜
nad ei kuulanud Moosest rohutud meeleolu ja raske orjuse
˜
tottu.k
¨
10 Siis utles Jehoova Moo¨ ¨
sesele: 11 „Mine raagi vaaraole, Egiptuse kuningale, et ta laseks iisraellastel oma maalt lahkuda.” 12 Kuid Mooses vastas
Jehoovale: „Iisraellased ei kuulanud mind. l Miks peaks siis
˜
vaarao mind kuulda votma? Mul
˜
on ju konelemisega raskusi.” m
¨
13 Aga Jehoova utles Moosesele ja Aaronile uuesti, mis korraldused neil tuleb iisraellastele
ja vaaraole, Egiptuse kuningale,
˜
˜
6:6 1 Voib tolkida ka „tugeva”.
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edastada, et iisraellased Egiptu¨
semaalt ara tuua.
14 Need on iisraellaste su˜
guvosade peamehed: Ruube¨
ni, Iisraeli esmasundinu a pojad
olid Hanok, Pallu, Hesron ja
Karmi. b Need on Ruubeni sugu˜
vosad.
15 Siimeoni pojad olid Jemuel, Jaamin, Ohad, Jaakin,
Sohar
ja kaananlanna poeg
ˇ
Saul. c Need on Siimeoni sugu˜
vosad.
16 Need on Leevi d poegade
˜
nimed ja nende polvnemisliinid. Leevi pojad olid Geerson,
Kehat ja Merari. e Leevi elas
137-aastaseks.
17 Geersoni pojad olid
Libni ja Simei, kes pandi kir˜
ja oma suguvosadega. f
18 Kehati pojad olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. g Kehat elas 133-aastaseks.
19 Merari pojad olid Mahli
ja Muusi.
Need olid leviitide sugu˜
˜
vosad nende polvnemisliinide
¨
jargi.h
˜
20 Amram vottis endale nai˜
seks Jookebedi, oma isa oe. i
¨
See sunnitas talle Aaroni ja
Moosese. j Amram elas 137-aastaseks.
21 Jishari pojad olid Korah, k
Nefeg ja Sikri.
22 Ussieli pojad olid Miisael,
Elsafan l ja Sitri.
˜
23 Aaron vottis endale nai¨
seks Eliseba, Amminadabi tut˜
¨
re, Nahsoni m oe. See sunnitas
talle Naadabi, Abihu, Eleasari
ja Iitamari. n
24 Korahi pojad olid Assir,
Elkana ja Abiasaf. o Need olid
˜
korahlaste suguvosad. p

119
25 Eleasar, a Aaroni poeg,
˜
¨
vottis endale naise Puutieli tut¨
reist, ja see sunnitas talle Piinehase. b
˜
Need on leviitide suguvosa˜
de peamehed nende suguvosade kaupa.c
26 See on Aaroni ja Moosese
sugupuu, nende, kellele Jehoova
¨
utles: „Tooge iisraellased Egiptu¨
¨
semaalt valja ruhmadeks koondatuna.” d 27 Need olid needsa¨ ¨
mad Mooses ja Aaron, kes raakisid vaaraoga, Egiptuse kuningaga, et iisraellased Egiptusest
¨
valja tuua. e
¨
28 Sel paeval, mil Jehoo¨ ¨
va raakis Moosesega Egiptuse¨
maal, 29 utles Jehoova talle:
„Mina olen Jehoova. Anna vaaraole, Egiptuse kuningale, tea˜
¨ ¨
da koik, mis ma sulle raagin!”
30 Mooses aga vastas Jehoo˜
vale: „Mul on konelemisega raskusi. Miks peaks vaarao mind
˜
kuulda votma?” f
¨
Seepeale utles Jehoova
Moosesele: „Ma olen pannud sind vaaraole jumalaks1 ja
su vend Aaron on su prohve¨ ¨
tiks.g 2 Sina raagi oma venna˜
le Aaronile edasi koik, mis ma
¨
sind kasin, ja tema omakor¨ ¨
da raakigu see edasi vaaraole. Siis lubab vaarao iisraellas¨
tel oma maalt ara minna.
¨
3 Mina aga lasen vaarao sudamel kalgistuda h ja teen Egiptu¨
semaal palju tunnustahti ja
˜
imesid. i 4 Kuid vaarao ei vota
˜
teid kuulda ja ma tostan oma
¨
kae Egiptuse vastu ning toon
oma arvuka rahva, iisraellased,
¨
Egiptusemaalt valja suure koh˜
tumoistmisega. j 5 Kui ma si¨
rutan oma kae Egiptuse vastu
¨
ja toon iisraellased sealt ara,

7

˜
¨
7:1 1 St andnud voimu vaarao ule.
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˜
siis egiptlased moistavad, et
mina olen Jehoova.” a 6 Mooses ja Aaron tegid, nagu Jehoo¨
va oli neid kaskinud. Nad te¨
gid tapselt nii. 7 Mooses oli
80-aastane ja Aaron 83-aasta¨ ¨
ne, kui nad vaaraoga raakisid. b
¨
8 Jehoova utles Moosesele
ja Aaronile: 9 „Kui vaarao tei¨
˜
le utleb: „Tehke moni ime”, siis
˜
lausu Aaronile: „Vota oma kepp
ja viska see vaarao ette maha”,
ja see muutub suureks maoks.” c
¨
10 Mooses ja Aaron laksidki
¨
vaarao juurde ja tegid tapselt
¨
nii, nagu Jehoova oli kaskinud.
Aaron viskas oma kepi vaarao ja tema teenrite ette ning
see muutus suureks maoks.
11 Kuid vaarao kutsus tar˜
gad ja noiad, ning Egiptuse
˜
˜
noidpreestrid d tegid noiakunsti abil sedasama. e 12 Nad viskasid oma kepid maha ja need
muutusid suurteks madudeks,
kuid Aaroni kepp neelas nende
kepid alla. 13 Sellegipoolest
¨
¨
jai vaarao suda kalgiks f ja ta ei
kuulanud Moosest ja Aaronit,
¨
nagu Jehoova oli oelnud.
¨
14 Siis utles Jehoova Moo¨
sesele: „Vaarao suda on kalk.g
¨
Ta keeldub rahvast ara saatmast. 15 Mine hommikul vaa¨
rao juurde, ta laheb sel ajal vee
¨ ¨
˜
aarde. Vota kaasa kepp, mis
muutus maoks, h ja seisa Niiluse
˜
joe kaldal,
et temaga kohtuda.
¨
16 Utle talle: „Jehoova, heebrealaste Jumal, on saatnud
mind sulle teatama: i „Lase mu
¨
˜
rahval ara minna, et ta voiks
˜
korbes mind teenida”, aga sa ei
ole senini kuuletunud. 17 Nii
¨
¨
utleb Jehoova: „Selle jargi sa
˜
moistad, et mina olen Jehoo¨ ¨
va: j ma loon kepiga Niiluse vett
ja see muutub vereks, 18 Nii˜
luse kalad surevad, jogi hakkab

2. MOOSESE 7:19–8:15
haisema ja egiptlased ei saa
Niiluse vett juua.”””
¨
¨
19 Seejarel¨ utles Jehoova
˜
Moosesele: „Utle Aaronile: „Vo¨
ta oma kepp ja siruta kasi Egip˜
tuse vete kohale: a selle jogede,
˜
kanalite1, soiste alade b ja koigi veehoidlate kohale, et nende veed muutuksid vereks.”
Siis on veri kogu Egiptusemaal, isegi puu- ja kivianumates.” 20 Mooses ja Aaron te¨
¨
gid otsekohe Jehoova kasu jar˜
¨
˜
gi. Aaron tostis kepi ules ja loi
Niiluse vett vaarao ja ta teenri˜
te silme all ning kogu joe vesi
c
muutus vereks. 21 Kalad su˜
rid, d jogi hakkas haisema ja
egiptlased ei saanud Niiluse
vett juua.e Veri oli kogu Egiptusemaal.
˜
22 Aga Egiptuse noidpreestrid tegid oma salakunstidega
˜
¨
sedasama, f mistottu vaarao su¨
da jai kalgiks ja ta ei kuulanud Moosest ja Aaronit, nagu
¨
Jehoova oli oelnud. g 23 Vaa¨
rao laks tagasi oma kotta
¨
ning tema suda ei pehmene˜
nud. 24 Koik egiptlased hak¨
kasid Niiluse umbruses kaevama, et joogivett leida, sest nad
ei saanud Niiluse vett juua.
¨ ¨
¨
25 Moodus seitse paeva sel¨ ¨
lest, kui Jehoova oli Niilust loonud.
¨
Siis utles Jehoova Moosesele: „Mine vaarao juurde ja
teata talle: „Nii lausub Jehoo¨
va: „Lase mu rahval ara min˜
na, et ta voiks mind teenida.h 2 Kui sa aga keeldud, siis
nuhtlen ma kogu su maad kon˜
nadega. i 3 Niiluse jogi hakkab
konnadest kubisema, nad tulevad su kotta, su magamistuppa ja voodisse, su teenri-

8

7:19 1 St Niiluse kanalite.
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te majadesse ja su rahva peale,
˜
su ahjudesse ja leivanoudesse. a
4 Konnad tulevad sinu, su rah˜
va ja koigi su teenrite peale.”””
¨
5 Seejarel ¨ lausus Jehoova
Moosesele: „Utle Aaronile: „Si¨
¨
˜
ruta kasi oma kepiga valja jogede, Niiluse kanalite ja soiste
alade kohale, et Egiptusemaale
tuleks konni.”” 6 Aaron siru¨
taski oma kae Egiptuse vete ko˜
hale ja koikjalt hakkas tulema
konni ning need katsid Egip˜
tusemaa. 7 Ent noidpreestrid
tegid oma salakunstidega sedasama ja lasid samuti Egiptusemaale konni tulla.b 8 Siis kutsus vaarao Moosese ja Aaro¨
ni ning utles: „Anuge Jehoovat, et ta vabastaks mind ja mu
rahvast neist konnadest, c sest
ma luban teie rahval lahkuda
ja minna Jehoovale ohverda¨
ma.” 9 Mooses utles vaaraole:
¨ ¨
„Jaagu sinu otsustada, millal
ma peaksin paluma, et konnad
sinu, su teenrite ja rahva kallalt ning majadest kaoksid. Nad
¨ ¨
˜
jaavad alles ainult Niiluse jokke.” 10 Tema vastas: „Hom¨
me.” Siis utles Mooses: „Nagu
¨
¨
sa utled, nii ka laheb, et sa
˜
moistaksid, et pole kedagi sellist nagu meie Jumal Jehoova. d
¨
¨
11 Konnad lahevad ara sinu,
su majade, teenrite ja rahva
˜
¨ ¨
kallalt. Ainult Niiluse jokke jaae
vad nad alles.”
12 Siis lahkusid Mooses ja
Aaron vaarao juurest ning Moo¨
ses palus Jehoovat konnade parast, keda Jumal oli vaaraole saatnud. f 13 Jehoova vastas Moosese palvele ning kon˜
nad surid majades, ouedes ja
¨
valjadel. 14 Neid kuhjati kokku hunnikute viisi ja maa hak¨
kas haisema. 15 Kuid nahes,
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et olukord muutus kergemaks,
¨
tegi vaarao oma sudame kala ega kuulanud neid, nagu
giks
¨
Jehoova oli oelnud.
¨ ¨
16 Nuud
lausus
Jehoova Moo¨
sesele: „Utle Aaronile: „Siruta
¨
¨ ¨
oma kepp valja ja loo sellega vastu maad ning mullatolm
¨ ¨
muutub saaskedeks kogu Egiptusemaal.”” 17 Nad tegidki nii.
¨
Aaron sirutas kae oma kepiga
¨
˜
¨ ¨
valja ja loi maapinda ning saased
tulid inimeste ja loomade kallale. Kogu mullatolm Egiptusemaal
¨ ¨
˜
muutus saaskedeks. b 18 Noid¨ ¨
preestrid puudsid oma salakunstidega sedasama teha, c kuid ei
¨ ¨
suutnud. Ja saased olid inimeste
¨
ja loomade kallal. 19 Siis utle˜
sid noidpreestrid vaaraole: „See
˜
on Jumala sorm!”d Aga vaarao
¨
¨
suda jai kalgiks ja ta ei kuulanud
¨
neid, nagu Jehoova oli oelnud.
¨
20 Jehoova utles Moosesele: „Hommikul vara, kui vaa¨
¨ ¨
rao laheb vee aarde, mine tema
¨
juurde ja utle talle: „Nii lausub
¨
Jehoova: „Lase mu rahval ara
˜
minna, et ta voiks mind teenida. 21 Kui sa aga ei lase mu
rahval lahkuda, saadan ma sinu, su teenrite ja rahva kallale
ning majadesse parmud. Egipt¨
laste majad taituvad parmudega ja parmud katavad kogu
¨
maa. 22 Sel paeval eraldan
ma Goosenimaa, kus elab minu rahvas, ja seal pole parme. e
˜
Siis sa moistad, et mina, Jehoova, olen siin maal. f 23 Ma
kohtlen erinevalt oma rahvast
¨
ja sinu rahvast. See ime sunnib
homme.”””
24 Jehoova tegigi nii. Parmud tungisid tohutute parvedena vaarao kotta, tema teenrite majadesse ja kogu Egiptusemaale g ning laastasid maa. h
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˜
25 Lopuks kutsus vaarao Moo¨
sese ja Aaroni ning utles: „Minge, ohverdage oma Jumalale
¨
siin maal.” 26 Aga Mooses utles: „Me ei saa seda teha, sest
see, mida me ohverdame oma
Jumalale Jehoovale, on egipt¨
lastele jale. a Kui me ohverdaksime egiptlaste silme ees mi¨
dagi neile jaledat, viskaksid
nad meid ju kividega surnuks.
¨
¨
27 Me laheme kolme paevatee˜
konna kaugusele korbesse ja
ohverdame seal oma Jumalale Jehoovale, nagu ta on meile
¨
oelnud.” b
28 Siis vaarao vastas: „Ma
lasen teil minna, et saaksite
˜
ohverdada korbes
¨ oma Jumalale Jehoovale. Arge ainult liiga kaugele minge. Anuge oma
Jumalat minu eest!” c 29 Moo¨
¨
ses utles: „Ma lahen sinu juu¨
rest ara ja anun Jehoovat ning
homme kaovad parmud vaarao,
tema
teenrite ja rahva kallalt.
¨
Argu ainult vaarao meid taas
petku, nii et ta ei lasegi rahval
minna Jehoovale ohverdama.” d
¨
¨
30 Seejarel laks Mooses vaa¨
rao juurest ara ja anus Jehoo¨
vat. e 31 Jehoova taitis Moosese palve ning parmud kadusid vaarao, tema teenrite ja
¨
rahva kallalt. Mitte uhtegi ei
¨ ¨
¨
jaanud jarele. 32 Kuid ka sel
¨
korral tegi vaarao oma sudame
kalgiks ega lasknud rahvast minema.
¨
Siis utles Jehoova Moosesele: „Mine vaarao juurde ja
¨
teata talle: „Nii utleb Jehoova, heebrealaste Jumal: „La¨
se mu rahval ara minna, et ta
˜
voiks mind teenida. f 2 Aga kui
sa keeldud ja pead teda kin¨
ni, 3 siis tuleb Jehoova kasi g
su kariloomade peale. Hobuste,

9

2. MOOSESE 9:4–25
eeslite, kaamelite, veiste, lammaste ja kitsede peale tuleb
laastav katk. a 4 Jehoova kohtleb erinevalt iisraellaste kariloomi ja egiptlaste kariloomi,
ja iisraellastele kuuluvaist ei
sure ainsatki.””” b 5 Peale sel¨ ¨
¨
le maaras Jehoova aja ning utles: „Homme teen mina, Jehoova, seda siin maal!”
¨
6 Jehoova tegigi seda jarg¨
misel paeval ning palju egiptlaste kariloomi suri, c aga iisraellaste kariloomadest ei sur¨
nud uhtegi. 7 Kui vaarao lasi
asja uurida, siis selgus, et iisraellaste kariloomadest polnud
surnud mitte ainsatki. Sellest
¨
¨
hoolimata jai vaarao suda kal¨
giks ja ta ei lasknud rahval ara
d
minna.
¨
¨
8 Parast seda utles Jehoo˜
va Moosesele ja Aaronile: „Vot¨
˜
ke kumbki oma peod tais poletusahju tuhka ja Mooses visaku
˜
seda vaarao ees ohku. 9 See
muutub tolmuks, mis katab
kogu Egiptusemaa ning tekitab
inimestele ja loomadele kogu
¨
Egiptusemaal madapaiseid.”
˜
˜
10 Siis votsid nad poletusahju tuhka ja astusid vaarao
ette. Mooses viskas tuhka taeva poole ning inimestele ja loo¨
madele tekkisid madapaised.
˜
11 Paised olid nii noidpreest˜
ritel kui ka koigil egiptlastel,
¨
˜
seeparast ei saanud noidpreestrid Moosese juurde tulla.e 12 Aga Jehoova lasi vaa¨
rao sudamel kalgistuda ja vaarao ei kuulanud neid, nagu Je¨
hoova oli Moosesele oelnud. f
¨
13 Siis utles Jehoova Moosesele: „Mine hommikul vara vaa¨
rao ette ja utle talle: „Nii lausub Jehoova, heebrealaste Ju¨
mal: „Lase mu rahval ara minna
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ja mind teenida, 14 sest muidu
˜
¨ ¨
suunan ma koik oma loogid sinule, su sulastele ja su rahvale,
˜
et sa moistaksid, et minu sarnast
ei ole kogu maa peal.a 15 Ma
˜
oleksin voinud juba ammu oma
¨
¨
¨ ¨
kae valja sirutada ning luua sind
ja su rahvast laastava katkuga,
nii et sa oleksid maa pealt kadunud. 16 Aga ma olen hoidnud
¨
sind alles just selleks, et naidata
¨
sulle oma vage, ja selleks, et mu
nime kuulutataks kogu maal. b
17 Kas sa suhtud mu rahvasse
¨
ikka veel uleolevalt ega lase tal
¨
ara minna? 18 Homme samal
ajal lasen ma sadada nii tugevat
rahet, millist pole Egiptuses ku¨
¨ ¨
nagi olnud. 19 Kasi nuud tuua
˜
ulualla koik oma kariloomad ja
˜
¨
˜
koik, kes on valjas. Koik inime¨ ¨
¨
sed ja loomad, kes jaavad valja
ega tule koju varjule, hukkuvad
rahesajus.”””
˜
20 Koik vaarao sulased, ke˜
da Jehoova sonad hirmutasid,
ajasid oma sulased ja kariloomad kiiresti koju, 21 need
˜
aga, kes Jehoova sonast ei hoo¨
linud, jatsid oma sulased ja ka¨
riloomad valja.
¨
¨ ¨
22 Jehoova utles nuud Moo¨
sesele: „Siruta oma kasi taeva
poole, et rahesadu tuleks kogu
Egiptusemaale, c inimeste, looma˜
de ja koigi taimede peale Egiptusemaal.” d 23 Siis sirutas Mooses oma kepi taeva poole ning
¨
Jehoova saatis aikest ja rahet.
Ja tuld1 langes maha ning Jehoova lasi sadada rahet Egiptusemaa peale. 24 Sadas ra¨
¨
het ja sahvis tuld. Sadu oli vaga
¨
rank: Egiptuse rahva ajaloos pol¨
nud eales midagi sellist nahtud. e
25 Rahe tabas kogu Egiptuse˜
˜
¨
9:23 1 See voib viidata voimsatele valgu¨
sahvatustele.
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maad, tappis nii inimesi kui
ka loomi ning peksis puruks
˜
koik taimed ja puud.a 26 Ainult
Goosenimaal, kus elasid iisraellased, ei sadanud rahet. b
27 Vaarao lasi kutsuda Moo¨
sese ja Aaroni ning utles nei¨ ¨
˜
le: „Nuud ma moistan, et olen
˜
pattu teinud. Jehoova on oiglane, aga mina ja mu rahvas
oleme eksinud. 28 Anuge Je¨
hoovat, et tema saadetud aike
˜
ja rahe loppeksid. Siis ma
˜
¨
olen nous teid ara laskma
ja te ei pea kauemaks siia
¨ ¨
¨
jaama.” 29 Mooses utles tal¨
le: „Niipea kui ma linnast val˜
¨
ja jouan, sirutan
ma
k
aed
Je¨
hoova poole. Aike lakkab ja ra˜
het ei saja enam, et sa moistaksid, et maa kuulub Jehoovale.c
30 Kuid ma tean sinu ja su sulaste kohta, et isegi siis te ei
karda Jumal Jehoovat.”
31 Lina ja oder peksti maha,
¨
sest oder oli peaaegu kups
˜
ja lina oitses. 32 Ent nisu ja
speltanisu ei pekstud maha,
sest need valmivad hiljem.
33 Mooses lahkus vaarao juu¨
¨
rest, laks linnast valja ja siru¨
tas kaed Jehoova poole. Siis
¨
lakkasid aike ja rahesadu ning
vihma ei kallanud enam maa
¨
peale.d 34 Kui vaarao nagi, et
¨
vihm, rahe ja aike lakkasid, pa¨
¨
tustas ta jalle ja tegi oma sudame kalgiks, e nii tema kui ka
¨
¨
ta sulased. 35 Vaarao suda jai
kalgiks ning ta ei lasknud iis¨
raellasi ara, just nagu Jehoova
¨
oli Moosese kaudu oelnud. f
¨
Siis utles Jehoova Moosesele: „Mine vaarao ette, sest ma olen lasknud tema
¨
ja ta sulaste sudamel kalgistuda, g et teha tema ees need ime˜
¨ ¨
teod, h 2 et sa voiksid raakida
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oma poegadele ja pojapoegadele, kui karmilt ma kohtlesin
Egiptust ja milliseid imetegusid ma egiptlaste keskel tegin. a
˜
Siis te moistate, et mina olen
Jehoova.”
¨
3 Mooses ja Aaron laksid
¨
vaarao ette ning utlesid talle:
„Nii lausub Jehoova, heebrealaste Jumal: „Kui kaua sa keeldud mulle allumast? b Lase mu
¨
rahval ara minna ja mind teenida. 4 Sest kui sa ikka veel
ei luba mu rahvast minema,
siis saadan ma homme su maale rohutirtsud. 5 Nad katavad
maapinna, nii et maad pole
¨
¨ ¨
¨
enam nahagi, ning soovad ara
˜
koik, mis teil rahest alles on
¨ ¨
¨ ¨
˜
jaanud, ja soovad paljaks koik
teie puud. c 6 Sinu ja su sulas˜
te majad ning koik majad kogu
¨
Egiptuses saavad neid nii tais,
et midagi sellist pole su isad
ega esiisad siin maal ealeski
¨
¨ ¨
¨
nainud.”” d Seejarel pooras ta
¨
ringi ja laks vaarao juurest minema.
¨
7 Siis utlesid vaarao teenrid
talle: „Kui kaua see mees meile
˜
veel viletsust pohjustab? Saa¨
da see rahvas ara, et ta teeniks
Jehoovat, oma Jumalat. Kas
sa ei saa veel aru, et Egiptus on laastatud?” 8 Mooses
ja Aaron toodigi tagasi vaarao
¨
juurde ning ta utles neile: „Minge, teenige Jehoovat, oma Ju˜
malat! Aga kes need siis oie¨
ti lahevad?” 9 Mooses vastas:
¨
„Me laheme koos oma noor¨
te ja vanade, poegade ja tutarde, lammaste ja veistega, e
¨
sest me peame puha Jehoova
auks.” f 10 Vaarao vastas neile: „Kui ma peaksin teid ja teie
lapsi minna laskma, siis on
¨
¨
kull Jehoova teiega! g On taiesti

2. MOOSESE 10:11–11:1
selge, et te sepitsete midagi
˜
kurja. 11 See teil ei onnestu!
˜
Ainult teie mehed voivad minna ja teenida Jehoovat — seda
te ju tahtsite!” Seepeale aeti
¨
nad vaarao eest ara.
¨ ¨ ¨
12 Nuud utles Jehoova Moo¨
sesele: „Siruta oma kasi Egiptusemaa kohale, et kogu Egiptusemaale tuleksid rohutirtsud
¨ ¨
¨
ja sooksid ara kogu taimesti˜
¨
¨
ku, koik, mis rahest jarele jai.”
13 Kohe sirutas Mooses oma
kepi Egiptusemaa kohale ning
¨
Jehoova lasi kogu selle paeva
¨ ¨
ja oo idatuulel puhuda. Kui saa˜
bus hommik, toi idatuul kaasa
rohutirtsud. 14 Egiptusemaale tulid rohutirtsud ja nad kat˜
sid koik Egiptuse alad. a See
¨
¨
nuhtlus oli vaga rank. b Kunagi varem polnud rohutirtse olnud nii palju ja ka kunagi edaspidi ei tule neid enam nii palju.
15 Nad katsid kogu maapinna,
˜
nii et maa mustas, ning soid
¨
˜
˜
ara koik taimed ja koik puu¨
de vilja, mis rahe oli alles jat¨ ¨
nud. Kogu Egiptusemaal ei jaanud puudele ega taimedele alles midagi rohelist.
16 Siis kutsus vaarao kiires¨
ti Moosese ja Aaroni ning utles: „Ma olen teinud pattu
teie Jumala Jehoova ja teie
vastu. 17 Anna mulle palun
mu patt veel seekord andeks.
Anuge Jehoovat, oma Jumalat,
et ta selle surmatoova nuhtlu¨
¨ ¨
se minu pealt ometi ara poo¨
raks!” 18 Ta1 laks vaarao juu¨
rest ara ja anus Jehoovat.c
19 Siis muutis Jehoova tuule suunda ning puhuma hakkas
¨
˜
¨ ¨
vaga kova laanetuul, mis viis
¨
rohutirtsud ara ja ajas need
Punasesse merre. Mitte ainsat¨ ¨
ki rohutirtsu ei jaanud alles
10:18 1 Ilmselt Mooses.
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kogu Egiptusemaale. 20 Kuid
¨
Jehoova lasi vaarao sudamel
kalgistuda a ja vaarao ei lask¨
nud iisraellasi ara.
¨
21 Jehoova utles siis Moo¨
sesele: „Siruta oma kasi taeva poole, et Egiptusemaale tuleks pimedus, selline pimedus,
˜
¨
et katsu voi kaega.” 22 Kohe
¨
sirutas Mooses kae taeva poole ja kogu Egiptusemaa mat¨
tus kolmeks paevaks¨ pilkases¨
se pimedusse.b 23 Uks ei nainud teist ja keegi ei liiku¨
nud paigast kolm paeva, aga
seal, kus elasid iisraellased,
oli valge. c 24 Siis kutsus vaa¨
rao Moosese ja utles: „Minge,
teenige Jehoovat! d Ainult teie
¨ ¨
lambad ja veised jaagu siia.
˜
Te voite ka oma lapsed kaa˜
¨
sa votta.” 25 Aga Mooses utles: „Sa pead lubama meil
˜
kaasa votta ka loomad, keda
˜
saaksime tuua tapa- ja poletusohvriks Jehoovale, oma Jumalale. e 26 Meie kariloomad
peavad
tulema koos meiega.
¨
¨ ¨
Ukski loom ei tohi maha jaada, sest me vajame neid Jehoova, oma Jumala teenimi˜
seks. Me ei tea, mida meil voib
Jehoovale ohverdamiseks vaja
minna, enne kui oleme koha˜
le joudnud.” 27 Aga Jehoova
¨
lasi vaarao sudamel kalgistu˜
da ja vaarao polnud nous neid
¨
¨
ara laskma. f 28 Vaarao utles
¨
talle: „Kao mu silmist! Ara
¨
enam uritagi mu palge ette tul¨
la, sest paeval, mil sa mu ette
ilmud, sa sured!” 29 Mooses
vastas: „Olgu nii, ma ei tule
enam su palge ette.”
(Jehoova oli Moosesele
¨
¨
oelnud: „Veel uhe nuhtluse toon ma vaarao ja Egiptu¨
se peale. Parast seda laseb ta
teil minna. g Kui ta teid mine-

11
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ma laseb, ¨ siis ta lausa ajab teid
¨
ara. a 2 Utle rahvale, et iga
¨
mees ja naine kusiks oma naab˜
rilt hobe- ja kuldasju.” b 3 Jehoova lasi iisraellastel egiptlaste silmis armu leida. Pealegi oli
Mooses vaarao sulaste ja egip¨
tuse rahva silmis vaga lugupeetud mees.)
¨
4 Mooses jatkas: „Nii lau¨ ¨
¨
sub Jehoova: „Keskoo paiku la¨ c
hen ma Egiptusest labi 5 ja
˜
¨
koik esmasundinud Egiptusemaal surevad, d troonil istuva
¨
¨
vaarao esmasundinust kasiki¨ ¨
¨
viga tootava orjatari esmasun˜
dinuni, ja ka koik karilooma¨
de esmasundinud. e 6 Siis on
kogu Egiptusemaal suur halamine, mille sarnast pole eales
olnud ja mille sarnast enam kunagi ei tule. f 7 Aga koergi ei
haugu iisraellaste peale, ei inimese ega looma peale, et te
teaksite, et Jehoova suhtub
egiptlastesse ja iisraellastes˜
se erinevalt.” g 8 Koik su sulased tulevad minu juurde ja
¨
kummardavad mu ees, oeldes:
¨
¨
„Mine ara, ja uhes sinuga min¨
gu kogu rahvas, kes su jarel
¨
¨
¨
kaib.” h Parast seda ma lahengi
¨
ara.” Ja Mooses lahkus vaarao
juurest tulivihasena.
¨
¨
9 Seejarel utles Jehoova
˜
Moosesele: „Vaarao ei vota teid
¨
kuulda, i et Egiptusemaal sunniks rohkesti minu imesid.” j
10 Mooses ja Aaron tegid vaa˜
rao ees koik need imed, k kuid
¨
Jehoova lasi vaarao sudamel
kalgistuda, nii et see ei luba¨
nud iisraellastel oma maalt ara
minna. l
¨
Jehoova utles Moosesele ja Aaronile Egiptusemaal: 2 „See kuu olgu teil esimene kuu, see olgu teil aas-
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¨ ¨
ta esimene kuu.1 a 3 Raakige
terve Iisraeli kogudusega ja
¨
¨
oelge: „Selle kuu kumnendal
¨
˜
¨
paeval votku igauks endale
¨
tall b pere peale, uks tall maja
kohta. 4 Aga kui pere on tal¨
¨ ¨
le jaoks liiga vaike, siis soogu pere seda oma majas koos
¨
lahima naabriperega. Arvesta¨
¨
¨ ¨
ge valja, kui palju igauks soob.
¨
5 Tall olgu veatu c uheaasta˜
ne isasloom. Votke see noor¨ ¨
˜
te jaarade voi sikkude hulgast. 6 Hoolitsege tema eest
¨
kuni selle kuu neljateistkum¨
nenda paevani. d Iga Iisraeli
pere tapku tall videviku ajal1. e
˜
¨ ¨
7 Nad votku verd ja maarigu seda kummalegi uksepiidale ning ukse pealispuule majas,
¨ ¨
kus nad seda soovad. f
¨ ¨
8 Nad soogu liha selsamal
¨
¨ ¨
ool. g Nad kupsetagu seda tu¨ ¨
lel ja soogu seda koos hapnemata leiva h ja¨ kibedate rohttai¨ ¨
medega. i 9 Arge sooge midagi sellest lihast toorelt ega
¨
vees keedetult, vaid kupse¨
tage see tall tulel uhes pea,¨ jalgade ja sisikonnaga. 10 Arge
¨
jatke sellest hommikuks mida˜
¨ ¨
¨
gi alles; koik mis jaab ule, tu¨ ¨
˜
j
leb poletada. 11 Sooge seda
¨ ¨
¨ ¨
voo vool, sandaalid jalas ja
¨
¨ ¨
kepp kaes. Sooge seda kiiruga. See on paasaohver1 Jehoo¨
¨ ¨
va auks. 12 Ma kain sel ool
¨
Egiptusemaa labi ja surman iga
˜
¨
˜
12:2 1 Vt „Sonaseletusi”, marksona
˜
˜
˜
„aviv”. 12:6 1 Sona-sonalt „kahe ohtu
˜
˜
vahel”. Monede arvates moeldakse siin
¨ ¨
¨
¨
aega, mis jaab paikeseloojangu ja taieliku pimeduse saabumise vahele. Tei˜
sed peavad esimeseks ohtuks aega, mil
¨
˜
paike hakkab laskuma, ja teiseks oh¨
tuks tegelikku paikeseloojangut. 12:11
˜
¨
1 Sonaosa „paasa-” heebrea vaste tahen¨ ¨
dab „moodaminek”, mis viitab sellele,
¨
¨
et Jumala ingel laks verega margistatud
¨ ¨
majadest mooda.

2. MOOSESE 12:13–31

¨
esmasundinu, nii inimese kui
˜
ka looma. a Ma moistan kohut
˜
¨
koigi Egiptuse jumalate ule. b
Mina olen Jehoova. 13 Veri
¨
on tundemargiks majadel, kus
¨
¨
te viibite. Kui ma naen verd, la¨ ¨
hen ma teist mooda, nii et see
¨
nuhtlus ei havita teid, kui ma
¨ ¨
loon Egiptusemaad. c
¨
¨ ¨
¨
14 See paev jaagu teile ma¨
lestuspaevaks, mida teil tu¨
¨
leb tahistada kui Jehoova puha
˜
˜
¨
polvest polve. Selle tahistamine olgu teile alaliseks sea¨
¨ ¨
duseks. 15 Seitse paeva sooge hapnemata leiba. d Esime¨
˜
sel paeval korvaldage oma majadest haputainas, sest kui
¨ ¨
¨
keegi soob nende seitsme paeva jooksul midagi hapnenut, tu¨
leb ta iisraellaste hulgast havi¨
tada. 16 Esimesel paeval olgu
¨
teil puha kokkutulek, samuti
¨
olgu puha kokkutulek seits¨
¨
mendal paeval. e Nendel paeva¨ ¨
del ei tohi te teha mingit tood,
˜
¨ ¨
te voite valmistada vaid suua.
17 Pidage hapnemata leiba¨
¨
de puha, f sest just sel paeval viin ma teie suure rahva
¨
¨
Egiptusemaalt valja. Tahistage
¨
˜
˜
seda paeva polvest polve, see
olgu teile alaliseks seaduseks.
¨ ¨
18 Sooge hapnemata leiba esi¨
mese kuu neljateistkumnenda
¨
˜
¨
paeva ohtust kahekumne esi¨
˜
mese paeva ohtuni. g 19 Seit¨
se paeva ei tohi teie majades
leiduda haputainast, sest kui
¨ ¨
keegi soob midagi hapnenut,
˜
olgu ta muulane voi iisraellane, h tuleb ta Iisraeli kogudusest
¨
¨ ¨
havitada. i 20 Te ei tohi suua
˜
midagi hapnenut. Koigis oma
¨ ¨
majades tuleb teil suua hapnemata leiba.””
21 Otsekohe kutsus Mooses
¨
˜
koik Iisraeli vanemad j ja utles
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neile: „Minge ja valige oma pe˜
rele lamba- voi kitsetall ning
¨
tapke paasaohver. 22 Seejarel kastke iisopikimp verekaus¨ ¨
si ning maarige verd oma ukse
˜
pealispuule ja molemale ukse¨
piidale. Mitte keegi teist argu
¨
valjugu oma majast hommiku¨
ni. 23 Kui siis Jehoova laheb
¨
egiptlasi nuhtlema ning naeb
˜
ukse pealispuul ja molemal uk¨
sepiidal verd, laheb Jehoova
¨ ¨
sellest uksest mooda ega luba
surmaval nuhtlusel teie majadesse tulla. a
¨
¨
24 Selle sundmuse tahistamine olgu teile ja teie poegadele alaliseks seaduseks.b
¨
25 Teil tuleb seda tahistada,
˜
kui te jouate maale, mille Jehoova teile annab, nagu ta on
¨
¨
oelnud. c 26 Kui teie pojad ku¨
sivad, miks seda puha peetakse, d 27 siis vastake: „See on
paasaohver Jehoova auks, kes
¨
¨ ¨
laks mooda iisraellaste majadest Egiptuses, kui ta nuhtles
¨ ¨
egiptlasi, aga paastis meie pered.””
˜
Siis rahvas laskus polvili ja
kummardas maani. 28 Iisraellased tegid, nagu Jehoova oli
¨
Moosest ja Aaronit kaskinud. e
¨
Nad tegid tapselt nii.
¨ ¨
29 Keskool surmas Jehoova
˜
¨
Egiptusemaal koik esmasundif troonil istuva vaarao esnud,
¨
¨
masundinust vangi esmasundi˜
nuni ning koik kariloomade
es¨ ¨
˜
¨
masundinud. g 30 Oosel tou˜
sid vaarao, koik ta sulased ja
˜
koik teised egiptlased, ning
egiptlaste seast kostis suur
hala, sest ei leidunud ainsatki maja, kus poleks olnud
surnut. h 31 Otsekohe kutsus
¨ ¨
vaarao oosel Moosese ja Aaro¨
¨
ni i ning utles: „Minge ara mu
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rahva hulgast, nii teie kui ka
teised iisraellased! Minge ja
teenige Jehoovat, nagu te taht˜
site. a 32 Votke oma lambad,
kitsed ja veised, nagu te soovisite, ja minge. b Paluge ka, et
˜
Jumal mind onnistaks.”
33 Egiptlased hakkasid rah¨
vale peale kaima, et nad kii¨
resti maalt lahkuksid, c oeldes:
˜
„Muidu oleme koik varsti sur˜
nud!” d 34 Siis vottis rahvas
kaasa oma hapnemata taina
˜
ning neil olid leivanoud riietes¨
˜
se mahituna olal. 35 Iisraellased tegid nii, nagu Mooses oli
¨
¨
neid kaskinud, ja kusisid egipt˜
lastelt hobe- ja kuldasju ning
riideid. e 36 Jehoova lasi oma
rahval egiptlaste silmis armu
leida, nii et need andsid iisrael˜
¨
lastele koike, mida nad kusisid.
˜
Nii votsid iisraellased egiptlastelt saaki. f
¨
37 Siis laksid iisraellased
Raamsesest g Sukkotti, h umbes
600 000 jalameest1, peale nende veel lapsed. i 38 Nendega
¨
laks kaasa ka palju teistest rahvastest inimesi, j samuti lambaid, kitsi ja veiseid, arvu¨
kalt kariloomi. 39 Nad kupse˜
tasid Egiptusest kaasa voetud
¨
tainast ummargusi hapnemata
leibu. Tainas polnud hapnenud,
¨
sest neid oli Egiptusest nii akit¨
selt valja aetud, et neil ei olnud
aega endale teemoona valmistada. k
40 Iisraellased, kes olid elanud Egiptuses, l olid elanud
˜ ˜
voorsil kokku 430 aastat1. m
¨
41 Selsamal paeval, kui need
˜
¨
12:37 1 Vastav heebrea sona kaib ainult
meeste kohta, naisi ei loendatud.
˜
˜
¨
12:40 1 Moned vanad piiblitolked naita˜
vad, et see holmas nii Kaananis kui ka
Egiptuses elatud aega.
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˜
¨
430 aastat loppesid, laks kogu
Jehoova rahvas Egiptusemaalt
¨
¨ ¨
valja. 42 See on oo, mil nad
¨
˜
tahistavad seda, et Jehoova toi
¨
˜
nad Egiptusemaalt valja. Koik
¨
iisraellased peavad tahistama
¨ ¨
˜
seda ood Jehoova auks polvest
˜
polve.a
¨
43 Jehoova utles Moosesele
¨ ¨
ja Aaronile: „Need on maaru¨
¨
sed paasapuha pidamiseks. Uks˜ ˜
ki vooramaalane ei tohi paa¨ ¨
saohvrit suua.b 44 Aga kui sul
˜
on moni raha eest ostetud mees˜
¨
ori, loika ta umber. c Alles siis to¨ ¨
¨
hib ta seda suua. 45 Sisseran¨ ¨
daja ega palgatooline ei tohi
¨ ¨
¨ ¨
seda suua. 46 Seda tuleb suua
majas sees. Sa ei tohi seda liha
¨
¨
majast valja viia ega murda uht¨
ki selle luud. d 47 Seda puha
¨
peab tahistama terve Iisraeli kogudus. 48 Kui sinu juures elab
˜
moni muulane, kes tahab pidada
¨
paasapuha Jehoova auks, siis tu¨
˜
˜
leb umber loigata koik ta meessoost kodakondsed. Alles siis
˜
¨
voib ta tulla seda tahistama.
Temast saab otsekui iisraellane.
¨
¨
˜
Aga ukski umberloikamata mees
¨ ¨
ei tohi paasatalle suua. e 49 Sama seadus kehtib iisraellase ja
muulase kohta, kes elab teie keskel.” f
˜
50 Koik iisraellased tegid˜
ki nonda, nagu Jehoova oli
¨
Moosest ja Aaronit kaskinud,
¨
nad tegid tapselt nii. 51 Sel¨
samal paeval viis Jehoova kogu
Iisraeli rahva Egiptusemaalt
¨
valja.
¨
Jehoova utles Moose¨
sele: 2 „Puhenda mulle
iga iisraellaste meessoost es¨
masundinu. Iga meessoost es¨
masundinu kuulub minule, samuti iga looma isane esmik.”g

13

2. MOOSESE 13:3–22

¨
3 Mooses utles rahvale: „Pea
¨
¨
meeles seda paeva, mil sa laksid
¨
a
valja Egiptusest, orjusekojast,
¨
¨
˜
sest vageva kaega
¨ toi Jehoova
¨ ¨
¨
sind sealt valja. b Ara siis soo mi¨
¨
dagi hapnenut. 4 Sa lahed val¨
ja sel paeval avivikuul1. c 5 Kui
Jehoova on viinud sind kaananlaste, hettide, emorlaste, hiivlaste ja jebuuslaste maale, d mille
kohta ta su esiisadele vandus, et
annab selle sulle e — maale, kus
voolab piima ja mettf —, siis tu¨
leb sul sellel kuul seda puha pi¨
dada. 6 Seitse paeva pead sa
¨ ¨
sooma hapnemata leiba g ja seits¨
¨
mendal paeval on puha Jehoova auks. 7 Hapnemata leiba tu¨
¨ ¨
¨
leb suua seitse paeva. h Sul argu
¨
olgu midagi hapnenut, i argu olgu
haputainast kogu maal. 8 Sel
¨
¨
paeval utle oma pojale: „Seda tehes ma meenutan, kuidas Jehoo¨
˜
va mind Egiptusest valja toi.” j
¨
¨
9 See olgu margiks su kae peal
ja meeldetuletuseks su laubal, k
¨ ¨
et sa raagiksid Jehoova seadu¨
¨
˜
sest, sest vageva kaega toi Je¨
hoova sind Egiptusest valja.
¨
¨ ¨
10 Sul tuleb taita seda maarust
¨
ettenahtud ajal aastast aastasse. l
11 Kui Jehoova on viinud
sind kaananlaste maale, mille ta on vandega lubanud anda
sulle ja su esiisadele, m 12 siis
¨
pead sa puhendama Jehoova¨
le iga meessoost esmasundinu
ja kariloomadest iga isase esmiku, isased esmikud kuuluvad
Jehoovale. n 13 Iga eesli esmik tuleb sul lunastada, anna
tema eest lammas. Aga kui sa
teda ei lunasta, siis murra ta
kael. Samuti tuleb sul vabaks
¨
osta iga esmasundinud poeg. o
14 Kui su poeg peaks si¨
nult tulevikus kusima, miks sa
13:4 1 Vt lisa B15.

128

PTK 13
a 2Mo 12:42
5Mo 16:3
b 5Mo 4:34
Neh 9:10
c 5Mo 16:1
d 2Mo 3:8
2Mo 34:11
e 1Mo 15:18
2Mo 6:5, 8
f 2Mo 3:17
5Mo 8:7–9
g 2Mo 12:15
2Mo 34:18
h 2Mo 23:15
i 5Mo 16:3
j 2Mo 12:
26, 27
k 2Mo 12:14
5Mo 11:18
l 2Mo 12:
24, 25
m 1Mo 15:18
n 2Mo 22:29
2Mo 34:
19, 20
3Mo 27:26
4Mo 3:13
Lu 2:22, 23
o 4Mo 18:15


Teine veerg
a 5Mo 7:7, 8
b 2Mo 5:2
c 2Mo 12:29
L 78:51
d 5Mo 11:18
e 2Mo 14:2, 3
4Mo 33:5
f 1Mo 50:
24, 25
Jos 24:32
Heb 11:22
g 2Mo 14:19
h 4Mo 9:15
L 78:14

¨
seda teed, siis vasta talle: „Va¨
˜
geva kaega toi Jehoova meid
¨
valja Egiptusest, orjusekojast.a
15 Kui vaarao kangekaelselt
¨
keeldus meid ara saatmast, b
¨
tappis Jehoova iga esmasundinu Egiptusemaal, nii inimes¨
te esmasundinud kui ka looma¨
¨
de esmasundinud. c Selleparast
˜
me ohverdame Jehoovale koik
loomade isased esmikud ja os¨
tame vabaks iga esmasundinud
¨
poja.” 16 See olgu margiks su
¨
kae peal ja laubapaelaks su sil¨
¨
made kohal, d sest vageva kae˜
ga toi Jehoova meid Egiptusest
¨
valja.”
17 Kui siis vaarao oli rahva
¨
ara saatnud, ei juhtinud Jumal
¨
rahvast teele, mis kulges labi
¨
vilistite maa, ehkki see oli lu¨
hem, sest Jumal utles: „Rah˜
˜
¨
vas voib soda nahes meelt
muuta ja Egiptusse tagasi min˜
na.” 18 Seetottu laskis Jumal
¨ ¨
rahval minna ringiga, mooda
¨
teed, mis kulges labi Punase
¨ ¨
˜
mere aares asuva korbe. e Iis¨
raellased laksid Egiptusemaalt
¨
valja lahingukorda seatuna1.
˜
19 Mooses vottis endaga kaasa ka Joosepi luud, sest Joo¨
sep oli lasknud iisraellastel pu¨
halikult vanduda, oeldes: „Jumal hoolitseb teie eest. Viige
siis mu luud siit endaga kaa¨
sa.” f 20 Nad laksid Sukkotist
¨
teele ja jaid laagrisse Eetamis,
˜
¨ ¨
korbe aares.
¨
21 Jehoova kais nende ees
¨
ning juhatas neile paeval teed
¨ ¨
pilvesambas g ja andis oosel valgust tulesambas, nii et nad
¨
¨ ¨
said edasi minna paeval ja ool. h
22 Pilvesammas ei lahkunud
˜
¨
13:18 1 Toenaoliselt olid nad paigutatud
˜
¨
¨
¨
viide ossa otsekui sojavagi: eelvagi, ja¨
¨
relvagi, peavagi ja kaks tiiba.
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¨
rahva eest paeval ega tulesam¨ ¨
a
mas oosel.
Jehoova lausus
Moose¨
sele: 2 „Utle iisraellas¨ ¨
tele, et nad poorduksid tagasi
¨ ¨
ja jaaksid laagrisse Pii-Hahiroti
juurde, Migdoli ja mere vahele,
¨
¨ ¨
kust on naha Baal-Sefon. b Jaa¨ ¨
ge laagrisse mere aarde, Baal¨
Sefoni vastu. 3 Siis utleb vaarao iisraellaste kohta: „Nad
¨ ¨
ekslevad mooda maad, nad on
˜
˜
¨ ¨
korbesse loksu jaanud.” 4 Ma
¨
lasen vaarao sudamel kalgistuda c ja ta hakkab neid taga ajama. Ma toon au oma nimele,
¨ ¨
˜
luues vaaraod ja kogu tema so˜
¨
javage. d Siis egiptlased moistavad, et mina olen Jehoova.” e
˜
Nonda iisraellased tegidki.
˜
¨
5 Mone aja parast teatati
Egiptuse kuningale, et rahvas
˜
on pogenenud. Otsekohe muutsid vaarao ja tema teenrid
¨
meelt f ning utlesid: „Miks me
ometi vabastasime iisraellased, kes meid orjasid!” 6 Vaa˜
rao pani sojavankrid valmis ja
˜
˜
vottis sodurid endaga kaasa. g
˜
˜
7 Ta vottis 600 parimat soja˜
¨
¨ ¨
vankrit ja koik ulejaanud Egip˜
˜
tuse sojavankrid ning voitlejaid igale vankrile. 8 Jehoova
lasi vaarao, Egiptuse kuninga
¨
sudamel kalgistuda ning vaa¨
rao kihutas iisraellastele jarele.
¨
Iisraellased aga laksid Egiptu¨
sest vapralt valja. h 9 Egiptla˜
sed ajasid neid taga i ning koik
vaarao vankrihobused, tema
¨
˜
¨
˜
ratsavaelased ja sojavagi joud¨
sid neile jarele, kui nad olid
¨ ¨
laagris mere aares Pii-Hahiroti
¨
lahedal, Baal-Sefoni vastas.
¨
¨
10 Kui vaarao lahenes, nagid iisraellased, et egiptlased
ajavad neid taga. Iisraellased
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˜
loid kartma ja hakkasid Jehoo¨ ¨
¨
vat appi huudma.a 11 Nad utlesid Moosesele: „Kas Egiptuses ei olnud matmispaiku, et
˜
˜
sa toid meid siia korbesse surema? b Miks sa meile seda tegid?
¨
Miks sa meid Egiptusest valja
˜
¨
toid? 12 Me ju utlesime sulle
¨
Egiptuses, et sa jataksid meid
rahule ja laseksid meil egiptlasi teenida. Me teenime pa˜
rem egiptlasi, kui sureme kor¨
bes!” c 13 ¨ Siis utles Mooses
¨
rahvale: „Arge kartke! d Pusige
paigal ja vaadake, kuidas Je¨
¨ ¨
hoova teid tana paastab. e Sest
¨
¨
egiptlasi, keda te naete tana, ei
¨
nae te enam kunagi, mitte
˜
iialgi. f 14 Jehoova ise voitleb
¨
g
teie eest, teie aga pusige rahulikult paigal.”
¨
15 Jehoova utles siis Moose¨ ¨
sele:
„Miks
sa
minu
poole huuad?
¨
Utle iisraellastele, et nad paneksid laagri kokku. 16 Sina aga
˜
¨
¨
tosta oma kepp ules, siruta kasi
˜
mere kohale ja lohesta see, et
iisraellased saaksid minna kuiva
¨ ¨
¨
maad mooda labi mere. 17 Aga
¨
mina lasen egiptlaste sudame¨
tel kalgistuda ja egiptlased lahe¨
vad iisraellastele jarele. Ma toon
¨ ¨
au oma nimele, luues vaaraod
˜
¨
ja kogu tema sojavage, tema
˜
¨
sojavankreid ja ratsavaelasi. h
˜
18 Siis egiptlased moistavad, et
mina olen Jehoova, kui ma toon
¨ ¨
au oma nimele, luues vaaraod,
˜
¨
tema sojavankreid ja ratsavaelasi.” i
¨
19 Siis laks Jumala ingel, j
¨
kes oli kainud iisraellaste ees,
nende taha ning ka pilvesammas liikus nende eest nende taha; k 20 see tuli egiptlas¨
te ja iisraellaste vahele.l Uhel
˜
pool mattis pilv koik pimedusse, kuid teisel pool valgustas

2. MOOSESE 14:21–15:8

¨ ¨
¨ ¨
ood. a Nii ei paasenud egiptla¨ ¨
sed iisraellaste ligi kogu oo.
¨
21 Mooses sirutas kae mere
kohale b ja Jehoova lasi merel
taanduda tugeva idatuule abil,
¨ ¨
mis puhus kogu oo, nii et me˜
˜
repohi kuivas c ja vesi lohe¨
nes. d 22 Siis laksid iisraella¨ ¨
¨
sed kuiva maad mooda labi
¨ ¨
mere,e vesi aga seisis muurina neist paremal ja vasakul pool. f 23 Egiptlased aja˜
sid neid taga ning koik vaarao
˜
hobused, tema sojavankrid ja
¨
¨
ratsavaelased laksid neile mer¨
re jarele. g 24 Hommikuse vahikorra1 ajal vaatas Jehoova
tule- ja pilvesambast h egiptlaste peale ja ajas nad segadusse.
˜
25 Ta rebis rattaid nende sojavankritelt, nii et neil oli raske vankreid juhtida. Egiptlased
¨
˜
utlesid: „Pogeneme iisraellaste
˜
eest, sest Jehoova voitleb nende poolel meie vastu!” i
¨
26 Siis utles Jehoova Moo¨
sesele: „Siruta kasi mere kohale, et vesi tuleks egiptlaste,
˜
¨
nende sojavankrite ja ratsavaelaste peale.” 27 Mooses siru¨
tas kohe oma kae mere koha¨ ¨
le ja vastu hommikut poordus
vesi oma paika tagasi. Egiptla¨
˜
sed kull pogenesid selle eest,
kuid Jehoova paiskas nad ke˜
set merd.j 28 Vesi tuli soja¨
vankrite, ratsavaelaste ja kogu
˜
¨
vaarao sojavae peale, kes olid
¨
¨
iisraellastele merre jarele lainud. k Mitte ainsatki egiptlast ei
¨ ¨
jaanud alles. l
˜
29 Ent iisraellased kondisid
¨ ¨
˜
mooda kuiva merepohja m ning
¨ ¨
vesi oli neil muurina paremal ja
¨
vasakul pool. n 30 Sel paeval
14:24 1 Hommikune vahikord kestis um¨ ¨
bes kella kahest oosel kella kuueni hommikul.
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¨ ¨
paastis Jehoova iisraellased
¨
¨
egiptlaste kaest a ja nad nagid
mererannas egiptlaste surnu¨
kehi. 31 Kui iisraellased na¨
gid Jehoova vage, millega ta
egiptlaste vastu tegutses, valdas neid kartus Jehoova ees.
Nad uskusid Jehoovat ja tema
teenijat Moosest. b
Siis laulsid Mooses ja iisraellased Jehoovale selle
laulu: c
„Ma laulan Jehoovale,
sest ta on saanud
˜
suure voidu. d
Hobuse ja ratsaniku
paiskas ta merre. e
¨
2 Mu tugevus ja vagi on
¨ ¨
Jaah1, tema paastis mu. f
Tema on mu Jumal, keda
¨
ma ulistan, g mu isa
Jumal, h keda ma kiidan. i
¨
3 Jehoova on vagev
˜
sodalane, j
Jehoova on tema nimi. k
˜
¨
4 Vaarao vankrid ja sojavae
heitis ta merre, l
˜
vaarao parimad sodalased
uputas ta Punasesse
merre. m
5 Voogavad veed katsid nad,
kivina vajusid nad alla
¨
sugavikku. n
¨
6 Su parem kasi, Jehoova,
¨
¨
on tais vage, o
¨
su parem kasi, Jehoova,
purustab vaenlase.
¨
7 Oma ulevuses paiskad sa
˜
maha need, kes tousevad
su vastu, p
sa saadad oma vihaleegi,
˜
¨
mis poletab nad ara kui
˜
korred.
˜ ˜
8 Sinu soormete hingusest
kuhjusid veed,

15

¨
15:2 1 Jaah on nime Jehoova luhivorm.

131

9

10

11

12
13

14

15

16

17

2. MOOSESE 15:9–26
need seisid tammina paigal,
voogavad veed tardusid
¨
mere sudames.
¨
Vaenlane utles: „Ma ajan
¨
taga, saan katte!
Ma jaotan saaki,
¨
mu hing kullastub!
˜
˜ ˜
Ma tomban mooga,
¨
mu kasi alistab nad!” a
˜
Oma hingeohuga sa
puhusid, meri kattis nad, b
nad vajusid veevoogudesse
nagu tina.
Kes on jumalate seas sinu
sarnane, Jehoova? c
Kes on sinu sarnane, nii
¨
¨
vagev oma puhaduses? d
Sa oled kardetav,
sind kiidetakse lauluga,
sa imetegija. e
Sa sirutasid oma parema
¨
kae, maa neelas nad. f
Truu armastusega
sa juhtisid rahvast,
¨ ¨
kelle sa paastsid, g
˜
oma jouga sa juhatad ta
¨
oma puha eluaseme
juurde.
Rahvad kuulevad h
¨
ja varisevad,
ahastus valdab Vilistimaa
elanikke.
Edomi pealikud ehmuvad,
¨
Moabi vagevad valitsejad
vabisevad, i
˜
koik Kaanani elanikud
heituvad. j
Kohkumus ja hirm tabab
neid. k
˜
¨
Su voimas kasivars paneb
nad kivistuma,
¨ ¨
kui moodub su rahvas, l
Jehoova,
¨ ¨
kui moodub rahvas, kelle
sina oled loonud. m
Sa viid ja istutad ta oma
¨
¨
parandmaele, n
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elupaika, mille sina,
Jehoova, oled endale
valmistanud,
¨
puhamusse, mille
¨
sinu kaed, Jehoova,
on rajanud.
18 Jehoova on kuningas ikka
ja igavesti. a
˜
19 Kui vaarao hobused soja¨
vankrite ja ratsavaelastega merre tormasid, b
paiskas Jehoova mereveed
nende peale, c
˜
iisraellased aga kondisid
¨ ¨
mooda kuiva maad
¨
merest labi.” d
20 Naisprohvet Mirjam, Aaro˜
˜
ni ode, vottis tamburiini ning
˜
¨
koik naised hakkasid tema jarel
¨ ¨
tamburiine looma ja tantsima.
21 Mirjam laulis meestega vaheldumisi:
„Laulge Jehoovale, sest ta
˜
on saanud suure voidu. e
Hobuse ja ratsaniku
paiskas ta merre.” f
¨
22 Seejarel asusid iisraellased Moosese juhtimisel Puna¨ ¨
¨
se mere aarest teele ja laksid
˜
¨
˜
Suuri korbesse. Nad kaisid kor¨
bes kolm paeva, kuid ei leidnud
˜
vett. 23 Siis joudsid nad Maag
rasse, aga nad ei saanud Maara vett juua, sest see oli kibe.
¨
Seeparast pandigi sellele paigale nimeks Maara1. 24 Rahvas hakkas Moosesega nurise¨
ma, h kusides: „Mida me joome?”
¨ ¨
25 Mooses huudis Jehoova
poole i ja Jehoova juhatas ta
¨
¨
uhe vaikse puu juurde. Mooses
viskas puu vette ja vesi muutus
magedaks.
Seal pani Jumal iisraellased proovile ning see juhtum
˜
sai neile oppetunniks ja kohtu˜
moistmise eeskujuks.j 26 Ta
¨
15:23 1 Nimi Maara tahendab „kibedus”.

2. MOOSESE 15:27–16:17

¨
utles: „Kui sa kuulad hoolega
¨ ¨
Jehoova, oma Jumala haalt ja
teed seda, mis on tema silmis
˜
˜
¨
oige, votad kuulda tema kaske
¨
˜
¨ ¨
ja taidad koiki tema maarusi, a
¨
siis ei too ma sinu peale uhtki neist haigustest, millega ma
˜
loin egiptlasi, b sest mina, Jehoova, ravin sind.” c
¨
¨
27 Parast seda laksid nad
Eelimisse, kus oli 12 veeallikat
¨
¨ ¨
ja 70 palmi, ning jaid vee aarde
laagrisse.
Siis lahkusid nad Eelimist. Teise kuu viieteist¨
¨
¨
kumnendal paeval parast Egip¨
˜
tusemaalt valjatulekut joudis
terve iisraellaste kogudus Siini
˜
korbesse, d mis asub Eelimi ja
Siinai vahel.
2 Terve iisraellaste kogu˜
dus hakkas korbes Moosese
ja Aaroniga nurisema.e 3 Iisraellased muudkui korrutasid:
„Oleks me ometi surnud Jehoo¨
¨
va kae labi Egiptusemaal, kus
¨ ¨
me istusime lihapadade aares f
˜
˜
¨
ja soime kohud leiba tais. Teie
˜
aga olete toonud meid siia korbesse, et terve see kogudus
¨
nalga suretada!” g
¨
4 Siis utles Jehoova Moosesele: „Ma lasen teile taevast lei˜
ba sadada. h Koik mingu ja ko¨
gugu endale iga paev oma osa, i
et ma saaksin nad proovile
¨
¨
panna ja naha, kas nad kaivad
¨
˜
minu seaduse jargi voi mitte. j
¨
5 Aga kuuendal paeval k kogugu nad kaks korda rohkem kui
¨
teistel paevadel ning valmistagu sellest toitu.” l
¨
6 Mooses ja Aaron utle˜
˜
sid koigile iisraellastele: „Oh˜
tul te moistate, et Jehoova on
˜
¨
see, kes toi teid ara Egiptuse¨
maalt, m 7 ja hommikul te naete Jehoova auhiilgust, sest Je-
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hoova on kuulnud teie nurisemist tema vastu. Aga kes oleme
meie, et te nurisete meiega?”
¨
8 Mooses jatkas: „Jehoova an˜
nab teile ohtul liha ja hommi˜
kul leiba, nii et te saate kohud
¨
¨ ¨
˜
tais suua. Siis te moistate, et
Jehoova on kuulnud teie nurisemist, kuidas te nurisete tema
vastu. Aga kes oleme meie? Te
ei nurise mitte meie, vaid Jehoova vastu.” a
¨
9 ¨Siis utles Mooses Aaronile: „Utle tervele iisraellaste kogudusele: „Tulge Jehoova ette,
sest ta on kuulnud teie nurise¨ ¨
mist.”” b 10 Kui Aaron oli raakinud terve iisraellaste kogu˜
dusega, vaatasid nad korbe
¨
poole ja nagid pilves Jehoova
auhiilgust. c
¨ ¨
11 Jehoova raakis Moosese¨
ga veel, oeldes: 12 „Ma olen
kuulnud
iisraellaste nurise¨
mist.d Utle neile: „Videviku ajal
¨ ¨
te soote liha ja hommikul leiba,
˜
¨
nii et teil saab koht tais, e ja te
˜
moistate, et mina olen Jehoova, teie Jumal.”” f
˜
13 Samal ohtul tulid vutid
ja katsid laagri g ning hommi¨
kul oli laagri umber kastekord.
14 Kui kastekord haihtus, oli
˜
korbe pinnal midagi helves¨
te taolist, h otsekui harmatis.
¨
15 Kui iisraellased seda nagid,
¨
¨
kusisid nad uksteiselt: „Mis see
on?”, sest nad ei teadnud, mis
see on. Mooses vastas: „See on
leib, mida Jehoova on teile toiduks andnud. i 16 Jehoova on
¨
¨
kaskinud: „Igauks kogugu seda
¨
¨ ¨
˜
nii palju, kui ta ara soob. Votke
¨
uks omer1 j inimese kohta oma
telgis olevate inimeste arvu
¨
¨
jargi.”” 17 Iisraellased laksid˜
ki seda koguma; moned kogu16:16 1 2,2 liitrit. (Vt lisa B14.)
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˜
¨
sid palju, moned vahe. 18 Kui
˜ ˜
nad seda omeri kaupa mootsid,
¨
siis polnud ulearu sellel, kes
oli kogunud palju, ega olnud
puudu sellel, kes oli kogunud
¨
¨
vahe. a Igauks oli kogunud nii
¨
¨ ¨
palju, kui ta ara soob.
¨
19 Siis utles Mooses neile:
¨
¨
„Keegi argu jatku sellest midagi hommikuks.” b 20 Aga nad
˜
ei kuulanud Moosest. Moned
¨
jatsid ikkagi midagi hommikuks ning sinna tulid ussid
¨
sisse ja see laks haisema.
Mooses vihastas nende peale.
21 Nad kogusid seda igal hom¨
mikul, igauks nii palju, kui ta
¨
¨ ¨
¨
¨
ara soob. Kui paike laks kuu¨
maks, sulas see ara.
¨
22 Kuuendal paeval kogusid
nad leiba kaks korda rohkem, c kaks omerit inimese koh˜
ta. Siis tulid koik koguduse
peamehed ja teatasid sellest
Moosesele. 23 Ta vastas nei¨ ¨
le: „Sellest ongi Jehoova raa¨
kinud. Homme on puhkepaev,
¨
¨
puha hingamispaev Jehoova
˜
auks. d Koik, mida on vaja
¨
¨
¨
kupsetada, kupsetage tana, ja
mida on vaja keeta, keetke
¨
tana, e ning osa toidust pange
˜
hommikuks korvale.” 24 Nad
˜
panidki toitu hommikuks kor¨
vale, nagu Mooses oli kaski¨
nud, ja see ei lainud haisema ega tulnud ussid selle sisse.
¨
¨ ¨
25 Siis utles Mooses: „Sooge
¨
¨
seda tana, sest tana on hinga¨
¨
mispaev Jehoova auks. Tana te
¨
seda valjast ei leia. 26 Te ko¨
gute seda kuus paeva, aga
¨
seitsmendal paeval, hingamis¨
paeval, f seda ei ole.” 27 Ome¨
˜
ti laksid moned rahva hulgast
¨
seitsmendal paeval seda koguma, kuid nad ei leidnud midagi.
¨
28 Seepeale utles Jehoova
Moosesele: „Kui kaua te keel-
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¨
¨
dute jargimast mu kaske ja seadusi? a 29 Pidage meeles, et
Jehoova on andnud teile hinga¨
¨
mispaeva. b Seeparast annab ta
¨
¨
teile kuuendal paeval kahe pae¨
va leiva. Seitsmendal paeval
¨ ¨
¨
jaagu igauks sinna, kus ta on,
¨
keegi argu lahkugu oma asu¨
paigast.” 30 Seitsmendal paeval pidaski rahvas hingamis¨
paeva.1 c
31 Iisraellased nimetasid seda leiba mannaks1. See oli valge
nagu koriandriseeme ja maitses
¨
nagu meekook.d 32 Siis utles
¨
Mooses: „Jehoova andis kasu:
˜
¨
„Votke seda uks omer ja pan˜
ge see hoiule tulevaste polvede
¨
jaoks, e et nad naeksid leiba, mil˜
lega ma toitsin teid korbes, kui
˜
¨
toin teid ara Egiptusemaalt.””
¨
˜
33 Mooses utles Aaronile: „Vota
¨
˜
uks nou, pane sellesse omer
mannat ja aseta see Jehoova
¨
˜
˜
ette sailitamiseks polvest polf
ve.” 34 Aaron panigi selle tunnistuslaeka1 etteg hoiule, nagu
¨
Jehoova oli Moosest kaskinud.
˜
35 Iisraellased soid mannat 40
˜
aastat, h kuni nad joudsid asus˜
tatud maale. i Nad soid mannat,
˜
kuni joudsid Kaananimaa piiri¨
le. j 36 (Omer on kumnendik eefat.1)
Terve iisraellaste kogu¨
˜
dus laks Siini korbest
edasi, k liikudes Jehoova korral¨
dusel uhest paigast teise. l Nad
¨
jaid laagrisse Refidimi, m ent
seal ei olnud rahval joogivett.

17

˜
˜
¨
paeval rahvas puhkaski”. 16:31 1 Ni¨
metuse „manna” heebrea vaste tahendab arvatavasti „Mis see on?”. Vt salmi
˜
˜
15 (hbr man hu?). 16:34 1 Sona-sonalt
˜
¨
„tunnistuse”. Toenaoliselt oli tegu kas¨
tiga tahtsate dokumentide hoidmiseks.
16:36 1 2,2 liitrit; eefa oli 22 liitrit.

 16:30 1 Voib tolkida ka „seitsmendal
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m 4Mo 33:14

2. MOOSESE 17:2–18:4
2 Rahvas hakkas Moosesega
¨
riidlema a ja utles: „Anna meile vett juua!” Kuid Mooses vastas neile: „Miks te minuga riidlete? Miks te panete Jehoova
proovile?” b 3 Rahval oli aga
suur janu. Nad nurisesid Moose¨
sega c ning utlesid: „Miks sa meid
¨
˜
Egiptusest ara toid? Kas selleks,
et meie, meie pojad ja kariloomad sureksime janusse?” 4 Vii¨ ¨
maks huudis Mooses Jehoova
poole: „Mis ma pean selle rahvaga tegema? Veidi veel ja nad viskavad mu kividega surnuks!”
¨
5 Siis utles Jehoova Moose˜
sele: „Mine rahva ees ning vota
˜
endaga moned Iisraeli vanemad
˜
ja see kepp, millega sa loid Nii˜
˜
luse joge.d Vota kepp ja mine!
6 Ma seisan sinu ees Hoorebi1
¨ ¨
kaljul. Loo vastu kaljut, siis tu¨
leb sellest vesi valja ja rahvas
˜
saab juua.” e Mooses tegigi nonda Iisraeli vanemate silme all.
7 Ta pani sellele paigale nimeks Massa1 f ja Meriba2, g sest
iisraellased olid seal riielnud ja
¨
Jehoova proovile pannud, h oeldes: „Kas Jehoova on meie kes˜
kel voi ei ole?”
8 Siis tulid amalekid i iis˜
raellastega Refidimi sodima. j
¨
9 Mooses utles Joosuale: k „Vali
¨
˜
valja mehed ja mine voitle amalekkidega. Homme seisan ma
¨
¨
¨
maekunkal, Jumala kepp kaes.”
10 Joosua tegi, nagu Mooses
˜
¨
oli teda kaskinud, l ja voitles
amalekkidega. Mooses, Aaron
¨
¨
¨
ja Huur m laksid aga maekunkale.
˜
¨
17:6 1 Siin pole moeldud mage, millel an¨
¨
¨
¨
ti kumme kasku, vaid Siinai mage umb¨
ritsevat magismaad, mida nimetatakse
˜
¨
ka Siinai korbeks. 17:7 1 Nimi Massa tahendab „proovilepanek”. 2 Nimi Meriba
¨
tahendab „riid”.
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¨
11 Niikaua kui Mooses kasi
¨
uleval hoidis, olid iisraellased
˜
voidukad, aga niipea kui ta
¨
˜
kaed alla lasi, olid amalekid voi¨
dukad. 12 Kui Moosese kaed
¨
˜
vasisid, votsid nad kivi ja ta istus selle peale. Aaron ja Huur
¨
¨
aga toetasid tema kasi, uks
¨
uhel ja teine teisel pool, nii
¨
¨
et ta kaed pusisid paigal kuni
¨
˜
paikeseloojanguni. 13 Nonda
˜
˜ ˜
loi Joosua moogaga amalekke
ja nende liitlasi. a
¨ ¨ ¨
14 Nuud utles Jehoova Moosesele: „Kirjuta meenutuseks
¨
raamatusse ja utle Joosuale:
¨
¨
„Ma puhin malestuse amalekki¨
¨
dest taeva alt taielikult ara!”” b
15 Siis ehitas Mooses altari
ning pani sellele nimeks Je¨
hoova-Nissi1, 16 oeldes: „Ku¨
˜
na amalekkide kasi on tostetud
˜
Jaahi trooni vastu, c sodib Je˜
˜
hoova nendega polvest polve.” d
Midjani preester Jitro,
¨
˜
Moosese ai, e kuulis koigest, mida Jumal oli teinud
Moosese ja oma rahva Iisraeli heaks, kuidas Jehoova oli iis¨
raellased Egiptusest valja too˜
f
nud. 2 Siis vottis Moosese
¨
ai Jitro endaga kaasa Moosese naise Sippora, kes oli tema
juurde tagasi saadetud, 3 ja
Sippora kaks poega. g Neist
¨
uhe nimeks oli Mooses pannud
¨
Geersom1, h oeldes: „Minust on
˜ ˜
˜ ˜
saanud vooramaalane vooral
maal”, 4 ja teise nimeks Elie¨
ser1, oeldes: „Mu isa Jumal on
¨ ¨
mu aitaja, kes paastis mind
˜ ˜
vaarao mooga eest.” i

18

¨
17:15 1 Nimi Jehoova-Nissi tahendab
¨
„Jehoova on mu kogunemistahis”. 18:3
¨
˜ ˜
1 Nimi Geersom tahendab „vooramaala¨
ne seal”. 18:4 1 Nimi Elieser tahendab
„minu Jumal on aitaja”.
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¨
5 Moosese ai Jitro tuli koos
Moosese poegade ja naisega
˜
Moosese juurde korbesse, kus
¨
see Jumala mae juures laagris
oli.a 6 Jitro saatis Moosesele
˜
¨
sona: „Mina, su ai Jitro, b olen
tulnud su naise ja kahe pojaga
¨
sinu juurde.” 7 Sedamaid laks
¨
¨
Mooses valja oma aiale vastu,
kummardas ta ees ja andis tal¨
le suud. Nad kusisid teinetei¨
¨
¨
¨
se kaekaigu jarele ja laksid siis
telki.
¨
8 Mooses jutustas oma aia˜
le koigest, mida Jehoova oli
iisraellaste aitamiseks vaarao˜
le ja Egiptusele teinud, c koigist raskustest, mida nad olid
teel kogenud, d ja kuidas Jehoo¨ ¨
va oli nad paastnud. 9 Jitro
˜ ˜
˜
¨
roomustas koige selle hea ule,
mida Jehoova oli iisraellaste¨ ¨
le teinud, paastes nad Egiptuse
¨
¨
kaest, 10 ja utles: „Kiidetud
¨ ¨
olgu Jehoova, kes on paastnud
¨
teid Egiptuse ja vaarao kaest
¨ ¨
ning kes on paastnud rahva
˜
¨ ¨
Egiptuse voimu alt! 11 Nuud
ma tean, et Jehoova on suurem
˜
kui koik teised jumalad, e sest
¨
ta astus valja nende vastu, kes
¨
tema rahvast ulbelt kohtlesid.”
˜
¨
12 Siis toi Moosese ai Jitro
˜
Jumalale poletusohvri ja muid
˜
ohvreid. Aaron ja koik Iisraeli
vanemad tulid, et koos Moose¨
se aiaga Jumala ees keha kinnitada.
¨
¨
13 Jargmisel paeval lahendas Mooses nagu tavaliselt rahva kohtuasju ja rahvas seisis
˜
Moosese ees hommikust ohtu¨
¨
˜
ni. 14 Moosese ai nagi koike,
mida ta rahva heaks teeb, ja
¨
kusis: „Miks sa nii teed? Miks
¨
sa istud uksinda kogu selle rahva ees ja rahvas seisab
˜
hommikust ohtuni sinu juu-
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¨
res?” 15 Mooses vastas aiale:
¨
„Rahvas kaib minu juures Ju˜
¨
malalt nou kusimas. 16 Kui
¨
¨
kerkib mingi tulikusimus, siis
tuuakse see minu ette ja mina
˜
moistan osapoolte vahel kohut
ning annan neile teada Jumala
otsused ja seadused.”a
¨
17 Seepeale utles Moosese
¨
ai temale: „See, kuidas sa seda
teed, pole hea. 18 Sa kurnad
¨
¨
end ju taiesti ara, samuti rahva, kes on sinu juures. See
koorem on sulle liiga raske, sa
¨
ei suuda seda uksinda kanda.
¨ ¨
19 Kuula nuud mind! Ma an˜
¨
nan sulle nou, kull Jumal on sib
nuga. Sina esinda rahvast Ju¨
¨
mala ees c ja vii t˜ ulikusimused
tema ette. d 20 Opeta rahvale
¨ ¨
maarusi ja seadusi e ning anna
neile teada, millist teed nad
¨
peavad kaima ja mida nad peavad tegema. 21 Aga vali rahva seast tublisid mehi, f kes kar¨ ¨
davad Jumalat, usaldusvaarseid mehi, g kes ei taotle oma¨ ¨
kasu, ning maara nad tuhande-,
¨
¨
saja-, viiekumne- ja kumne˜
pealikeks. h 22 Nemad moist¨
¨
ku tulikusimuste kerkides1 ini¨
˜
meste ule kohut. Koik keeruli¨
sed kusimused toogu nad sinu
ette, i aga lihtsamad lahendagu nad ise. Jaga nendega oma
koormat ja tee oma koorem
kergemaks.j 23 Kui sa niimoo˜
di teed ja see on kooskolas Jumala tahtega, siis sa pead vas˜
¨
tu ja koik lahevad rahulolevalt
koju.”
˜
24 Mooses vottis kohe oma
¨
˜
aia kuulda ja tegi koik nii,
¨
nagu see oli oelnud. 25 Mooses valis iisraellaste hulgast
¨ ¨
tublisid mehi ning maaras
˜
˜
18:22 1 Sona-sonalt „igal ajal”.

2. MOOSESE 18:26–19:18
nad rahvale peameesteks: tu¨
hande-, saja-, viiekumne- ja
¨
¨
¨
kumnepealikeks. 26 Tulikusi˜
muste kerkides moistsid nad
¨
inimeste ule kohut. Keerulised
¨
˜
kusimused toid nad Moosese
ette, a kuid lihtsamad lahendasid ise. 27 Siis saatis Mooses
¨
¨
oma aia teele b ja see laks oma
maale.
¨
Kolmandal kuul parast
Egiptusemaalt lahkumist
˜
˜
joudsid iisraellased Siinai korbesse. 2 Nad asusid Refidi˜
˜
mistc teele, joudsid Siinai kor¨
˜
besse ning jaid korbes laagris˜
¨
¨
se. Nad loid laagri ules mae
ette. d
¨
¨
¨
3 Siis laks Mooses ules maele Jumala juurde ja¨ Jehoova
¨ ¨
huudis talle seal: e „Utle Jaako˜
¨ ¨
bi suguvosale ja raagi iisrael¨
lastele: 4 „Te olete ise nainud, mida ma tegin egiptlastega f ning kuidas ma kandsin teid
˜
kotka tiibadel ja toin teid enda
¨ ¨
juurde. g 5 Kui te nuud kuule˜
tute mulle koiges ja peate kinni mu lepingust, siis saab teist
˜
minu eriline1 omand koigi rahvaste hulgas, h sest mulle kuulub kogu maa. i 6 Teist saab
mulle preestrite kuningriik ja
˜
¨
puha rahvas.”j Anna need sonad iisraellastele teada!”
7 Siis tuli Mooses tagasi,
kutsus rahva vanemad ja an˜
˜
dis neile teada koik need so¨
nad, mida Jehoova oli kaskinud
¨ ¨
tal raakida.k 8 Rahvas vastas
¨
˜
uksmeelselt: „Me teeme koik,
¨
mis Jehoova on oelnud.” l Otse¨
kohe laks Mooses ja viis nende vastuse Jehoovale. 9 See¨
peale utles Jehoova Moosesele: „Ma tulen su juurde tumedas

19

˜
˜
19:5 1 Voib tolkida ka „kallis”.
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e Heb 12:
18–21

pilves, et rahvas kuuleks, kui
¨ ¨
ma sinuga raagin, ja usuks ala¨
ti ka sind.” Niisiis utles Mooses
˜
rahva sonad Jehoovale edasi.
¨
10 Jehoova utles Moose¨
sele: „Mine rahva juurde, pu¨
hitse neid tana ja homme
ning nad pesku oma riided.
11 Nad olgu valmis kolman¨
daks paevaks, sest kolmandal
¨
paeval tuleb Jehoova kogu rah¨
va silme ees alla Siinai maele.
12 Sea rahvale piirid, kuhu¨
maani tohib maele ligineda,
¨
¨
oeldes: „Te ei tohi minna ules
¨
maele ega astuda isegi selle ja¨
¨
lamile. Igauks, kes mage puudutab, tuleb surmata. 13 Kel¨
¨ ¨
legi kasi ei tohi suudlast puudutada, vaid ta tuleb kividega
˜
surnuks visata voi surnuks las˜
ta1. Olgu loom voi inimene, ta
¨ ¨
¨ ¨
a
ei jaa elama.” Aga kui jaara˜
sarve puhutakse,b voivad nad
¨
mae ligi tulla.”
¨
¨
14 Seejarel laks Mooses
¨
¨
maelt alla rahva juurde, puhitses neid ning nad pesid oma
¨
riided.c 15 Ta utles rahvale:
¨
„Pange end kolmandaks paevaks valmis. Hoiduge seksuaalsuhetest.1”
¨
16 Kolmanda paeva hommi¨
˜
¨
¨
kul muristas ja loi valku, mae
kohal oli tume pilv d ja kostis
¨
¨ ¨
vaga vali sarvehaal. Kogu rah¨
vas laagris varises hirmust. e
17 Mooses viis rahva laagrist
¨
valja Jumalale vastu ning rah¨
¨
vas jai seisma mae juurde.
¨
¨
18 Siinai magi suitses uleni,
sest Jehoova laskus sinna tu˜
les. f Sealt tousis suitsu, mis oli
˜
nagu poletusahju suits, kogu

f 2Mo 24:17
5Mo 4:11, 12
2Aj 7:1–3

˜
¨
19:13 1 Moeldakse ilmselt noolega labi˜
˜
¨
laskmist. 19:15 1 Sona-sonalt „arge liginege naisele”.
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¨
¨ ¨
magi vappus a 19 ja sarvehaal
¨
muutus uha valjemaks. Moo¨ ¨
ses raakis ning Jumal vastas
talle.
20 Jehoova laskus Siinai
¨
mae tippu. Siis kutsus Jehoova
¨
Moosese mae tippu ja Mooses
¨
¨
¨
laks ules.b 21 Jehoova utles
Moosesele: „Mine alla, hoiata
¨ ¨
rahvast, et keegi ei puuaks tulla Jehoovat vaatama, sest muidu paljud rahva hulgast hukkuvad. 22 Preestrid, kes korra¨
paraselt Jehoova ette tulevad,
¨
puhitsegu end, et Jehoova neid
ei karistaks.” c 23 Mooses vastas Jehoovale: „Rahvas ei tohi
¨
Siinai maele tulla, sest sa oled
¨
meid juba hoiatanud ja oelnud
mulle: „Sea piirid, kuhumaani
¨
tohib maele ligineda, ja kuulu¨
¨
ta magi puhaks.”” d 24 Ent Je¨
hoova utles talle: „Mine alla ja
tule tagasi koos Aaroniga, kuid
keela preestritel ja rahval tul¨
la ules Jehoova juurde, et ta
neid ei karistaks.” e 25 Mooses
¨
lakski alla rahva juurde ja an˜
dis need sonad edasi.
¨
Siis Jumal utles: f
2 „Mina olen Jehoova,
˜
¨
sinu Jumal, kes toi sind valja
Egiptusemaalt, orjusekojast.g
3 Sul ei tohi olla teisi jumalaid
˜
minu korval. h
4 Sa ei tohi teha endale nikerdatud kuju ega mistahes ku¨
jutist millestki, mis on ulal tae˜
vas, all maa peal voi vees.i
5 Sa ei tohi nende ette kummardada ega lasta end ahvatleda neid teenima, j sest mina,
Jehoova, sinu Jumal, olen Ju¨ ¨
¨
mal, kes ootab jaagitut puhenk
dumust. Kes mind vihkab ja
pattu teeb, selle lapsed lange˜
vad kolmanda ja neljanda pol-

20
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veni mu karistuse alla, 6 ent
¨
kes mind armastab ja mu kaske
peab, selle lastele saab tuhan˜
denda polveni osaks mu truu
armastus. a
7 Sa ei tohi kasutada Jehoo¨ ¨
va, oma Jumala nime vaaritul
viisil, b sest kes kasutab tema
¨ ¨
¨
nime vaaritul viisil, seda ei jata
Jehoova karistamata. c
¨
8 Pea alati hingamispaeva,
¨
¨
see paev olgu sulle puha.d
¨
¨
9 Kuus paeva tee oma toid ja
toimetusi, e 10 kuid seitsmes
¨
¨
paev on hingamispaev sinu Jumala Jehoova auks. Sa ei tohi
¨ ¨
teha mingit tood, ei sa ise
¨
ega su poeg, tutar, ori, orjatar, su kariloom ega su keskel
elav muulane. f 11 Sest kuue
¨
paevaga tegi Jehoova taeva ja
˜
maa, mere ja koik, mis neis
¨
¨
on, ning jai seitsmendal pae¨
˜
val puhkama. g Selleparast on¨
nistas Jehoova hingamispaeva
¨
¨
ja kuulutas selle paeva puhaks.
12 Austa oma isa ja ema, h et
sa elaksid kaua maal, mille su
Jumal Jehoova sulle annab. i
13 Sa ei tohi tappa.j
14 Sa ei tohi abielu rikkuda.k
15 Sa ei tohi varastada.l
16 Sa ei tohi anda teise inimese kohta valetunnistust.m
17 Sa ei tohi himustada teise inimese maja. Sa ei tohi himustada tema naist, n orja, orjatari, pulli, eeslit ega midagi,
mis on tema oma.” o
˜
18 Kogu rahvas kuulis koue¨
¨ ¨
¨
murinat ja sarvehaalt ning nagi
¨
¨
¨
valgusahvatusi ja mae suitsemist. Iisraellasi haarasid hir¨
¨
muvarinad ja nad jaid eemale
¨
p
seisma. 19 Nad utlesid Moo¨ ¨
sesele: „Raagi sina meiega, me

2. MOOSESE 20:20–21:16

¨
kuulame sind, aga Jumal argu
¨ ¨
meiega raakigu, et me ei su¨
reks.” a 20¨ Mooses utles siis
rahvale: „Arge kartke, Jumal on
tulnud teid proovile panema.b
Ta tahab, et te oleksite jumalakartlikud ega teeks pattu.” c
21 Rahvas seisis eemal, kuid
Mooses ligines tumedale pilvele, kus oli Jumal. d
¨
22 ¨ Jehoova utles Moosesele: „Utle iisraellastele: „Te ise
¨
nagite, kuidas ma taevast teie¨ ¨
ga raakisin.e 23 Te ei tohi
˜
˜
teha minu korvale ei hobe- ega
kuldjumalaid. f 24 Tehke mulle altar mullast ning ohverdage
˜
selle peal poletus- ja rahuohvreid, lambaid, kitsi ja veiseid.
Igas paigas, mille ma valin, et
seal meenutataks minu nime, g
˜
tulen ma teie juurde ja onnistan teid. 25 Kui te teete mul¨
le kivialtari, siis arge ehitage
seda tahutud kividest, h sest kui
te selle kive meisliga¨ tahute, te
¨
ruvetate selle. 26 Arge tehke
mu altarile astmeid, et teie varjatud kehaosad ei paljastuks,
¨ ¨
¨
¨
kui te astmeid mooda ules laheksite.”
˜
Need on oigusnormid,
mis sa pead neile teada
andma.i
2 Kui sa ostad orjaks heebrealase, j teenigu ta orjana kuus
aastat, aga seitsmendal aastal
tuleb ta vabastada, ilma et ta
peaks midagi maksma. k 3 Kui
¨
ta tuli uksinda, siis ta ka mingu
¨
uksinda. Kui ta tuli koos naisega, mingu naine koos temaga. 4 Kui aga tema isand an¨
nab talle naise1 ja see sunni˜
¨
tab talle poegi voi tutreid, siis
¨ ¨
jaavad naine ja lapsed isandale

21

˜ ˜
21:4 1 Ilmselt vooramaalase, kel polnud
˜
oigust seitsmendal aastal vabaks saada.
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¨
¨
ning mees mingu ara uksinda. a
¨
5 Aga kui see ori utleb: „Ma
armastan oma isandat, naist ja
lapsi ega taha vabaks saada”, b
6 siis pangu isand ori seisma
˜
vastu ust voi uksepiita ja torga˜
¨
ku tal korv naaskliga labi — Jumal olgu selle tunnistajaks.
¨
¨ ¨
Seejarel jaagu ta kogu eluks
tema orjaks.
¨ ¨
¨
7 Kui mees muub oma tutre
orjaks, ei saa see vabaks samamoodi nagu meesorjad. 8 Kui
ta isand pole temaga rahul
ega taha teda oma liignaiseks,
˜
peab isand olema nous ta va¨ ¨
baks muuma, kuna on teda pet˜
¨ ¨
nud, kuid tal pole oigust muua
˜ ˜
teda vooramaalasele. 9 Kui ta
annab tema oma pojale, peab
¨
˜
ta andma talle tutre oigused.
˜
10 Kui poeg1 peaks votma endale veel teise naise, ei tohi
¨
ta anda esimesele vahem toitu
¨
ja riideid, ning ta peab taitma
ka oma abielukohustc tema ees.
11 Kui ta neid kolme asja tal˜
˜
¨
le ei voimalda, voib naine ara
minna ilma raha maksmata.
¨ ¨
12 Kes loob teist inimest,
nii et see sureb, tuleb hukata.d 13 Aga kui ta teeb seda
tahtmatult ja Jumal lubab sel
¨ ¨
juhtuda, siis maaran ma pai˜
˜
ga, kuhu ta voib pogeneda. e
14 Kui mees vihastub kaasinimese peale ja tapab ta tahtlikult, f siis peab ta surema, ise¨
gi kui ta tuleb ara viia mu altari
¨ ¨
juurest. g 15 Kes loob oma isa
˜
voi ema, tuleb surmata. h
¨ ¨
16 Kes roovib inimese, i tu¨
˜
leb surmata, j ukskoik, kas ta
¨ ¨
¨ ¨
¨
˜
muub roovitu ara voi leitakse
k
see tema juurest.
˜
¨
21:10 1 Teine voimalik tahendus: „isand”.
˜
˜
Sona-sonalt „ta”.
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˜
17 Kes neab oma isa voi
a
ema, tuleb surmata.
¨
18 Kui mehed lahevad rii¨
¨ ¨
˜
du ja uks loob teist kivi voi rusikaga1, aga kannatanu ei su¨ ¨
re, vaid jaab haigevoodisse
˜
¨
19 ning touseb hiljem ules ja
¨
saab kepi najal valjas liikuda,
¨ ¨
siis ei tule loojat karistada. Ta
¨
peab maksma huvitist aja eest,
¨ ¨
kui kannatanu ei saanud tood
¨
teha, kuni tema taieliku paranemiseni.
¨ ¨
20 Kui mees loob oma orja
˜
voi orjatari kepiga, nii et see
¨
¨
tema kae labi sureb, tuleb teda karistada.b 21 Aga kui ori
¨ ¨
¨
˜
jaab paevaks voi paariks elama, ei tule omanikku karistada, sest ori on tema raha eest
ostetud.
22 Kui mehed omavahel kaklevad ja vigastavad rasedat
¨
naist, nii et too sunnitab enneaegselt, c aga ei ema ega laps
¨ ¨
ei sure1, peab suudlane maksma kahjutasu, nii palju kui nai˜
se mees temalt nouab; tal tuleb maksta see kohtunike otsu¨
¨
se jargi. d 23 Aga kui uks neist
sureb, tuleb anda elu elu vas˜
tu. e 24 Muu tosise kahju kor˜
ral on noutav silm silma vastu,
¨
¨
hammas hamba vastu, kasi kae
˜
vastu, jalg jala vastu, f 25 po˜
letus poletuse vastu, haav haava vastu, hoop hoobi vastu.
¨ ¨
26 Kui mees loob oma orjal
˜
¨
voi orjataril silma valja, peab ta
¨
huvituseks silma eest orja va¨ ¨
baks laskma. g 27 Kui ta loob
˜
oma orjal voi orjataril hamba
¨
¨
valja, peab ta huvituseks hamba eest orja vabaks laskma.
˜
¨
21:18 1 Teine voimalik tahendus: „mingi
¨ ¨
˜
˜
tooriistaga”. 21:22 1 Voib tolkida ka „ei
ema ega laps saa raskelt vigastada”.
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˜
28 Kui pull puskib meest voi
naist ja see sureb, tuleb pull
kividega surnuks visata a ning
¨ ¨
tema liha ei tohi suua. Pulli
¨
omanikku argu karistatagu.
29 Aga kui pull oli juba varem
puskija ja omanikku oli hoiatatud, tema aga ei valvanud loo˜
ma ja see surmab mehe voi
naise, tuleb pull kividega surnuks visata ja ka selle omanik
tuleb surmata. 30 Kui omani¨ ¨
kule maaratakse lunastushind,
tuleb tal anda oma elu vabaksostmiseks nii palju, kui talle
¨ ¨
˜
maaratakse. 31 Sama oigusnormi tuleb omaniku suhtes rakendada ka siis, kui pull puskib
˜
¨
poissi voi tudrukut. 32 Kui
˜
pull puskib orja voi orjatari, tuleb isandale maksta 30 seeklit1
ja pull tuleb kividega surnuks
visata.
¨
33 Kui mees jatab augu lah˜
ti voi kui ta kaevab augu
ega kata seda kinni ja pull
˜
voi eesel kukub sinna sisse,
34 peab augu omanik maksma
¨
huvitist.b Ta maksku see hind
looma omanikule, kuid surnud
¨ ¨
¨
loom jaagu temale. 35 Kui uhe
mehe pull vigastab kellegi teise pulli ja see sureb, tuleb neil
¨ ¨
elus pull maha muua ja saadud
raha omavahel jagada; ka surnud looma peavad nad omavahel jagama. 36 Kui aga oli teada, et see pull on puskija, kuid
selle omanik ei valvanud looma,
¨
peab ta andma huvituseks pulli eest pulli, kuid surnud loom
¨ ¨
jaagu temale.
Kui keegi varastab pul˜
˜
li voi lamba ja tapab voi
¨ ¨
muub selle, siis peab ta andma
¨
huvituseks pulli eest viis pulli
ja lamba eest neli lammast. c

22

21:32 1 340 g. (Vt lisa B14.)

2. MOOSESE 22:2–21
2 (Kui varas a tabatakse sis¨ ¨
semurdmiselt ja teda luuakse
¨ ¨
ning ta sureb, ei ole loojal ve¨ ¨
resuud. 3 Aga kui see juhtub
¨
¨
˜
¨ ¨
parast paikesetousu, on loojal
¨ ¨
veresuu.)
¨
Varas peab kahju huvitama.
Kui tal midagi ei ole, tuleb
¨ ¨
¨
muua tema ise, et varastatu huvitada. 4 Kui varastatu, olgu
˜
˜
pull voi eesel voi lammas, leitakse tema juurest elusana, siis
¨
peab ta huvitama selle kahekordselt.
5 Kui keegi viib oma loomad
¨ ¨
˜
˜
¨
sooma pollule voi viinamaele
¨ ¨
ja laseb neil suua kellegi teise
˜
¨
pollul, siis peab ta kahju huvi˜
˜
tama parimaga oma pollult voi
¨
viinamaelt.
¨ ¨
6 Kui tuli paaseb lahti, nii
˜ ˜
¨
et ogapoosad suttivad ning vil˜
˜
˜
javihud, loikamata vili voi pold
¨
tules havivad, siis peab tule
¨ ¨
˜
¨
suutaja polenu huvitama.
¨
7 Kui keegi annab teise kat˜
te hoiule raha voi mingid asjad ja need varastatakse selle
majast, peab varas, kui ta lei¨
takse, kahju kahekordselt hub
vitama. 8 Kui varast ei leita,
tuleb majaomanik viia Jumala
ette1, c et teada saada, kas mitte
¨
tema ise pole pannud oma katt
¨
teise vara kulge. 9 Kui tegemist on omandivaidlusega, olgu
omandiks pull, eesel, lammas,
˜
˜
moni riideese voi midagi muud
¨
¨
¨
kadumalainut, mille uks vaidab
endale kuuluvat, viidagu see asi
¨ ¨
Jumala ette. d Kelle Jumal suu˜
di moistab, see peab teisele
¨
kahju kahekordselt huvitama. e
10 Kui keegi annab teise
¨
katte hoiule eesli, pulli, lam22:8 1 St kohtunike juurde, kes olid Jumala esindajad.
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a 2Mo 20:15

b 2Mo 22:4

c 5Mo 16:18
5Mo 19:17

d 5Mo 16:18
5Mo 25:1

e 2Mo 22:4
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a 3Mo 6:2–5

b 5Mo 22:
28, 29

c 3Mo 19:26
3Mo 20:6
5Mo 18:
10–12
1Sa 28:3
Ga 5:20
Ilm 22:15

d 3Mo 18:23
3Mo 20:15
5Mo 27:21

e 4Mo 25:3
1Ku 18:40
1Ko 10:20

f 3Mo 25:35

g 3Mo 19:
33, 34
5Mo 10:19

˜
˜
ba voi mone muu koduloo¨ ¨
ma ja see sureb, jaab vigaseks
˜
¨ ¨
voi roovitakse, ilma et oleks
tunnistajaid, 11 siis peab see,
kelle juures loom oli, Jehoova
ees vande andma, et ta ei ole
¨
˜ ˜
pannud oma katt voora vara
¨
kulge. Looma omanik peab
seda tunnustama ja teisel ei
¨
tule huvitist maksta.a 12 Aga
kui loom on temalt varastatud1, peab ta omanikule kah¨
ju huvitama. 13 Ent kui mets˜
loom on looma lohki kiskunud,
˜
peab ta tooma toendiks selle
¨ ¨
jaanused. Mahamurtut ei tule
¨
huvitada.
14 Kui keegi laenab teiselt
¨ ¨
looma, aga see jaab vigaseks
˜
voi sureb, ilma et selle omanik
¨
juures oleks, tuleb kahju huvitada. 15 Kui aga omanik oli
¨
juures, pole vaja huvitist maks¨ ¨
ta. Kui loom oli uuritud, siis ka¨ ¨
tab kahju uuritasu.
˜
16 Kui mees vorgutab neitsi, kes ei ole kihlatud, ja magab
temaga, siis peab ta maksma
˜
˜
morsjaluna ja votma tema endale naiseks.b 17 Kui aga isa
¨
keeldub oma tutart talle andmast, siis peab mees sellegi˜
poolest maksma morsjaluna
suuruse summa.
˜
¨
18 Sa ei tohi noida ellu jatta.c
¨
¨
19 Igauks, kes uhtib loomaga, tuleb surmata.d
20 Kes ohverdab Jehoova
˜
korval ka teistele jumalatele,
tuleb hukata.e
21 Sa ei tohi muulast hal˜
vasti kohelda ega rohuda, f sest
te ise olete olnud muulased
Egiptusemaal. g
¨
˜
22:12 1 Ilmselt hooletuse parast voi min˜
¨
gi olukorra tottu, mida oleks saanud ara
hoida.
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¨
22 Te ei tohi teha liiga uhelegi lesknaisele ega orvule1.a
23 Kui sa neile liiga teed ja
¨ ¨
nad huuavad mind appi, siis ma
˜
¨ ¨
kuulen toesti nende huudeid. b
¨
˜
24 Mu viha suttib polema ja
˜ ˜
ma tapan teid moogaga, teie
¨ ¨
naised jaavad leskedeks ning
teie lapsed isata.
˜
25 Kui sa laenad raha monele vaesele mu rahva seast, ei
tohi sa kohelda teda nagu liig˜
kasuvotja: sa ei tohi tema pealt
˜
kasu loigata.c
˜
26 Kui sa votad pandiks teise inimese riideeseme, d siis
pead sa selle temale tagasi
¨
andma enne paikeseloojangut.
27 See on talle ainsaks kat˜
teks, mida endale peale votta.
Millega ta muidu magab? e Ma
¨ ¨
ju kuulen tema appihuudu, sest
ma olen kaastundlik1. f
28 Sa ei tohi needa Jumalat g ega¨ oma rahva juhte. h
29 Ara hoia end tagasi, et
¨
tuua ohvriandi oma kullusli¨
kust saagist ning ulevoolavast
¨
˜
veinist ja olist. i Esmasundinu
¨
oma poegadest puhenda mulle. j 30 Oma veise, lamba ja
¨
kitse esmasundinuga tee nii: k
¨
seitse paeva olgu ta oma ema
¨
juures, aga kaheksandal paeval
pead sa ta minule andma. l
¨
31 Te peate olema mu puha
¨ ¨
rahvas.m Te ei tohi suua sellise
looma liha, kelle metsloom on
¨
valjal maha murdnud, n see tuleb visata koertele.
¨
Ara
levita valekuuldusi.o
¨
¨ ¨
Ara loo kampa jumalatuga, et sinust ei saaks kuritaht¨
likku tunnistajat. p 2 Ara mine
massiga kaasa kurja tegema.

23

˜
˜
22:22 1 Voib tolkida ka „isata lapsele”.
˜
˜
22:27 1 Voib tolkida ka „suuremeelne”.
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Lu 6:34, 35
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f 5Mo 10:18
L 34:6
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11, 14
h Kog 10:20
Ap 23:5
Ju 8
˜
i Op 3:9
2Ko 9:7
j 2Mo 13:2
k 5Mo 15:19
l 3Mo 22:27
m 3Mo 19:2
4Mo 15:40
1Pe 1:15
n 3Mo 22:3, 8
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o 3Mo
19:16
˜
Op 6:16, 19
p 5Mo 19:
18,
˜ 19
Op 19:5
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a 3Mo 19:15
˜
b Op 25:21
1Te 5:15
c 5Mo 22:4
Lu 6:27
Ro 12:21
d 5Mo 16:19
2Aj 19:7
˜
e Op 17:15
Ro 1:18
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f Kog 7:7
g 3Mo 19:34
h 3Mo 25:3, 4
i 2Mo 20:
9, 10
5Mo 5:14
j 5Mo 4:9
k 5Mo 12:3
Jos 23:6, 7

¨
Kui sa annad tunnistust, ara
¨ ¨
˜
vaana tode, et olla enamiku
¨
meele jarele. 3 Vaese riiuasjas ole erapooletu. a
4 Kui sa kohtad oma vaen¨
˜
lase araeksinud pulli voi eeslit, vii see talle tagasi.b 5 Kui
¨
sa naed vihamehe eeslit koor¨
¨
ma all lamamas, ara mine uks˜
¨ ¨
koikselt mooda, vaid aita oma
vihamehel
loom vabastada. c
¨
¨ ¨
˜
6 Ara vaana oigust, kui sa
langetad otsust oma rahva vaed
se kohtuasjas.
¨
7 Argu olgu sul midagi te¨ ¨
¨
gemist valesuudistustega; ara
¨ ¨
˜
tapa suutut ega oiget, sest ma
˜
˜
ei moista oigeks jumalatut, kes
seda teeb.e
¨
˜
¨
8 Ara vota vastu altkaemak¨
su, sest altkaemaks pimestab
˜
˜
isegi oiglasi ja voib moonutada
˜
˜
oigete¨ sonu.f
˜
9 Ara rohu muulast. Te ju
˜
moistate muulase hinge, kuna
te ise olite muulased Egiptusemaal.g
¨
10 Kuus aastat kulva seemet oma maale ja kogu sellelt saaki.h 11 Ent seitsmen¨
dal aastal ara oma maad hari,
¨
¨ ¨
vaid jata see sooti ning sealt
¨ ¨
soogu sinu rahva vaesed. Mis
¨
¨ ¨
¨ ¨
neist ule jaab, soogu metsloo¨
mad. Nii tee ka oma viinamae
ja oliivisaluga.
¨
¨ ¨
12 Kuus paeva tee tood,
¨
kuid seitsmendal paeval pea
˜
vahet, et su pull ja eesel voiksid puhata ning su orjatari
poeg ja muulane saaksid hinge
˜
tommata.i
¨
˜
13 Jargige hoolsalt koike,
¨
mida ma teile olen oelnud.j
¨
Teiste jumalate nimesid arge
¨
isegi mitte nimetage, argu neid
kuuldagu teie suust. k

2. MOOSESE 23:14–24:1
14 Kolm korda aastas pea
¨
minu auks puha.a 15 Pea hap¨
¨ ¨
nemata leibade puha. b Soo
¨
hapnemata leiba seitse pae¨
va, nagu ma olen sind kaski¨ ¨
nud, maaratud ajal avivikuul1, c
sest siis lahkusid sa Egiptu¨
sest. Keegi argu tulgu minu
¨
¨
ette tuhjade katega. d 16 Pea
˜
¨
ka loikuspuha1, kui valmib sinu
˜
pollu uudsevili sellest, mida
¨
sa oled kulvanud. e Samuti pea
¨
˜
saagikoristuspuha2 aasta lo˜
pus, kui sa kogud pollult kokku
¨ ¨
oma toovilja. f 17 Kolm korda
˜
aastas tulgu koik teie mehed
oma isanda Jehoova ette. g
18 Sa ei tohi ohverdada mu
tapaohvri verd koos hapnenu¨
ga. Ja rasv, mida te mulle puhade ajal ohverdate, ei tohi
¨
¨ ¨
seista ule oo hommikuni.
19 Parim oma maa uuest
saagist too Jehoova, oma Jumala kotta.h
Sa ei tohi keeta kitsetalle ta
ema piimas.i
20 Ma saadan sinu ees oma
ingli, j et ta hoiaks sind teel ja
viiks sind paika, mille ma olen
¨
valmis seadnud. k 21 Ole tahe˜
lepanelik
ja
v
ota
kuulda
ta
¨
¨ ¨
¨
haalt. Ara massa tema vastu,
sest ta ei anna andeks teie
¨
uleastumisi l — ta tegutseb minu
nimel. 22 Kui sa kuuletud tal˜
¨
le koiges ja teed, mida ma utlen, siis olen ma su vaenlaste vaenlane ja su vastaste vas¨
tane. 23 Minu ingel laheb su
ees ja viib sind emorlaste,
hettide, perislaste, kaananlaste, hiivlaste ja jebuuslaste maa¨
le ning ma havitan need rah-
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Jos 22:5
Mt 4:10
e 5Mo 7:13
f 5Mo 7:15
g 5Mo 7:14
5Mo 28:4
h 5Mo 2:25
Jos 2:9
i 5Mo 7:23, 24
j 5Mo 7:20
Jos 2:11
k Jos 24:11
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vad. a 24 Sa ei tohi kummardada nende jumalate ette ega
lasta end
ahvatleda noid teeni¨
¨
ma. Ara jargi nende rahvaste
b
kombeid! Purusta nende eba¨
jumalakujud ja puhad sambad. c
25 Teeni oma Jumalat Jehoo˜
vat d ning ta onnistab su leiba
˜
ja vett. e Ma korvaldan
¨ teie keskelt haigused.f 26 Uhelgi nai¨
sel sinu maal pole nurisunni¨
tust ega ole uhtki viljatut. g Ma
¨
annan sulle palju elupaevi.
27 Ma panen rahvad enda
¨
ees varisema juba enne, kui
˜
sa nendeni jouad. h Ma ajan se˜
gadusse koik, keda sa kohtad,
ja panen vaenlased su ees alis˜
tunult pogenema. i 28 Ma saadan sinu ees masenduse1 j ning
see ajab hiivlased, kaananlased
¨
ja hetid sinu eest ara. k 29 Ma
¨
¨
ei aja neid ara uhe aastaga, et
¨ ¨
¨
maa ei jaaks tuhjaks ja sinna ei
sigineks palju ohtlikke metsloomi. l 30 Ma ajan nad sinu eest
¨
¨
ara vahehaaval, kuni sa saad
˜
arvukaks ja votad maa enda
valdusse. m
31 Ma annan sulle maa-ala,
mis ulatub Punasest merest
˜
kuni vilistite mereni ja kor˜
best kuni suure joeni1. n Ma an¨
nan maa elanikud sinu katte
¨
ja sa ajad nad ara. o 32 Sa ei
tohi teha lepingut nendega ega
nende jumalatega. p 33 Nad ei
tohi sinu maal elada, et nad ei
paneks sind minu vastu pattu
tegema. Kui sa hakkad teenima
nende jumalaid, saab see sulle
¨ ¨
puuniseks.” q
¨
Jumal utles Moosese¨
le: „Tulge ules Jehoova juurde, sina, Aaron, Naadab, Abihu r ja 70 Iisraeli vane-

24

23:15 1 Vt lisa B15. 23:16 1 Nimetati ka 
˜
¨
¨
¨
PTK 24
23:28 1 Teine voimalik tahendus: „kabunadalatepuhaks. 2 Nimetati ka lehtma¨
hirmu”. 23:31 1 St Eufratini.
jadepuhaks.
r 3Mo 10:1
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mat, ning kummardage eemal.
¨
¨
2 Mooses uksi lahenegu Je¨
¨
hoovale, aga nemad argu lahe¨
negu ning rahvas argu tulgu
¨
ules koos temaga.” a
¨
3 Siis laks Mooses ja andis
˜
˜
rahvale teada koik Jehoova so˜
˜
nad ja koik oigusnormid b ning
¨
¨ ¨
kogu rahvas vastas uhel haalel:
˜
„Me oleme valmis tegema koi˜
¨
gi nende sonade jargi, mida Je¨ ¨
hoova on raakinud.” c 4 Moo˜
˜
ses pani koik Jehoova sonad
˜
kirja.d Ta tousis hommikul vara
¨
ja ehitas mae jalamile altari
ja 12 sammast Iisraeli 12 sugu¨
¨
haru jargi. 5 Seejarel saatis
ta noori Iisraeli mehi ohverda˜
ma poletusohvreid ning tooma
pulle rahuohvriks e Jehoovale.
˜
6 Mooses vottis poole verest ja
pani kaussidesse, aga teise
poole verest piserdas ta al˜
tarile. 7 Siis vottis ta lepinguraamatu1 ja luges selle rahva¨
le ette. f Rahvas utles: „Me ole˜
me valmis tegema koike, mida
¨
Jehoova on oelnud, ja me kuu˜
letume talle.” g 8 Mooses vottis verd ja piserdas seda rahva
¨
peale h ning utles: „See on selle
lepingu veri, mille Jehoova on
˜
˜
˜
solminud teiega koigi nende so˜
i
nade pohjal.”
¨
9 Siis laksid Mooses, Aaron,
Naadab, Abihu ja 70 Iisraeli va¨
¨
¨
nemat ules maele 10 ning nagid Iisraeli Jumalat.j Tema jalgealune oli otsekui safiirplaatidega kaetud ja puhas nagu tae˜
¨
vas. k 11 Ta ei tostnud katt
nende Iisraeli juhtide vastu. l
¨
˜
Need said nagemuse toelisest
˜
˜
Jumalast ning nad soid ja joid.
24:7 1 Ilmselt sisaldas see raamat 2Mo
˜
20:22–23:33 kirjas olevaid oigusnorme.
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¨
¨ ¨
12 Jehoova utles nuud Moo¨
sesele: „Tule ules minu juur¨
¨ ¨
de maele ja jaa siia. Ma
annan sulle kivitahvlid sea¨
duste ja kaskudega, mis ma
panen kirja neile juhatuseks.” a
13 Siis Mooses ja tema teener Joosua b seadsid end valmis
¨
¨
ning Mooses laks ules Juma¨
la maele. c 14 Aga vanemate¨
le oli ta oelnud: „Oodake meid
siin, kuni me tagasi tuleme. d
¨ ¨
Aaron ja Huur e jaavad teiega.
¨
Kui kellelgi on mingi tuliasi,
¨ ¨
siis poordugu ta nende poole.” f
¨
¨
¨
15 Ja Mooses laks ules maele,
¨
mage aga kattis pilv. g
¨
16 Jehoova auhiilgus h jai
¨
Siinai maele i ja pilv kattis seda
¨
¨
kuus paeva. Seitsmendal pae¨ ¨
val huudis Jumal Moosest pil¨
ve seest. 17 Iisraellased nagid seda vaatepilti Jehoova auhiilgusest, mis oli otsekui tule˜ ˜
¨
¨
loom maetipus. 18 Siis laks
˜
Mooses pilve sisse ja tousis
¨
˜
¨
korgemale makke. j Mooses jai
¨
¨
¨ ¨
maele 40 paevaks ja 40 ooks. k
Jehoova¨ lausus Moosesele: 2 „Utle iisraellastele, et nad koguksid mulle anne¨
¨
tuse: igauhelt, keda suda sun˜
nib andma, votke vastu anne˜
tus.l 3 Votke neilt annetuseks
˜
kulda, m hobedat n ja vaske, o
4 sinist, purpurpunast, ere˜
punast ja peenlinast longa,
¨
kitsevilla, 5 punaseks varvi¨ ¨
¨
tud jaaranahku, hulgenahku,
˜
akaatsiapuud, p 6 oli lampide
˜
˜
jaoks, q palsamit voideoli val˜
mistamiseks r ja healohnalist
suitsutusrohtu, s 7 samuti oo¨
˜
¨ ¨ ˇ
nuksikive ja muid kive olaruu s
z
ja rinnakilbi jaoks. 8 Nad
¨
tehku mulle puhamu, ja ma
ˇ
¨
elan nende keskel. z 9 Telkpuhamu ja kogu selle sisustus

25

2. MOOSESE 25:10–37

¨
tuleb teha tapselt selle eesku¨
¨
ju1 jargi, mis ma sulle naitan.2 a
10 Tee akaatsiapuust laegas:
¨ ¨
¨ ¨
2,5 kuunart pikk, 1,5 kuunart lai
¨ ¨
˜
ja 1,5 kuunart korge.1 b 11 Kata
¨
see nii seest kui ka valjast
¨
puhta kullaga c ning tee selle umber kullast ehisliist. d 12 Vala 4
˜
kuldrongast ja kinnita need lae˜
ka nelja jala kohale, 2 ron¨
¨
gast uhele kuljele ja 2 teise¨
le kuljele. 13 Tee akaatsiapuust
kangid ning kata need kulla¨
˜
ga.e 14 Pista kangid labi ron¨
gaste laeka kulgedel, et nendega
¨ ¨
laegast kanda. 15 Kangid jaa˜
¨
gu laeka rongastesse, neid argu
˜
¨
voetagu sealt ara. f 16 Pane laekasse tunnistustahvlid1, mis ma
sulle annan. g
17 Tee puhtast kullast kaas:
¨ ¨
¨ ¨
2,5 kuunart pikk ja 1,5 kuunart
lai.1 h 18 Tee kullast 2 keerubit. Meisterda need sepisena
kaane kumbagi otsa. i 19 Val¨
mista keerubid ja pane uks
¨
keerub kaane uhte otsa ja tei˜
ne kaane teise otsa. 20 Molema keerubi 2 tiiba olgu sirutu¨
nud ulespoole, nii et nad kataksid tiibadega kaant. j Keerubid asetsegu vastamisi ja
¨
nende naod olgu kaane poole. 21 Pane kaas k laekale peale ja laekasse aseta tunnistustahvlid, mis ma sulle annan. 22 Ma ilmutan end sulle
¨ ¨
seal ja raagin sinuga laeka kohalt. l Kahe keerubi vahelt, mis
on tunnistuslaeka peal, annan
˜
¨
ma sulle koik kasud iisraellaste
jaoks.
˜
˜
25:9 1 Voib tolkida ka „kavandi”. 2 Joonis lisas B5. 25:10 1 1,1 m pikk, 65 cm
˜
lai ja 65 cm korge. (Vt lisa B14.) 25:16
˜
˜
1 Sona-sonalt „tunnistus”. Viitab kivi¨
¨
tahvlitele, kus oli kirjas kumme kasku.
25:17 1 1,1 m pikk ja 65 cm lai.
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23 Tee akaatsiapuust laud: a
¨ ¨
¨ ¨
2 kuunart pikk, 1 kuunar lai ja
¨ ¨
˜
1,5 kuunart korge.1b 24 Kata
see puhta kullaga ning kaunis¨
¨ ¨
ta umbertringi
kullast aarisega.
¨ ¨
¨
25 Aarista lauaplaat kamblalaiuse1 liistuga ja kaunista liist
¨ ¨
kullast aarisega. 26 Valmista
˜
4 kuldrongast ja pane need laua
nelja nurka, nelja lauajala juur˜
¨
de. 27 Rongad olgu liistu lahedal kangide jaoks, millega lauda
kanda. 28 Kangid laua kandmiseks tee akaatsiapuust ja
kata need kullaga.
29 Valmista vaagnad, peekrid, kannud ja kausid joogiohvrite valamiseks. Tee need
puhtast kullast. c 30 Minu ees
laual olgu alati vaateleivad1. d
31 Tee puhtast kullast lambijalg,e valmista see sepisena. Selle alus, peaharu, lisaha˜
˜
˜
rud, oietuped, oienupud ja oied
¨
¨
tehtagu uhes tukis. f 32 Peaha¨
rust lahtugu 6 lisaharu: 3 haru
¨
uhelt poolt ja 3 teiselt poolt.
˜
¨
33 Koigil uhe poole harudel
˜
olgu 3 mandlioietuppe vaheldu˜
misi nuppude ja oitega ning ka
˜
koigil teise poole harudel olgu
˜
3 mandlioietuppe vaheldumi˜
si nuppude ja oitega. Niisugused olgu need 6 peaharust
¨
lahtuvat lisaharu. 34 Lambijala peaharul olgu 4 mand˜
lioietuppe vaheldumisi nuppu˜
de ja oitega. 35 Nupud olgu
esimese, teise ja kolmanda ha˜
rupaari all, koigi 6 lisaha¨
ru all, mis lahtuvad peaharust. 36 Nupud ja harud, kogu
¨
lambijalg, olgu sepistatud uhes
¨
tukis puhtast kullast. g 37 Tee
lambijalale 7 lampi. Kui lam25:23 1 90 cm pikk, 45 cm lai ja 65 cm
˜
˜
korge. 25:25 1 7,4 cm. 25:30 1 Vt „Sonaseletusi”.
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¨ ¨
bid on suudatud, valgustavad
need selle ees olevat ala. a
˜
38 Tahipihid ja tahinoud olgu
b
puhtast kullast. 39 Lambijalg
˜
koos koigi selle riistadega tehtagu 1 talendist1 puhtast kul˜
last. 40 Valmista need koik
¨
¨
eeskuju jargi, mida sulle mael
¨
naidati. c
¨
Tee telkpuhamu d 10-st
kangast, mis on kootud
˜
peenlinasest korrutatud longast ning sinisest, purpurpu˜
nasest ja erepunasest longast.
Kangad olgu kaunistatud keerubitega. e 2 Iga kangas olgu
¨ ¨
¨ ¨
28 kuunart pikk ja 4 kuunart
˜
lai,1 koik kangad olgu samade
˜ ˜
mootudega. f 3 5 kangast tu¨
leb omavahel uhendada ja ka
teised 5 kangast tuleb oma¨
¨
vahel uhendada. 4 Tee uhe
˜
kangarea serva sinisest longast aasad ja tee samasugused
aasad ka teise kangarea ser¨
va, kangaridade uhenduskohta.
¨
5 Tee 50 aasa uhe kangarea
serva ja 50 aasa teise kangarea
serva, nii et aasad oleksid kohakuti ja need saaks omavahel
¨
uhendada. 6 Tee 50 kuldhaa¨
ki ja uhenda nendega telgikan¨
¨
gad, et telkpuhamust saaks uks
tervik. g
7 Tee ka kitsevillast kan¨
gad, h mis oleksid telkpuhamu
katteks. Tee 11 kangast. i 8 Iga
¨ ¨
kangas olgu 30 kuunart pikk
¨ ¨
˜
ja 4 kuunart lai.1 Koik 11 kan˜ ˜
gast¨ olgu samade mootudega.
9 Uhenda 5 kangast omavahel
¨
¨ ¨
ja ulejaanud 6 omavahel, kuues
kangas keera telgi esiosas ka¨
hekorra. 10 Tee 50 aasa uhe
kangarea serva ja 50 aasa tei-

26

25:39 1 34,2 kg. 26:2 1 12,5 m pikk ja
1,8 m lai. (Vt lisa B14.) 26:8 1 13 m pikk
ja 1,8 m lai.
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se kangarea serva, kangarida¨
de uhenduskohta. 11 Tee 50
vaskhaaki ja pane haagid aasa¨
¨
desse ning uhenda kate uheks
¨
tervikuks. 12 Telgikatte ule¨ ¨
ulatuv osa, 2-kuunrane osa,
¨
mis ulatub ule alumise katte,
¨
¨
rippugu telkpuhamu tagakuljel.
¨
¨
13 Telkpuhamu kummalgi kul¨ ¨
jel rippugu telgikate 1 kuunar
¨
ule alumise katte.
14 Tee telgikattele kate pu¨
¨ ¨
naseks varvitud jaaranahkadest
˜
¨
¨
ja koige peale veel uks kate hulgenahkadest. a
¨
15 Tee telkpuhamule akaatsiapuust seinaraamid, b mis pan¨
dagu pusti. c 16 Iga seinaraam
¨ ¨
˜
olgu 10 kuunart korge ja 1,5
¨ ¨
kuunart lai.1 17 Igal seinaraa¨
˜
mil olgu 2 tappi uksteise kor˜
¨
val. Niimoodi tee koik telkpuhamu seinaraamid. 18 Tee telk¨
˜
¨
puhamu lounapoolse kulje tarvis 20 seinaraami.
19 Tee nende 20 seinaraa˜
mi alla 40 hobedast, tapipesaga alust: d 2 alust iga seinaraami
¨
alla, kummalegi tapile uks. e
¨
˜
20 Telkpuhamu teise, pohja¨
poolse kulje tarvis tee samuti
20
seinaraami 21 ning
˜
40 hobedast, tapipesaga alust:
2 alust iga seinaraami al¨
¨
la. 22 Telkpuhamu tagakulje
¨ ¨
¨ ¨
jaoks, mis jaab laane poole, tee
6 seinaraami. f 23 Tee telk¨
¨
puhamu tagumise kulje tarvis
2 seinaraami nurgapostideks.
¨
24 Need koosnegu kahest uhesugusest osast, mis algavad alt
¨
˜
ja saavad uleval esimese ronga
˜
juures kokku. Molemad raamid
¨
olgu uhesugused, need olgu
nurgapostideks. 25 Seinaraame olgu kokku 8 ning neil olgu
˜
26:16 1 4,5 m korge ja 65 cm lai.

2. MOOSESE 26:26–27:13

˜
16 hobedast, tapipesaga alust:
2 alust iga seinaraami all.
˜
26 Tee akaatsiapuust poik¨
¨
latid: 5 latti telkpuhamu uhe
¨
kulje seinaraamide jaoks, a 27 5
¨
¨
latti telkpuhamu teise kulje
seinaraamide jaoks ja 5 lat¨
¨ ¨
ti telkpuhamu laane pool asu¨
va tagakulje seinaraamide jaoks.
28 Keskmine latt seinaraamide
¨
keskkohas ulatugu uhest otsast
teise.
29 Kata seinaraamid kulla˜
ga b ja tee neile kullast rongad
lattide hoidmiseks ning kata ka
¨
latid kullaga. 30 Pustita telk¨
¨
puhamu plaani jargi, mida sul¨
¨
le mael naidati. c
31 Tee eesriie d sinisest,
purpurpunasest ja erepunasest
˜
longast ning peenlinasest kor˜
rutatud longast. See olgu kaunistatud keerubitega. 32 Kinnita see nelja akaatsiapuust
¨
samba kulge, mis on kullaga
kaetud, selle kullatud konksu¨
de kulge. Sambad seisku nel˜
jal hobedast, tapipesaga alusel.
33 Kinnita eesriie haakide alla
ja vii tunnistuslaegas e sissepoole eesriiet. Eesriie eralda˜
¨
¨
gu puha paika f koige puhamast
g
paigast. 34 Pane tunnistuslaekale kaas peale ning aseta
˜
¨
see koige puhamasse paika.
¨
35 Pane valjapoole eesriiet
˜
¨
pohjapoolsesse kulge laud ja
¨
˜
telkpuhamu
lounapoolsesse
¨
kulge lauaga kohakuti aseta
lambijalg.h 36 Tee telgi sisse¨
kaigu ette kardin. Koo see sinisest, purpurpunasest ja ere˜
punasest longast ning peenli˜
nasest korrutatud longast. i
37 Tee kardina jaoks 5 akaatsiapuust sammast, kata need
kullaga ja neil olgu kullast
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konksud. Vala sammaste jaoks
5 vasest, tapipesaga alust.
Valmista akaatsiapuust
¨ ¨
altar, a mis olgu 5 kuunart
¨ ¨
pikk ja 5 kuunart lai. Altar olgu
¨ ¨
˜
neljakandiline ja 3 kuunart korb
ge.1 2 Tee altari nelja nurka
sarved, c mis olgu osa altarist,
ja kata altar vasega. d 3 Val¨
mista tuhaambrid tuha koris¨
tamiseks ning kuhvlid, kausid,
¨
˜
hargid ja soepannid. Tee koik
altari riistad vasest. e 4 Tee
˜
altarile rest, vasest vore, ja nel˜
ja nurka 4 vasest rongast.
˜
5 Pane vore altari sisse, randist allapoole, altari keskpaika.
6 Tee altarile akaatsiapuust
kandekangid ja kata need vasega. 7 Kui altarit on vaja kanda, pista kangid kummalgi pool
˜
¨
altarit rongastest labi. f 8 Altar olgu tehtud laudadest, see
¨
olgu kastikujuline, seest tuhi.
¨
See tuleb teha tapselt nii, nagu
¨
¨
sulle mael naidati. g
¨
˜
9 Tee telkpuhamule ou. h
˜
¨
˜
Lounakuljes olgu oue piirdeks
˜
peenlinasest korrutatud lon¨ ¨
gast kangas pikkusega 100 kuunart1. i 10 Selle 20 posti ja nende 20 tapipesaga alust olgu
vasest. Postide konksud ja kin˜
nitused olgu hobedast. 11 Sa˜
¨
¨ ¨
muti olgu pohjakuljes 100 kuunra pikkune kangastest piire. Selle 20 posti ja nende 20 alust
olgu vasest, aga postide konk˜
sud ja kinnitused olgu hobe¨ ¨
¨
dast. 12 Laanekuljes olgu kan˜
gast piirde pikkus oue laiu¨
¨ ¨
se jargi 50 kuunart1. Poste olgu
˜
10 ja nende aluseid 10. 13 Oue
¨
¨
˜
laius idakuljes, paikesetousu

27

˜
27:1 1 2,2 m pikk, 2,2 m lai ja 1,3 m korge. (Vt lisa B14.) 27:9 1 45 m. 27:12
1 22 m.
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¨ ¨
pool, olgu 50 kuunart. 14 Seal
¨
¨ ¨
olgu uhel pool 15 kuunra1 pikkune kangast piire, millel on 3
posti koos 3 alusega. a 15 Ka
¨ ¨
teisel pool olgu 15 kuunra pikkune kangastest piire, millel on
3 posti ˜ koos 3 alusega.
¨
16 Oue sissekaigu ees olgu
¨ ¨
20 kuunra1 laiune kardin, mis
tuleb kududa sinisest, purpur˜
punasest ja erepunasest longast ning peenlinasest korru˜
¨
tatud longast. b Sissekaigu poste olgu 4 ja nende aluseid
˜
˜
¨
4. c 17 Koigi oue umber olevate postide kinnitused ja konk˜
sud olgu hobedast,
alused aga
˜
¨ ¨
vasest. d 18 Ou olgu 100 kuu¨ ¨
nart pikk e ja 50 kuunart lai
˜
¨ ¨
˜
ning oue piire 5 kuunart1 korge. Piire olgu tehtud peenlina˜
sest korrutatud longast, alused
˜
olgu vasest. 19 Koik riistad,
¨
mida kasutatakse telkpuhamu
teenistuses, samuti telgivaiad
˜
˜
ja koik ouepiirde vaiad, olgu vasest. f
¨
20 Kasi iisraellasi, et nad
tooksid sulle valgustuse jaoks
˜
puhast tambitud oliivioli1, et
˜
lampe saaks polemas hoida.g
21 Aaron ja ta pojad hoolitsegu kogudusetelgi lampide
eest, mis on eespool tunnistuslaeka juures olevat eesriieth —
˜
˜
need polegu Jehoova ees ohtust hommikuni. i See olgu iisraellastele alaliseks seaduseks
˜
˜
polvest polve. j
¨ ¨
Maara iisraellaste seast
oma vend Aaron koos
poegadega
teenima
minu
preestritena: k Aaron l ja tema
m
n
pojad Naadab, Abihu, Eleasar

28

27:14 1 7 m. 27:16 1 9 m. 27:18
˜
1 2,2 m. 27:20 1 Eriti hea ja kallis oli, mi˜
da saadi oliive uhmris tampides; moni˜
kord sotkuti oliive ka jalgadega.

2. MOOSESE 27:14–28:11

l 2Mo 1:1–4

ja Iitamar. a 2 Valmista oma
¨
vennale Aaronile puhad riided
¨ ¨
talle auks ja iluks. b 3 Raa˜
gi koigi osavatega, kelle ma
¨
olen taitnud tarkusega, c ja nad
valmistagu Aaronile riided, et
¨
teda saaks puhitseda minu
preestriks.
4 Need on riided1, mis neil
˜
¨ ¨
tuleb teha: rinnakilp, d olaruu,e
˜
varrukateta pealisroivas, f ruut¨ ¨
¨ ¨
mustriga ruu, turban g ja voo. h
¨
Nad peavad tegema puhad riided su vennale Aaronile ja
tema poegadele, et need saaksid teenida minu preestritena.
¨ ¨
5 Osavad toomehed kasutagu
kulda ning sinist, purpurpunast, erepunast ja peenlinast
˜
longa.
˜
¨ ¨
6 Nad tehku olaruu kullast
ning sinisest, purpurpunasest,
˜
erepunasest longast ja peenli˜
nasest korrutatud longast˜ kuns¨ ¨
¨
tiparaselt kootuna. i 7 Olaruu
koosnegu kahest poolest, mis
¨
olgu omavahel ˜ uhendatud kahe
˜
¨
¨ ¨
¨
olatukiga. 8 Olaruu kulge kin¨ ¨
nitatagu kootud voo, j millega
˜
¨ ¨
¨ ¨
olaruu kokku siduda. Voo valmistatagu samadest materjalidest: kullast ning sinisest, pur˜
purpunasest, erepunasest longast ja peenlinasest korrutatud
˜
longast.
˜
¨
9 Vota 2 oonuksikivi k ja
uurenda neisse Iisraeli poega¨
de nimed: l 10 6 nime uhte kivisse ja 6 nime teise kivis¨
¨
se poegade sundimise jarjekorras. 11 Kivinikerdaja uurendagu Iisraeli poegade nimed
nendesse kividesse samamoodi, nagu ta uurendaks pitsatit. m Kumbki neist kividest

m 2Mo 39:
6, 14

28:4 1 Joonis lisas B5.
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2. MOOSESE 28:12–36
pandagu kuldraami. 12 Aseta
˜
¨ ¨ ˜
¨
need 2 kivi olaruu olatukkidele
kui Iisraeli poegade meenutuskivid. a Need nimed olgu meenutuseks ja Aaron kandku neid
˜
¨
Jehoova ees kummalgi olatukil. 13 Tee kuldraamid 14 ja
¨ ¨
2 keerutatud noori taolist puhtast kullast ketti b ning kinnita
¨
ketid raamide kulge. c
¨
¨ ¨
15 Lase kasitoolisel valmis˜
tada kohtumoistmise rinnakilp. d See tehtagu samamoo˜
¨ ¨
di nagu olaruu: kullast ning sinisest, purpurpunasest, erepu˜
nasest longast ja peenlinasest
˜
korrutatud longast. e 16 See
olgu kokkumurtuna nelinurkne, 1 vaksa1 pikkune ja 1 vaksa
laiune. 17 Pane selle peale 4
rida kive: esimesse ritta rubiin,
topaas ja smaragd; 18 teise
¨
turkiis, safiir ja jaspis; 19 kolˇ
mandasse lesemikivi1, ahhaat
¨
ja
ametust; 20 neljandasse
¨
¨
krusoliit, oonuks ja nefriit.
Need tuleb panna kuldraamidesse. 21 Igale kivile vastab
¨
uks Iisraeli 12 poja nimedest.
Igasse neist tuleb uurendada
¨
uks 12 suguharu nimedest, nagu uurendatakse pitsatit.
22 Tee rinnakilbi peale kee¨ ¨
rutatud noori taolised puhtast kullast ketid.f 23 Samu˜
ti tee 2 kuldrongast ja kinnita need rinnakilbi kahe nur¨
ga kulge. 24 Pane 2 kuldketti
¨
˜
labi 2 ronga rinnakilbi nurkades. 25 Kummagi keti tei¨
ne ots pista labi raami, mis
˜
¨
˜
¨ ¨
on olatukkide peal olaruu esi¨
˜
kuljel. 26 Tee veel 2 kuldrongast ja kinnita need rinnakilbi
28:16 1 22,2 cm. (Vt lisa B14.) 28:19
˜
1 Pole teada, mis kiviga oli tegu. See vois
¨
˜
olla merevaik, huatsint, opaal voi turmaliin.
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alumistesse nurkadesse, rinna¨
˜
¨ ¨
kilbi tagakuljele olaruu vastu. a
˜
27 Tee veel 2 kuldrongast ja
˜
¨ ¨
¨
˜
pane need olaruu kulge 2 ola¨
¨
tukist allapoole, uhenduskoha
¨
¨ ¨
lahedale, kootud voo kohale. b
28 Rinnakilbi
paigalhoidmi˜
seks pandagu selle rongastest
¨
labi sinine pael ja see kinnita˜
¨ ¨ ˜
¨
tagu olaruu rongaste kulge. Nii
¨
˜
¨ ¨
pusib rinnakilp olaruul, kootud
¨ ¨
voo kohal paigal.
¨
29 Kui Aaron tuleb puhasse
paika, peab ta kandma Iisrae˜
li poegade nimesid kohtumoist¨
mise rinnakilbil oma sudame
kohal alatiseks meenutuseks
Jehoova ees. 30 Pane koh˜
tumoistmise rinnakilbi sisse
uurim ja tummim1, c need olgu
¨
Aaroni sudame kohal, kui ta tuleb Jehoova ette. Aaron kandku alati neid Jehoova ees oma
¨
sudame kohal, et nende abil iis¨
˜
raellaste ule kohut moista.
˜
¨ ¨
31 Tee olaruu juurde varru˜
kateta pealisroivas, mis olgu
¨
˜
uleni sinisest longast.d 32 Sellel olgu pea jaoks avaus, mi¨
da umbritsegu kangru valmista¨ ¨
tud aaris. See olgu otsekui
¨ ¨
soomusruu kaelus, et see ei
¨ ¨
rebeneks. 33 Allaare palistuse
¨
kulge tee sinisest, purpurpuna˜
sest ja erepunasest longast gra˜
naatounad ning nende vahele
pane kuldkellukesed: 34 kuld˜
kelluke ja granaatoun vaheldu˜
¨ ¨
misi kogu pealisroiva allaare ulatuses. 35 Aaronil peab see teenides seljas olema ja selle helinat
¨
peab olema kuulda, kui ta laheb
¨
puhamusse Jehoova ette ja kui
¨
ta sealt valja tuleb, et ta ei sureks. e
36 Valmista puhtast kullast
¨
sarav plaat ja uurenda sel˜
28:30 1 Vt „Sonaseletusi”.
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lesse, nagu uurendatakse pitsa˜
¨
tit, sonad „Jehoova on puha”.a
37 Kinnita see plaat sinise
¨
paela abil turbani b kulge. Plaat
¨
peab olema turbani esikuljel.
38 See olgu Aaroni laubal ning
Aaron kandku vastutust, kui
˜
¨
moni iisraellane eksib puhade
c
andide vastu, mille iisraellased
¨
puhitsevad, kui toovad need
¨
puhaks anniks. Kuldplaat olgu
alati ta laubal, et nad oleksid
¨
Jehoovale meeleparased.
˜
39 Koo peenlinasest longast
¨ ¨
ruutmustriga ruu ja tee peen˜
linasest longast turban, samuti
¨ ¨
koo voo.d
40 Valmista ka Aaroni poe¨ ¨
¨ ¨
gadele e ruud, vood ja peakatted
neile auks ja iluks. f 41 Riieta
oma vend Aaron ja tema po˜
jad, voia nad g ja sea ametis¨
se. h Puhitse nad minu preestriteks ja nad teenigu mind.
42 Tee neile ihu katteks pool¨
de reide ulatuvad linased puksid. i 43 Aaron ja ta pojad
kandku neid, kui nad tulevad
˜
kogudusetelki voi altari ette,
¨
et teenida puhas paigas, muidu
¨ ¨
saavad nad suudlaseks ja surevad. See olgu alaliseks seadu¨
seks temale ja ta jarglastele.
Nende preestriametisse
¨
˜
¨
puhitsemiseks vota uks
¨ ¨
noor pull ja kaks veatut jaara, j 2 samuti hapnemata lei˜
ba, oliga valmistatud hapne˜
˜
¨ ¨
mata rongasleibu ja oliga maaritud hapnemata kuivikleibu.k
Tee need peenest nisujahust,
3 pane korvi ja ohverda need, l
¨ ¨
ohverda ka pull ja kaks jaara.
4 Siis tulgu Aaron ja tema
¨
pojad kogudusetelgi sissekaim
gu juurde ning nad pesku
end veega. n 5 Pane Aaronile

29
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¨ ¨
˜
¨ ¨
selga ruu, a olaruu juurde kuu˜
luv varrukateta pealisroivas
˜
¨ ¨
ja olaruu koos rinnakilbiga
˜
¨ ¨
¨ ¨
ning seo olaruu kootud vooga kinni. b 6 Pane talle tur¨
ban pahe ning kinnita turba¨
¨
¨
¨
ni kulge puha puhitsusmark1. c
˜
˜
7 Vala ta pea peale voideoli d ja
˜
voia ta. e
¨
8 Seejarel tulgu tema pojad.
¨ ¨
¨ ¨
Pane neile ruud selga, f 9 voo
¨
¨
umber ning peakate pahe, nii
Aaronile kui ka tema poegadele. Preestriamet saagu neile,
see olgu alaliseks seaduseks. g
Nii pead sa Aaroni ja tema pojad preestriametisse seadma. h
¨
10 Seejarel too kogudusetelgi ette pull ning Aaron ja
¨
ta pojad pangu oma kaed pulli pea peale. i 11 Tapa see
pull Jehoova ees kogudusetel¨
˜
gi sissekaigu juures. j 12 Vota
˜
¨ ¨
sormega pulli verd ja maari
¨
¨ ¨
seda altari sarvedele, k ulejaa˜
nud veri vala altari korva˜
le. l 13 Siis vota sisikonda kat˜
tev rasv, m maksarasv, molemad
neerud ja nende peal olev rasv
˜
ning poleta altaril. n 14 Aga
˜
pulli liha, nahk ja soolesisu po¨
leta valjaspool laagrit. See on
patuohver.
¨
˜
¨
¨ ¨
15 Seejarel vota uks jaar
ning Aaron ja ta pojad pan¨
¨ ¨
gu oma kaed jaara pea pea¨ ¨
le. o 16 Tapa jaar ning piser¨
da selle verd altari igale kulje¨
¨ ¨
le. p 17 Tukelda jaar, pese selle soolestik q ja jalad ning
¨
pane tukid koos peaga altari˜
¨ ¨
le. 18 Poleta altaril kogu jaar.
˜
See on Jehoovale poletusohv˜
riks, meeldivaks1 lohnaks. r See
on tuleohver Jehoovale.
˜
˜
¨
29:6 1 Voib tolkida ka „puha laubaehe”.
˜
˜
29:18 1 Voib tolkida ka „lepitavaks”.
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˜
¨ ¨
19 Siis vota teine jaar ning
Aaron ja ta pojad pangu oma
¨
¨ ¨
kaed jaara pea peale.a 20 Tapa
¨ ¨
¨ ¨
jaar ja maari selle verd Aaroni
˜
ja tema poegade paremale korva¨
¨
lestale, nende parema kae poidlale ja parema jala suurele
varbale. Piserda verd altari iga¨
˜
le kuljele. 21 Vota altarilt verd
˜
˜
˜
ja vota ka voideoli b ning piserda Aaroni ja tema poegade riiete peale, et tema ja ta pojad ning
¨
ka nende riided saaksid puhaks. c
¨ ¨
˜
¨ ¨
22 Nuud vota jaara rasv,
rasvane saba, sisikonda kattev
˜
rasv, maksarasv, molemad neerud ja nende peal olev rasv d
ning
parem
kints,
kuna
¨ ¨
see on ametisseseadmisjaar. e
˜
¨
¨
23 Samuti vota uks ummargu˜
˜
ne leib, oli sisaldav rongasleib
ja kuivikleib hapnemata leibade korvist, mis on Jehoova
˜
ees. 24 Pane need koik Aaro¨
ni ja tema poegade kate peale
˜
˜
ning koiguta neid koigutusohv˜
rina Jehoova ees. 25 Siis vo¨
˜
ta need nende kate pealt ja po˜
leta altaril poletusohvri peal.
˜
See on meeldivaks lohnaks Jehoova ees, tuleohvriks Jehoovale.
˜
26 Vota Aaroni eest ohver¨ ¨
datava ametisseseadmisjaara
˜
˜
¨
rinnatukk f ja koiguta seda koigutusohvrina Jehoova ees. See
¨
osa saagu sinule. 27 Puhit˜
¨
se koigutusohvri rinnatukki ja
¨
puha osa hulka kuuluvat kint˜
˜
su, mida koigutati ja mis voe¨ ¨
ti ametisseseadmisjaarast, g sellest, mis ohverdati Aaroni ja
tema poegade eest. 28 Need
saagu alalise seaduse kohaselt,
¨
mida iisraellastel tuleb taita,
Aaronile ja ta poegadele, sest
¨
see on puha osa. See olgu
¨
puha osa, mida iisraellastel tuleb anda. h Nende rahuohvritest
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¨
on see nende puha osa Jehoovale. a
¨
29 Aaroni puhad riidedb
saagu tema poegadele, et need
˜
oleksid neil seljas, c kui nad voitakse ja preestriametisse seatakse. 30 See Aaroni poeg,
¨
kes tema jarel preestriks saab
¨
ja kogudusetelki tuleb, et puhas paigas teenida, kandku
¨
neid seitse paeva. d
31 Keeda ametisseseadmis¨ ¨
¨
jaara liha puhal alal.e 32 Aaron
¨ ¨
¨ ¨
ja ta pojad soogu f jaara liha ja
korvis olevat leiba kogudusetelgi
¨
¨ ¨
sissekaigu juures. 33 Nad soogu ohvrit, millega toimetati lepi¨
tust, et neid preestriks puhitseda. Aga keegi teine1 ei tohi seda
¨ ¨
¨
suua, sest see on puha. g 34 Kui
leivast ja ametisseseadmisohvri
lihast peaks midagi hommikuks
¨
¨ ¨
˜
¨
ule jaama, siis poleta see ara. h
¨ ¨
Seda ei tohi suua, sest see on
¨
puha.
35 Talita Aaroni ja ta poe¨
gadega tapselt nii, nagu ma
¨
sind olen kaskinud. Nende
¨
preestrikspuhitsemine kestku
¨
seitse paeva.i 36 Ohverda iga
¨
paev lepituseks patuohvripull
ja puhasta altar patust, tuues
selle eest lepitusohvreid, ja
˜
¨
voia altarit, et seda puhitseda. j
37 Altari eest lepituse toime¨
tamine kestku seitse paeva.
¨
¨
Puhitse altar, et see saaks vaga
¨
˜
puhaks. k Altarit voib puuduta¨
da vaid see, kes on puha.
¨
38 Ohverda altaril iga paev
¨ ¨
kaks noort aastast j¨ aara, tee
seda pidevalt.l 39 Uks noor
¨ ¨
jaar ohverda hommikul ja teine videviku ajal1. m 40 Esime¨ ¨
ne noor jaar ohverda koos
29:33 1 St see, kes polnud Aaroni sugu˜
˜
˜
˜
vosast. 29:39 1 Sona-sonalt „kahe ohtu
vahel”.

151

¨
kumnendiku eefa1 peenjahuga,
mis on segatud neljandiku hii˜
ni2 tambitud oliga, ja joogiohvriks too neljandik hiini vei¨ ¨
ni. 41 Teine noor jaar ohverda videviku ajal koos samasuguse roa- ja joogiohvriga
nagu hommikul. Too see meel˜
divaks lohnaks, tuleohvriks Je˜
hoovale. 42 See olgu polvest
˜
˜
polve teie alaliselt toodav poletusohver Jehoova ees kogudu¨
setelgi sissekaigu juures, kus
ma end teile ilmutan, et seal si¨ ¨
nuga raakida. a
43 Seal ilmutan ma end iisraellastele ja see paik saab
¨
puhitsetud minu auhiilgusega.b
¨
44 Ma puhitsen kogudusetel¨
gi ja altari ning puhitsen Aaroni ja ta pojad c teenima mind
preestritena. 45 Ma elan Iisraeli rahva keskel ning olen
˜
nende Jumal. d 46 Nad moistavad, et mina olen Jehoova,
˜
¨
nende Jumal, kes toi nad ara
Egiptusemaalt, et elada nende keskel. e Mina olen Jehoova,
nende Jumal.
Tee akaatsiapuust altar, f
˜
millel suitsutusrohtu pog
letada. 2 See olgu neljakan¨ ¨
¨ ¨
diline: 1 kuunar pikk, 1 kuu¨ ¨
˜
nar lai ja 2 kuunart korge.1 Altari sarved olgu osa altarist. h
3 Kata see puhta kullaga, nii
˜
¨
pealispind, koik kuljed kui ka
¨
sarved, ja tee selle umber kul¨ ¨
last aaris. 4 Samuti tee kah¨
¨
te vastaskulge, kumbagi kulge
¨ ¨
˜
aarise alla, kaks kuldrongast,
et neisse saaks panna kangid
altari kandmiseks. 5 Tee kangid akaatsiapuust ja kata need
kullaga. 6 Pane altar tunnis-

30

29:40 1 2,2 liitri. (Vt lisa B14.) 2 0,9 liitri. 30:2 1 45 cm pikk, 45 cm lai ja 90 cm
˜
korge. (Vt lisa B14.)
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tuslaeka juures oleva eesriide
ette, a kaane ette, mis on tunnistuslaeka peal, kus ma end sulle ilmutan. b
˜
7 Aaron c poletagu selle peal
˜
lohnavat suitsutusrohtu; d ta
suitsutagu seda altaril igal
hommikul, kui ta lampe kor˜
da seab. e 8 Samuti poletagu
Aaron suitsutusrohtu videviku
¨ ¨
ajal1, kui ta lambid suutab.
˜
˜
See olgu polvest polve alaliselt toodavaks ohvrianniks
Jehoova ees. 9 Sa ei tohi
selle peal ohverdada mingit
˜
muud suitsutusrohtu f ega pole˜
tus- voi roaohvrit ja sa ei tohi
valada selle peale joogiohvrit. 10 Aaron toimetagu kord
aastas selle sarvede peal lepitust.g Ta toimetagu altari eest
lepitust patuohvri verega h kord
˜
˜
aastas polvest polve. See on
¨
¨
Jehoovale vaga puha.”
¨
11 Jehoova utles Moosesele: 12 „Kui sa iisraellasi rah¨
valoenduse kaigus kokku loed, i
¨
peab igauks neist andma Jehoovale oma elu eest lunastushinna, et neid ei tabaks nuht¨
lus, kui neid ule loetakse.
˜
˜
13 Koik, kes arvele voetakse,
¨
andku pool seeklit1 p¨ uha pai¨
ga seekli2 jargi. j ( Uks seekel on 20 geerat.3) Annetus
Jehoovale on pool seeklit. k
˜
14 Iga arvelevoetu, kes on
20-aastane ja vanem, andku
Jehoovale annetus. l 15 Rikas
¨
argu andku rohkem ja vae¨
¨
ne argu andku vahem kui pool
seeklit Jehoovale annetuseks,
˜
˜
˜
30:8 1 Sona-sonalt „kahe ohtu vahel”.
¨
30:13 1 5,7 g. 2 „Puha paiga seekel”
˜
vois olla standardkaaluviht, mida hoiti
¨
˜
telkpuhamus. Samuti vois selline nime˜
tus rohutada seda, et kaal peab olema
¨
tapne. 3 11,4 g; geera oli 0,57 g.
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et toimetada lepitust teie elu
˜
eest. 16 Vota iisraellastelt le˜
pituse toimetamiseks hoberaha ja anna see kogudusetelgi teenistuse heaks, et see
meenutaks Jehoovale iisraellasi ja et toimetada lepitust teie
elu eest.”
¨
17 Jehoova utles Moosesele veel: 18 „Tee pesemiseks
˜
vasknou ja sellele alus. a Pane
need kogudusetelgi ja altari va¨
˜
hele ning taida nou veega. b
19 Aaron ja ta pojad pesku
¨
seal oma kasi ja jalgu. c 20 Kui
¨
˜
nad lahevad kogudusetelki voi
altari juurde teenima ning tooma Jehoovale tuleohvreid, siis
pesku nad end veega, et nad
ei sureks. 21 Nad pesku oma
¨
kasi ja jalgu, et nad ei sureks.
See olgu neile alaliseks seadu¨
seks, Aaronile ja ta jarglastele
˜
˜
polvest polve.” d
¨ ¨
22 Jehoova raakis Moosese˜
ga edasi: 23 „Vota endale pa˜
rimaid lohnaaineid: 500 kaalu¨
¨
uhikut tahket murri ja pool sel¨
lest kogusest, 250 kaaluuhi˜
kut, healohnalist kaneeli, 250
¨
˜
kaaluuhikut healohnalist roogu
¨
24 ja 500 kaaluuhikut kassiat,
˜
¨
¨
koik puha paiga seekli jargi, e
˜
ning 1 hiin1 oliivioli. 25 Val¨
˜
˜
mista sellest puha voideoli —
see tuleb oskuslikult kokku se¨
˜
˜
gada. f See on puha voideoli.
˜
26 Voia sellega kogudusetelki, g tunnistuslaegast, 27 lau˜
da ja koiki selle riistu, lambijalga ja selle riistu, suitsutus˜
altarit, 28 poletusohvrialtarit
˜
ja koiki selle riistu ning pese˜
¨
misnou ja selle alust. 29 Puhitse neid, et need saaksid
¨
¨
¨
vaga puhaks. h Igauks, kes neid
¨
puudutab, peab olema puha. i
˜
30 Voia Aaronit j ja ta poegi k
30:24 1 3,7 liitrit.
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¨
ning puhitse nad minu preesta
riteks ja
¨ nad teenigu mind.
31 Utle iisraellastele: „See
˜
˜
¨
olgu polvest polve minu puha
˜
˜
¨ ¨
voideoli. b 32 Seda ei tohi maarida kellegi teise ihu peale ja
te ei tohi samasuguse koosti˜
¨
sega voiet jarele teha. See on
¨
¨ ¨
¨
puha ja peab jaama teile pu¨
haks. 33 Igauks, kes valmistab
˜
niisuguse voide ja paneb seda
kellegi teise1 peale, tuleb surmata.”” c
¨
34 Jehoova utles Moosesele
˜
˜
veel: „Vota endale vordses ko˜
˜
guses lohnaaineid: d lohnavai˜
ku, seheletirohtu,1 healohnalist
galbanivaiku ja puhast viirukit.
35 Valmista sellest suitsutusrohi. e See aromaatne segu tuleb oskuslikult kokku segada
ja sellele tuleb lisada soola. f
¨
See segu olgu puhas ja puha.
36 Osa sellest tambi peeneks
pulbriks ja pane seda tunnistuslaeka ette kogudusetelki,
kus ma end sulle ilmutan. See
¨
¨
olgu teile vaga puha. 37 Sellise koostisega suitsutusrohtu
ei tohi te endile teha. g Pidage
¨
seda puhaks, sest see on Je¨
¨
hoovale puha. 38 Igauks, kes
midagi sellist valmistab, et
˜
nautida selle lohna, tuleb surmata.”
¨
Jehoova utles Moosesele:
2 „Ma olen valinud Betsaleeli, h Huuri poja Uuri poja Juu¨
da suguharust. i 3 Ma taidan ta
Jumala vaimuga ja annan talle
tarkust, arusaamist ja teadmisi,
¨
et ta oskaks teha igasugust ka¨ ¨
˜
¨
sitood, 4 koike kunstiparaselt
¨ ¨
˜
kujundada, tootada kulla, hobe¨ ¨
da ja vasega, 5 toodelda kive
ja neid raami seada j ning val-

31

30:33 1 St selle, kes polnud Aaroni su˜
˜
˜
guvosast. 30:34 1 Voib tolkida ka „teo¨
karpe”. Pole tapselt teada, mis see oli.
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mistada igasuguseid puidust
¨ ¨
esemeid. a 6 Ma olen maaranud
b
talle abiliseks Oholiabi, Ahisamaki poja Daani suguharust. Ma
˜
¨ ¨
annan koigile osavatele toolistele tarkust, et nad valmistaksid
˜
¨
koik, mida ma olen sul kaskinud
teha: c 7 kogudusetelgi, d laeka e
tunnistustahvlite jaoks ja kaane f selle peale, kogu telgi sisustuse, 8 laua g ja selle riistad,
˜
puhtast kullast lambijala ja koik
selle riistad, h suitsutusaltari, i
˜
˜
9 poletusohvrialtari j ja koik sel˜
le riistad, pesemisnou ja selle
aluse, k 10 peenkootud riided,
¨
puhad riided preester Aaronile,
tema poegade preestririided, l
˜
˜
˜
11 voideoli ja healohnalise suit¨
sutusrohu puhamu tarvis. m Nad
˜
tehku koik nii, nagu ma olen
¨
sind kaskinud.”
¨
¨
12 Jehoova jatkas: 13 „Utle iisraellastele: „Pidage mu
¨
¨
hingamispaeva, n sest see on ta˜
hiseks minu ja teie vahel pol˜
˜
vest polve, et te moistaksite, et mina, Jehoova, olen see,
¨
kes teid puhitseb. 14 Pidage
¨
hingamispaeva, sest see on
¨
teile puha. o Kes seda rikub,
peab surmatama. Kui keegi
¨
¨ ¨
sellel paeval tood teeb, tu¨
leb ta surmata. p 15 Kuus pae˜
¨ ¨
va voib tood teha, aga seitsmes
¨
¨
¨
paev on hingamispaev, taieq
lik puhkus. See on Jehoovale
¨
¨
¨
puha. Igauks, kes hingamispae¨ ¨
val tood teeb, tuleb surmata.
16 Iisraellased peavad pidama
¨
hingamispaeva, nad peavad pi˜
˜
dama seda polvest polve. See
on alaline leping. 17 See on
¨
kestvaks tahiseks minu ja iis¨
raellaste vahel, r sest kuue paevaga tegi Jehoova taeva ja maa
¨
¨
ning seitsmendal paeval jai ta
puhkama.”” s
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˜
18 Kui Jumal oli koneluse
¨
˜
Moosesega Siinai mael lopetanud, andis ta temale kaks tunnistustahvlit, a kivitahvlit, mille peale oli kirjutatud Jumala
˜
sormega. b
¨
Samal ajal nagi rahvas,
¨ ¨
¨
et Mooses jaab maele pikaks ajaks. c Niisiis kogunes
¨
¨
rahvas Aaroni umber ja utles talle: „Tee meile jumal, kes
¨
kaiks meie ees, d sest me ei tea,
mis on juhtunud selle Moose˜
¨
sega, kes toi meid valja Egip¨
tusemaalt.” 2 Siis utles Aaron
˜
¨
˜
neile: „Votke ara kuldrongad e
¨
oma naiste, poegade ja tutar˜
de korvust ning tooge mulle.”
˜
˜
¨
˜
3 Koik votsidki ara kuldron˜
gad, mis neil korvas olid, ning
˜
toid need Aaronile. 4 Aaron
˜
¨
¨ ¨
vottis nende kaest kulla, tootles seda uuritsaga ja valmis¨
tas sellest vasika. f Nad utlesid: „See on su Jumal, Iis˜
¨
rael, kes toi sind valja Egiptusemaalt!” g
¨
5 Seda nahes ehitas Aaron
¨ ¨
kuldvasika ette altari ja huu¨
dis: „Homme on puha Jehoo¨
¨
va auks!” 6 Jargmisel paeval
˜
tousis rahvas varakult ning oh˜
verdas poletus- ja rahuohvreid.
¨
Parast seda istus rahvas maha
¨ ¨
˜
sooma ja jooma ning tousis
¨
¨
˜
seejarel ules lobutsema. h
¨
7 Siis utles Jehoova Moosesele: „Mine alla, sest su rah¨
vas, kelle sa Egiptusemaalt val˜
˜
ja toid, on talitanud kolvatult.i
¨ ¨
8 Nad on kiiresti poordunud
¨
teelt, mida ma olen kaskinud
¨
neil kaia. j Nad on valmistanud endale vasika, kummardavad selle ette, ohverdavad sel¨
lele ja utlevad: „See on su
˜
¨
Jumal, Iisrael, kes toi sind valja Egiptusemaalt!”” 9 Jehoo¨
va utles Moosesele veel: „Ma

32

2. MOOSESE 32:10–30

¨
olen nainud, et see on
kan¨
gekaelne rahvas. a 10 Ara hoia
¨
mind tagasi! Ma havitan nad
oma tulises vihas ning teen
hoopis sinust suure rahva.” b
11 Siis Mooses anus Jehoovat, oma Jumalat: c „Oo, Jehoova, miks peaks su tuline viha
¨
¨
suttima oma rahva vastu parast seda, kui sa oled toonud
¨
selle Egiptusemaalt valja suure
˜
¨
¨
jou ja vageva kaega? d 12 Miks
¨
peaksid egiptlased utlema: „Ta
¨
viis nad valja kurja kavatsuse¨
ga, ta tahtis nad magedes tappa
¨
¨ ¨
ja maa pealt havitada”? e Poordu
oma tulisest vihast, muuda oma
¨
otsust tuua see hada oma rahva
peale. 13 Meenuta oma teenijaid Aabrahami, Iisakit ja Iisraeli, kellele sa iseenda juures vandusid: „Ma annan teile nii pal¨
¨
ju jareltulijaid nagu tahti taef
vas, ning kogu see maa, mille
˜
¨
ma olen moelnud anda teie ja¨
reltulijatele, saab nende pusivaks omandiks.”” g
14 Siis Jehoova otsustas, et
ta ei too oma rahva peale seda
¨
¨ ¨
hada, millest ta oli raakinud. h
¨
¨
15 Seejarel laks Mooses
¨
¨
maelt alla, kaes kaks tunnis˜
tustahvlit, i millel oli kiri molemal poolel, nii esi- kui ka taga¨
kuljel. 16 Tahvlid olid Jumala tehtud ning neisse uurendatud kiri oli Jumala kirjutatud. j
¨
17 Kui Joosua kuulis larmi,
¨
rahva karjumist, utles ta Moosesele: „Laagrist kostab lahin¨
˜
gukara!” 18 Aga Mooses sonas:
˜
„Ei see ole voidulaul
ega kaotajate itk.
Mina kuulen midagi muud.”
19 Niipea kui Mooses laagri
¨
˜
lahedale joudis ning vasikat k ja
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¨
¨
tantsimist nagi, suttis ta viha
˜
¨
polema. Ta viskas tahvlid kaest
¨
ja purustas need mae jalamil. a
¨
20 Seejarel viskas ta nende
tehtud vasika tulle. b Mis sellest
¨
¨
jarele jai, tampis ta peeneks ja
¨
puistas vette ning kaskis iis¨
raellastel seda juua. c 21 Pa¨
rast seda utles Mooses Aaronile: „Mida see rahvas sulle tegi,
et sa oled toonud ta peale selle suure
¨ patu?” 22 Aaron vastas: „Argu mu isand vihastugu.
Sa ju tead, et see rahvas teeb
¨
kurja. d 23 Nad utlesid mulle:
¨
„Tee meile jumal, kes kaiks
meie ees, sest me ei tea, mis on
juhtunud selle Moosesega, kes
˜
¨
toi meid valja Egiptusemaalt.” e
24 Ma vastasin neile: „Kellel
˜
¨
on kulda, votku see enda kul¨
jest ara ja andku mulle.” Ma vis¨
kasin selle tulle ja valja tuli see
vasikas.”
¨
25 Mooses nagi, et rahvas
on ohjeldamatu, sest Aaron
oli lasknud neil ohjeldamatuks
¨
muutuda, ja see habistas neid
nende vastaste ees. 26 Siis
¨
astus Mooses laagri varavasse
¨
ja utles: „Kes on Jehoova poo˜
lel, tulgu minu juurde!” f Koik le¨
viidid kogunesid tema umber.
¨
27 Ta utles neile: „Nii lausub
Jehoova, Iisraeli Jumal: „Iga¨
˜ ˜
¨ ¨
uks teist pangu mook voole.
¨
¨
¨
¨
Kaige laager labi varavast varavani ning tapke oma vend,
˜
naaber ja sober!”” g 28 Levii¨
did tegid, nagu Mooses oli oel¨
nud, nii et sel paeval tapeti umbes 3000 meest. 29 Siis Moo¨
ses utles: „Te olete andnud end
¨
¨
tana Jehoova kasutusse, sest
¨
igauks teist on astunud omaen¨
da poja ja venna vastu.h Tana
˜
i
Jumal onnistab teid.”
¨
¨
¨
30 Jargmisel paeval utles
Mooses rahvale: „Te olete tei-
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¨
¨
nud ranga patu. Ma lahen
¨ ¨
¨
nuud ules Jehoova juurde,
ehk saan ma teie patu heas¨
tada.” a 31 Mooses laks taga¨
si Jehoova juurde ja utles:
¨
„See rahvas on rangalt patustanud. Nad on valmistanud endale kullast jumala. b 32 Anna
neile siiski andeks nende patt, c
kui aga mitte, siis palun kustuta mind oma raamatust, mille
sa oled kirjutanud.” d 33 Kuid
¨
Jehoova utles Moosesele: „Ma
kustutan oma raamatust selle, kes on minu vastu pattu
¨ ¨
teinud. 34 Mine nuud ja juhi
rahvas paika, millest ma olen
¨ ¨
¨
sulle raakinud. Minu ingel kaib
˜
¨
su ees e ja arunoudmise paeval
karistan ma neid nende patu
eest.” 35 Siis Jehoova nuhtles rahvast, sest nad olid valmistanud vasika — vasika, mille Aaron oli teinud.
¨
Siis utles Jehoova Moosesele: „Lahku siit koos
rahvaga, kelle sa Egiptuse¨
˜
maalt valja toid. Mine maale, mille kohta ma andsin vande Aabrahamile, Iisakile ja Jaa¨
kobile, oeldes: „Ma annan sel¨
le sinu jareltulijatele.” f 2 Ma
saadan sinu ees ingli g ja ajan
¨
ara kaananlased, emorlased,
hetid, perislased, hiivlased ja
jebuuslased. h 3 Mine maale,
kus voolab piima ja mett. i Aga
mina ei tule koos teiega, kuna
te olete kangekaelne rahvas j ja
˜
¨
ma voiksin teid teel havitada.” k
˜
4 Kuulnud seda karmi sonumit, hakkas rahvas halama
ja keegi ei ehtinud end. 5 ¨ Je¨
hoova utles Moosesele: „Utle
iisraellastele: „Te olete kange˜
¨
kaelsed. l Ma voiksin uhe hetke¨
¨
ga kaia teie keskelt
l
abi ja tei¨
˜
le lopu teha. m Arge ehtige end,

33

2. MOOSESE 32:31–33:14

PTK 32
a 4Mo 16:47
4Mo 21:7
5Mo 9:18
b 2Mo 20:23
c 4Mo 14:19
d Flp 4:3
Ilm 3:5
e 2Mo 23:20
2Mo 33:2


PTK 33
f 1Mo 12:7
1Mo 26:3
g 2Mo 23:20
2Mo 32:34
h 5Mo 7:1, 22
Jos 24:11
i 2Mo 3:8
5Mo 8:7–9
j 2Mo 32:9
5Mo 9:6
Ap 7:51
k 2Mo 32:10
4Mo 16:21
l 2Mo 34:9
5Mo 9:6
Ap 7:51
m 4Mo 16:45


Teine veerg
a 2Mo 18:
25, 26
4Mo 27:1–5
b 2Mo 13:21
L 99:7
c 4Mo 11:
16, 17
4Mo 12:5
d 2Mo 33:
22, 23
4Mo 12:8
5Mo 34:10
Joh 1:18
Joh 6:46
Ap 7:38
e 2Mo 17:9
2Mo 24:13
4Mo 11:28
5Mo 1:38
Jos 1:1
f L 25:4
L 27:11
L 86:11
L 119:33
Jes 30:21
g 5Mo 9:26
h 2Mo 13:21
2Mo 40:34
Jos 1:5, 17
Jes 63:9

˜
kuni ma motlen, mida teiega
teha.”” 6 Seega ei kandnudki
¨
iisraellased Hoorebi mae juures viibimisest alates ehteid.
˜
7 Mooses vottis oma tel¨
¨
gi ja pani selle ules valjapoole laagrit, sellest eemale. Ta
nimetas selle kogudusetelgiks.
¨
Igauks, kes soovis Jehoovalt
¨
¨
midagi kusida, a laks koguduse¨
telgi juurde, mis asus valjaspool laagrit. 8 Kui Mooses
¨
¨
laks valja kogudusetelgi juur˜
¨
de, tousis kogu rahvas pus˜
ti; koik seisid oma telgi uksel. Nad vaatasid Moosese¨
¨
le jarele, kuni ta telki laks.
9 Niipea kui Mooses oli tel¨
ki lainud, laskus pilvesammas b
¨
alla ning jai telgi ukse juurde seniks, kuni Jumal Moo¨ ¨
sesega raakis. c 10 Kui rahvas
¨
nagi pilvesammast seismas telgi ukse juures, kummardasid
˜
koik oma telgi uksel. 11 Je¨ ¨
¨
hoova raakis Moosesega naost
¨
¨ ¨
nakku, d nagu raagiks mees me¨
hega. Aga kui Mooses laks tagasi laagrisse, siis tema teener
ja abiline Joosua, e Nuuni poeg,
¨
jai telki.
¨
12 Mooses utles Jehoovale:
¨
„Sa utled mulle: „Vii see rahvas
sinna maale”, aga sa pole mulle teada andnud, kelle sa saadad koos minuga. Sa oled ju
¨
oelnud: „Ma olen sind valinud1 ja sa oled mulle meele¨
parane.” 13 Kui ma olen sul¨
le meeleparane, siis anna mulle palun teada oma teed, f et
˜
˜
voiksin sind tundma oppida
¨
ja edaspidigi sulle meeleparane
˜
olla. Motle ka sellele, et see on
sinu rahvas.” g 14 Tema vastas: „Ma ise tulen koos sinuga h
˜
˜
33:12 1 Sona-sonalt „ma tunnen sind nimepidi”.

2. MOOSESE 33:15–34:11
ja annan sulle rahu.” a 15 See¨
peale utles Mooses: „Kui sa
meiega ei tule, siis parem
¨
ara saada meid siit minema.
¨
16 Aga mille jargi aru saada,
¨
et ma olen sulle meeleparane,
mina ja su rahvas? Kas mitte
¨
sellest pole naha, et mina ja su
˜
rahvas erineme koigist teistest
rahvastest maa peal, kui sa tuled koos meiega?” b
¨
17 Jehoova utles Moosesele: „Ma teen seda, mida sa
oled palunud, sest sa oled
¨
mulle meeleparane ja ma olen
sind valinud.” 18 Siis Mooses
¨
¨
utles: „Palun naita mulle oma
auhiilgust.” 19 Tema aga vas¨
tas: „Ma naitan sulle kogu oma
¨ ¨
headust ja raagin sulle oma nimest Jehoova. c Ma osutan soosingut, kellele osutan, ja halastan, kellele halastan.” d 20 Ent
˜
¨
ta lisas: „Sa ei voi naha mu pa¨
˜
let, sest ukski inimene ei voi
¨
¨ ¨
mind naha ja jaada elama.”
¨
21 Jehoova utles veel: „Siin
¨
minu juures on uks koht, tule
seisa selle kalju peale. 22 Kui
¨ ¨
mu auhiilgus moodub, panen
˜
ma su kaljulohesse ja var¨
jan sind oma kaega, kuni ma
¨ ¨
¨
olen moodunud. 23 Seejarel
˜
¨
¨
votan ma oma kae ara ja sa
¨
naed mind selja tagant. Aga mu
¨
˜
palet sa naha ei voi.” e
¨
Siis utles Jehoova Moosesele: „Raiu endale kaks
kivitahvlit, esimeste sarnased, f
˜
ja ma kirjutan tahvlitele sonad,
mis olid esimestel tahvlitel, g
mis sa purustasid. h 2 Pane
end hommikuks valmis, sest
˜
hommikul pead sa tousma Sii¨
nai maele ja tulema minu ette
¨
mae tippu. i 3 Aga mitte kee˜
¨
gi ei voi tulla ules koos sinu¨
¨
¨
ga, argu nahtagu kogu mael ke-
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dagi teist. Isegi lambad, kitsed
¨
ja veised argu olgu karjas selle
¨
a
mae ees.”
4 Mooses raius siis kaks kivitahvlit, esimeste sarnased, ja
˜
¨
tousis hommikul vara ning laks
¨
¨
ules Siinai maele, nii nagu Je¨
hoova oli teda kaskinud, ja
˜
¨
ta vottis katte need kaks kivitahvlit. 5 Jehoova laskus pilves alla b ja tuli sinna tema
¨ ¨
juurde, ning raakides nimest
¨ ¨
Jehoova, c 6 moodus Jehoova
tema eest ning kuulutas: „Jehoova, Jehoova on halastav d
ja kaastundlik1 e Jumal, kes ei
vihastu kergesti, f kes on tul˜
vil truud armastust g ja tode2, h
7 kes osutab truud armastust
tuhandetelei ning annab an¨
deks eksimuse, uleastumise ja
¨
¨ ¨
patu. j Siiski ei jata ta suudlast karistamata,k vaid patustaja lapsed ja lapselapsed lange˜
vad kolmanda ja neljanda polveni tema karistuse alla.” l
˜
8 Mooses laskus kohe polvili ja kummardas maani. 9 Ta
¨
¨ ¨
utles: „Kui ma nuud olen sulle
¨
meeleparane, Jehoova, siis pa¨
lun, Jehoova, kai koos meiega, m kuigi me oleme kangekaelne rahvas. n Anna andeks
¨ ¨
˜
meie suu ja patt o ning vota
meid enda omandiks.” 10 Ju˜
mal vastas: „Ma solmin teiega
lepingu: ma teen kogu su rahva ees imelisi asju, mida pole
¨
kogu maa peal ega uhegi rahva
˜
seas kunagi tehtud. p Koik rah¨
vad, kelle seas te elate, naevad
Jehoova tegusid, ja see, mis ma
¨
teiega teen, aratab neis aukartust. q
¨
¨
11 Pange tahele, mida ma ta¨
r
na kasin teil teha. Ma ajan teie
˜
˜
34:6 1 Voib tolkida ka „suuremeelne”.
˜
˜
2 Voib tolkida ka „ustavust”.
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¨
eest ara emorlased, kaananlased, hetid, perislased, hiivlased ja jebuuslased. a 12 Vaadake, et te ei tee lepingut selle
¨
maa elanikega, kuhu te lahete, b
¨ ¨
sest see saaks teile puuniseks. c
˜
13 Lohkuge nende altarid, pu¨
rustage nende puhad sambad ja
¨
raiuge maha nende puhad tulbad1. d 14 Te ei tohi kummardada teiste jumalate ette, e sest
¨ ¨
¨
Jehoova ootab jaagitut puhendumust. Jah, ta on Jumal, kes
¨ ¨
¨
ootab jaagitut puhendumust. f
15 Vaadake, et te ei tee lepingut selle maa elanikega,
¨
sest nad kaivad hoora kombel
¨
oma jumalate jarel ja ohverdavad oma jumalatele. g Nad kut¨ ¨
suvad ka teid ja te soote nende
˜
ohvrist. h 16 Siis te votate nen¨
de tutreid oma poegadele, i aga
¨
¨
nende tutred kaivad hoora kom¨
bel oma jumalate jarel ning panevad ka teie pojad hoora kom¨
¨
bel nende jumalate jarel kaima. j
17 Te ei tohi endale teha
ebajumalakujusid! k
18 Pidage hapnemata leiba¨
¨ ¨
de puha. l Sooge hapnemata lei¨
ba seitse paeva, nagu ma
¨
¨ ¨
olen teid kaskinud. Sooge seda
¨ ¨
maaratud ajal avivikuul1, m sest
avivikuul te lahkusite Egiptusest.
¨
19 Iga meessoost esmasun˜
dinu on minu, n samuti koik su
kariloomade esmikud, nii pul¨ ¨
lid kui ka jaarad. o 20 Eesli esmik tuleb lunastada, anna tema
eest lammas. Aga kui sa teda ei
lunasta, murra ta kael. Samuti tuleb sul vabaks osta iga es¨
¨
masundinud poeg. p Keegi argu
¨
¨
tulgu minu ette tuhjade katega!
˜
¨
˜
34:13 1 Vt „Sonaseletusi”, marksonad
¨
¨
„puha sammas” ja „puha tulp”. 34:18
1 Vt lisa B15.
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¨
¨ ¨
21 Kuus paeva tee tood,
¨
aga seitsmendal paeval puhka, a
¨
˜
seda ka kunni- ja loikusajal.
¨
¨
22 Pea nadalatepuha, ohver˜
dades uudsevilja oma nisuloikusest, ning pea saagikoristus¨
puha1 aastavahetusel.b
23 Kolm korda aastas tul˜
gu koik mehed oma isanda Jehoova, Iisraeli Jumala ette.c
24 Ma ajan rahvad sinu eest
¨
ara d ja laiendan su maavaldusi. Keegi ei himusta su maad,
¨
kui sa lahed kolm korda aastas oma Jumala Jehoova palge
ette.
25 Sa ei tohi ohverdada mulle tapaohvri verd koos hapne¨
nuga. e Paasapuha tapaohver
¨
¨ ¨
ei tohi seista ule oo hommikuni. f
26 Parim oma maa uuest
saagist too Jehoova, oma Jumala kotta.g
Sa ei tohi keeta kitsetalle ta
ema piimas.” h
¨
27 Jehoova utles Moosesele
˜
veel: „Pane need sonad kirja, i
˜
˜
sest nende sonade alusel solmin ma lepingu sinu ja Iisraeliga.” j 28 Mooses oli Jehoova
¨
¨ ¨
juures 40 paeva ja 40 ood. Ta ei
¨ ¨
soonud leiba ega joonud vett. k
Ja Jumal kirjutas tahvlitele le˜
¨
¨
pingu sonad, kumme kasku. l
¨
29 Mooses tuli Siinai maelt
¨
alla ja tal oli kaes kaks tunnistustahvlit.m Ta ei teadnud, et
¨ ¨
¨
Jumalaga raakimisest ta nagu
hiilgas. 30 Kui Aaron ja iis¨
¨
raellased Moosest nagid, mar¨
kasid nad, et tema nagu hiil¨
gab, ja kartsid talle laheneda. n
31 Aga Mooses kutsus neid
˜
ning Aaron ja koik koguduse peamehed tulid tema juurde
¨ ¨
ning Mooses raakis nendega.
¨
34:22 1 Nimetati ka lehtmajadepuhaks.

2. MOOSESE 34:32–35:23

¨
32 Seejarel tulid ka teised iisraellased tema juurde ja Moo˜
¨
ses andis neile edasi koik ka¨
sud, mis ta oli Jehoova kaest
¨
Siinai mael saanud. a 33 Kui
¨ ¨
˜
Mooses nendega raakimise lo¨
petas, pani ta naole katte. b
34 Aga kui Mooses taas Jehoo¨ ¨
¨
˜
vaga raakima laks, vottis ta kat¨
¨
¨
te ara, kuni ta jalle valja tuli. c
¨
Kui ta siis valja tuli, andis ta
¨
iisraellastele edasi kasud, mis
ta oli saanud. d 35 Iisraellased
¨
¨
nagid, et Moosese nagu hiilgab,
¨
ning Mooses pani katte naole
¨
tagasi, kuni ta laks sisse, et Ju¨ ¨
malaga raakida. e
Hiljem kutsus Mooses
kokku terve iisraellas¨
te koguduse ja utles: „Jehoo¨
va on andnud teile kasu, mida
¨
¨
teil tuleb jargida: f 2 kuus pae˜
¨ ¨
va voib tood teha, aga seits¨
¨
mendat paeva pidage puhaks,
¨
see on hingamispaev Jehoova
¨
¨
auks, taielik puhkus. g Igauks,
¨ ¨
kes siis tood teeb, tuleb surma¨
ta. h 3 Hingamispaeval ei tohi
¨ ¨
¨
te suudata tuld uheski oma elupaigas.”
¨
4 Mooses utles tervele iisraellaste kogudusele veel: „Je¨
hoova on kaskinud: 5 „Tooge
sellest, mis teil on, Jehoovale
¨
¨
annetus. i Igauks, kes soovib sudamest anda, j toogu Jehoo˜
vale annetuseks kulda, hobedat
ja vaske, 6 sinist, purpurpunast, erepunast ja peenlinast
˜
longa, kitsevilla, k 7 punaseks
¨
¨ ¨
¨
varvitud jaaranahku, hulgenah˜
ku, akaatsiapuud, 8 oli lampi˜
˜
de tarvis, palsamit voideoli ja
˜
healohnalise suitsutusrohu val¨
mistamiseks l 9 ning oonuksi˜
¨ ¨m
kive ja muid kive olaruu ja rinnakilbi n jaoks.

35
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˜
10 Tulgu teie seast koik osavad a ja tehku, mida Jehoova
¨
¨
on kaskinud: 11 telkpuhamu
koos selle katetega, selle haa˜
gid ja seinaraamid, poiklatid,
sambad ja tapipesaga alused;
12 laegas b ja selle kangid, c
kaas d ja eesriie; e 13 laud, f sel˜
le kangid ja koik selle riistad ning vaateleivad; g 14 lambijalg h lampide jaoks, selle riis˜
tad, lambid ja oli valgustuse
tarvis; i 15 suitsutusaltar j ja
˜
˜
˜
selle kangid; voideoli ja healohnaline suitsutusrohi; k kardin
¨
¨
telkpuhamu sissekaigu jaoks;
˜
16 poletusohvrialtar l ja sel˜
le vasest rest, kangid ja koik
˜
selle riistad; pesemisnou ja
˜
¨
selle alus; m 17 oue umbritn
sev kangast piire, selle postid ja tapipesaga alused, kardin
˜
¨
oue sissekaigu jaoks; 18 telk¨
˜
puhamu ja ouepiirde vaiad
¨ ¨
ning nende noorid; o 19 peen¨
kootud riided p puhamus tee¨
nimiseks, puhad riided preester Aaronile q ja tema poegade
preestririided.””
¨
20 Siis laks terve iisraellaste kogudus Moosese juurest
¨
¨
¨
ara. 21 Igauks, keda suda sundis r ja keda tema vaim ajen˜
das, toi Jehoovale annetuse ko¨ ¨
gudusetelgi toode ja kogu seal¨
se teenistuse ning puhade riiete tarvis. 22 Nii mehed kui
¨
ka naised, kes sudamest soo˜
visid anda, tulid ja toid pros˜
˜
˜
se, korvarongaid, sormuseid,
¨ ¨
muid vaarisasju ning igasugu˜
˜
seid kuldesemeid. Koik nad toid
˜
oma kuldesemeid koigutusohvriks Jehoovale. s 23 Kellel oli
sinist, purpurpunast, erepunast
˜
ja peenlinast longa, kitsevilla,
¨
¨ ¨
punaseks varvitud jaaranahku
¨
˜
˜
ja hulgenahku, toi seda koike.
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˜
˜
24 Kes toi hobedat ja vaske, annetas selle Jehoovale, ja kellel
¨ ¨
oli toodeks vajaminevat akaat˜
siapuud, toi seda.
˜
25 Koik osavad naised a ket¨
˜
rasid kasitsi ning toid kedratud sinist, purpurpunast, ere˜
punast ja peenlinast longa.
˜
26 Koik osavad naised, kelle
¨
suda neid sundis, ketrasid kitsevilla.
˜
27 Rahva peamehed toid
¨
˜
¨ ¨
oonuksikive ja muid kive olaruu
ja rinnakilbi b jaoks 28 ning
˜
˜
palsamit ja oli lampide, voide˜
˜ c
oli ja healohnalise suitsutus˜
rohu tarvis. d 29 Koik mehed
¨
ja naised, keda suda sun˜
¨ ¨
dis, toid midagi toodeks, mida
Jehoova oli Moosese kaudu
¨
˜
kaskinud teha. Iisraellased toid
˜
selle koik Jehoovale vabatahtliku ohvrina. e
¨
30 Siis utles Mooses iisraellastele: „Jehoova on valinud
Betsaleeli, Huuri poja Uuri poja Juuda suguharust.f 31 Ta
¨
on tema taitnud Jumala vaimuga ja andnud talle tarkust, arusaamist ja teadmisi, et ta os¨
¨ ¨
kaks teha igasugust kasitood,
˜
¨
32 koike kunstiparaselt kujun¨ ¨
˜
dada, tootada kulla, hobeda
¨ ¨
ja vasega, 33 toodelda kive ja
neid raami seada ning valmis¨
tada igasuguseid kunstiparaseid puidust esemeid. 34 Ta
on andnud temale ja Oholiabile, g Ahisamaki pojale Daani su˜
guharust, oskuse teisi opetada. 35 Ta on andnud neile os¨
¨ ¨
kuse h teha igasugust kasitood:
tikkida ja kududa sinisest, purpurpunasest, erepunasest ja
˜
peenlinasest longast ning teha
¨ ¨
kangrutood. Need mehed tee¨
vad igasuguseid toid ja oska˜
¨
vad koike kunstiparaselt kujundada.

2. MOOSESE 35:24–36:11

PTK 35
a 2Mo 28:3
2Mo 31:6
2Mo 36:8

¨ ¨

tootagu koos
˜
36 Betsaleel
Oholiabi ja koigi osavate

f 2Mo 25:9
2Mo 39:32
Heb 9:9

meestega, kellele Jehoova on
andnud tarkust ja arusaamist,
˜
¨
et nad oskaksid teha koiki puha
¨
paigaga seotud toid, nagu Je¨
hoova on kaskinud.” a
2 Mooses kutsuski Betsalee˜
li, Oholiabi ja koik osavad mehed, kellele Jehoova oli andnud
¨
tarkust, b igauhe, kes oli mee¨ ¨
leldi valmis seda tood tegema. c
˜
3 Siis votsid nad Moosese
¨
kaest kogu annetuse, d mille iis¨
raellased olid toonud puha pai¨ ¨
gaga seotud toode jaoks. Aga
˜
rahvas toi Moosesele igal hom¨
mikul vabatahtlikke ande uha
juurde.
¨
¨
4 Siis tulid uksteise jarel
˜
koik targad mehed, kes selle
¨
¨ ¨
puha tooga olid algust teinud,
¨
5 ja utlesid Moosesele: „Rahvas toob palju rohkem, kui on
¨ ¨
vaja selleks tooks, mida Jehoo¨
va on kaskinud teha.” 6 Moo˜
ses lasi koikjal laagris teatada:
¨
¨
„Mehed ja naised, arge puhaks
annetuseks midagi rohkem tooge.” Ja rahvas ei toonud enam
midagi juurde. 7 Annetustest
¨
¨ ¨
piisas taielikult kogu tooks ja
¨ ¨
jai ulegi.
¨ ¨
8 Need osavad toolised e te¨
f
gid telkpuhamu 10-st kangast,
mis olid valmistatud peenlina˜
sest korrutatud longast, sinisest, purpurpunasest ja erepu˜
nasest longast. Ta1 kaunistas
kangad keerubitega. g 9 Iga
¨ ¨
kangas oli 28 kuunart pikk
¨ ¨
˜
ja 4 kuunart lai.1 Koik kan˜ ˜
gad olid samade mootudega.
¨
10 Siis uhendas ta 5 kangast
omavahel ja ka teised 5 kangast
¨
omavahel. 11 Seejarel tegi ta

g 2Mo 26:1–6

36:8 1 Ilmselt Betsaleel. 36:9 1 12,5 m
pikk ja 1,8 m lai. (Vt lisa B14.)

b 2Mo 28:
15, 28
2Mo 39:
15, 21

c 2Mo 30:
23–25

d 2Mo 30:
34, 35

e 2Mo 36:5
2Ko 9:7

f 2Mo 31:2–6

g 2Mo 36:1

h 2Mo 31:3


Teine veerg

PTK 36
a 2Mo 25:9
2Mo 31:6

b 2Mo 28:3
2Mo 35:10

c 2Mo 35:
21, 26

d 2Mo
35:5–9
˜
Op 3:9
2Ko 9:7

e 2Mo 31:6

2. MOOSESE 36:12–38

¨
uhe kangarea serva sinisest
˜
longast aasad ja samasugused
aasad tegi ta ka teise kangarea
¨
serva, kangaridade uhendus¨
kohta. 12 Ta tegi 50 aasa uhe
kangarea serva ja 50 aasa tei¨
se kangarea serva, nende uhenduskohta, nii et aasad olid ko˜
hakuti. 13 Lopuks tegi ta 50
¨
kuldhaaki ja uhendas telgikan¨
gad nende abil, nii et telkpuha¨
must sai uks tervik.
¨
14 Telkpuhamu katteks tegi
ta kitsevillast kangad. Ta tegi 11
kangast. a 15 Iga kangas oli 30
¨ ¨
¨ ¨
kuunart pikk ja 4 kuunart
˜
lai.1 Koik 11 kangast olid sama˜ ˜
¨
de mootudega. 16 Siis uhendas ta 5 kangast omavahel ja
¨
¨ ¨
ulejaanud 6 omavahel. 17 See¨
¨
jarel tegi ta 50 aasa uhe kangarea serva ja 50 aasa teise kan¨
garea serva, kangaridade uhen¨
duskohta. 18 Parast seda tegi
˜
ta 50 vaskhaaki, et katte voiks
¨
¨
uhendada uheks tervikuks.
19 Ta tegi telgikattele katte
¨
¨ ¨
punaseks varvitud jaaranahka˜
¨
dest ja koige peale veel uhe kat¨
te hulgenahkadest.b
¨
20 Siis tegi ta telkpuhamule akaatsiapuust c seinaraamid,
¨
mis pandi pusti. d 21 Iga sei¨ ¨
˜
naraam oli 10 kuunart kor¨ ¨
ge ja 1,5 kuunart lai.1 22 Igal
¨
seinaraamil oli 2 tappi ukstei˜
se korval. Niimoodi tegi ta
˜
¨
koik telkpuhamu seinaraamid.
¨
˜
23 Ta tegi telkpuhamu louna¨
poolse kulje tarvis 20 seinaraami. 24 Nende 20 seinaraami
˜
alla tegi ta 40 hobedast, tapipesaga alust: 2 alust iga seinaraami alla, kummalegi tapi¨
¨
le uks. e 25 Telkpuhamu teise,
˜
¨
pohjapoolse kulje tarvis tegi ta
samuti 20 seinaraami 26 ning
36:15 1 13 m pikk ja 1,8 m lai. 36:21
˜
1 4,5 m korge ja 65 cm lai.
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PTK 36
a 2Mo 26:7–11

b 2Mo 26:14

c 2Mo 25:
10, 23
2Mo 27:1
2Mo 30:5
2Mo 36:36

d 2Mo 26:
15–18

e 2Mo 26:
19–21


Teine veerg
a 2Mo 26:
22–25

b 2Mo 26:
26–28

c 2Mo 26:29

d 2Mo 40:21
Heb 10:
19, 20

e 1Mo 3:24
2Mo 26:
31, 32

f 2Mo 26:
36, 37

˜
40 hobedast, tapipesaga alust:
2 alust iga seinaraami alla.
¨
¨
27 Telkpuhamu tagakulje
¨ ¨
¨ ¨
jaoks, mis jaab laane poole, tegi ta 6 seinaraami.a 28 Ta te¨
¨
gi telkpuhamu tagumisse kulge 2 seinaraami nurgapostideks. 29 Need koosnesid ka¨
hest uhesugusest osast, mis
¨
algasid alt ja said uleval esi˜
mese ronga juures kokku. Niisugused tegi ta 2 nurgaposti. 30 Seinaraame oli kokku 8
˜
ning neil oli 16 hobedast, tapipesaga alust: 2 alust iga seinaraami all.
31 Siis tegi ta akaatsiapuust
˜
¨
poiklatid: 5 latti telkpuhamu
¨
¨
uhe kulje seinaraamide jaoks, b
¨
¨
32 5 latti telkpuhamu teise kulje seinaraamide jaoks ja 5 lat¨
¨ ¨
ti telkpuhamu laane pool asuva
¨
tagakulje seinaraamide jaoks.
¨
33 Seejarel pani ta keskmise
lati seinaraamide keskkohta, nii
¨
et see ulatus uhest otsast teise.
34 Ta kattis seinaraamid kulla˜
ga ja tegi neile kullast rongad
lattide hoidmiseks ning kattis ka
latid kullaga. c
35 Siis tegi ta eesriide d sinisest, purpurpunasest ja ere˜
punasest longast ning peen˜
linasest korrutatud longast. Ta
kaunistas selle keerubitega. e
36 Ta tegi selle jaoks 4 akaatsiapuust sammast ja kattis
need kullaga, ka nende konksud olid kullast. Ta valas sam˜
maste jaoks 4 hobedast, tapi¨
pesaga alust. 37 Seejarel tegi
¨
ta telgi sissekaigu ette kardina,
mille ta kudus sinisest, purpur˜
punasest ja erepunasest longast ning peenlinasest korruta˜
tud longast. f 38 Ta valmistas
ka 5 sammast ja nende konksud
¨
ning kattis sammaste ulaosad
ja kinnitused kullaga, kuid nen-
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de 5 tapipesaga alust olid vasest.
Siis tegi Betsaleel a akaatsiapuust laeka. b See oli
¨ ¨
¨ ¨
2,5 kuunart pikk, 1,5 kuu¨ ¨
˜
nart lai ja 1,5 kuunart korge.1 c
2 Ta kattis selle nii seest kui
¨
ka valjast puhta kullaga ning
¨
tegi selle umber kullast ehis¨
liistu. d 3 Seejarel valas ta 4
˜
kuldrongast ja kinnitas need
˜
laeka nelja jala kohale, 2 ron¨
¨
gast uhele kuljele ja 2 teisele
¨
kuljele. 4 Edasi tegi ta akaatsiapuust kangid ja kattis need
kullaga. e 5 Ta pistis kangid
¨
˜
¨
labi rongaste laeka kulgedel, et
nendega saaks laegast kanda. f
¨
6 Seejarel tegi ta puhtast
¨ ¨
kullast kaane. g See oli 2,5 kuu¨ ¨
nart pikk ja 1,5 kuunart lai.1 h
7 Siis sepistas ta kaane kumbagi¨ otsa 2 kullast keerubit. i
¨
8 Uks keerub oli uhes otsas ja
teine keerub teises otsas. Ta
˜
tegi keerubid kaane molemasse otsa. 9 Kummagi keerubi 2
¨
tiiba olid sirutunud ulespoole
ja nad katsid tiibadega kaant. j
Nad asetsesid vastamisi ja nen¨
de naod olid kaane poole. k
10 Siis tegi ta akaatsiapuust
¨ ¨
laua. l See oli 2 kuunart pikk, 1
¨ ¨
¨ ¨
˜
kuunar lai ja 1,5 kuunart korge.1 m 11 Ta kattis selle puhta
¨
kullaga ja kaunistas umbertrin¨ ¨
¨
gi kullast aarisega. 12 Seeja¨ ¨
rel aaristas ta lauaplaadi
¨
kamblalaiuse1 liistuga ja kau¨ ¨
nistas liistu kullast aarisega.
˜
13 Siis valas ta 4 kuldrongast
ja pani need laua nelja nurka, kuhu olid kinnitatud laua˜
¨
jalad. 14 Rongad olid liistu la-

37

˜
37:1 1 1,1 m pikk, 65 cm lai ja 65 cm korge. (Vt lisa B14.) 37:6 1 1,1 m pikk ja
65 cm lai. 37:10 1 90 cm pikk, 45 cm lai
˜
ja 65 cm korge. 37:12 1 7,4 cm.

2. MOOSESE 37:1–26
PTK 37
a 2Mo 31:2–5
2Mo 38:22
b 2Mo 40:3
4Mo 10:33
c 2Mo 25:
10–15
d Heb 9:4
e 2Aj 5:9
f Jos 3:8
g 3Mo 16:2, 14
1Aj 28:11
h 2Mo 25:
17–20
i 1Mo 3:24
2Mo 40:20
j Heb 9:5
k 1Sa 4:4
L 80:1
l 2Mo 40:4
m 2Mo 25:
23–28


Teine veerg
a 2Mo 25:29
b 2Mo 40:24
3Mo 24:4
2Aj 13:11
c 2Mo 25:
31–39
d 4Mo 8:2
e 2Mo 30:7
2Mo 40:5
L 141:2
Ilm 8:3
f 2Mo 30:1–5

hedal kangide jaoks, millega
lauda kanda. 15 Siis tegi ta
laua kandmiseks akaatsiapuust
kangid ja kattis need kullaga.
¨
16 Parast seda tegi ta puhtast
kullast riistad, mis pandi laua
peale: vaagnad, peekrid, kausid ja kannud joogiohvrite valamiseks. a
17 Siis tegi ta puhtast kullast lambijala.b Ta tegi lambijala sepisena. Selle peaharu, li˜
˜
saharud, oietuped, oienupud ja
˜
¨
¨
oied olid tehtud uhes tukis. c
¨
18 Peaharust lahtusid 6 lisaha¨
ru: 3 haru lambijala uhelt poolt
˜
ja 3 teiselt poolt. 19 Koigil
¨
uhe poole harudel oli 3 mand˜
lioietuppe vaheldumisi nuppu˜
˜
de ja oitega ning ka koigil
teise poole harudel oli 3 mand˜
lioietuppe vaheldumisi nuppu˜
de ja oitega. Niisugused olid
¨
need 6 lisaharu, mis lahtusid
peaharust. 20 Lambijala pea˜
harul oli 4 mandlioietuppe va˜
heldumisi nuppude ja oitega.
21 Nupud olid esimese, teise
˜
ja kolmanda harupaari all, koi¨
gi peaharust lahtuva 6 lisaharu all. 22 Nupud ja harud,
kogu lambijalg, olid sepista¨
¨
tud uhes tukis puhtast kullast.
23 Siis tegi ta puhtast kullast
˜
7 lampi, d tahipihid ja tahinoud.
˜
24 Ta tegi lambijala koos koigi selle riistadega 1 talendist1
puhtast kullast.
25 Ta tegi ka akaatsiapuust
suitsutusaltari. e See oli nelja¨ ¨
¨ ¨
kandiline: 1 kuunar pikk, 1 kuu¨ ¨
˜
nar lai ja 2 kuunart korge.1
Altari sarved olid osa altarist. f 26 Ta kattis selle puhta kullaga, nii selle pealispin˜
¨
na, koik kuljed kui ka sarved,
37:24 1 34,2 kg. 37:25 1 45 cm pikk,
˜
45 cm lai ja 90 cm korge.

2. MOOSESE 37:27–38:20

¨
¨ ¨
ja tegi selle umber kullast aarise. 27 Ta tegi sellele kahte
¨
¨
vastaskulge, kumbagi kulge
¨ ¨
˜
aarise alla, 2 kuldrongast, nii
et neisse sai panna kangid al¨
tari kandmiseks. 28 Seejarel
tegi ta akaatsiapuust kangid ja
kattis need kullaga. 29 Ta se¨
gas oskuslikult1 valmis puha
˜
˜
˜
voideoli a ja puhta healohnalise
suitsutusrohu. b
Betsaleel tegi akaatsia˜
puust poletusohvrialtari. See oli neljakandiline: 5
¨ ¨
¨ ¨
kuunart pikk, 5 kuunart lai ja
¨ ¨
˜
3 kuunart korge.1 c 2 Ta tegi
selle nelja nurka sarved, mis
olid osa altarist, ja kattis alta¨
ri vasega. d 3 Seejarel tegi ta
˜
˜
koik altari riistad: tuhanoud,
¨
¨
kuhvlid, kausid, hargid ja soe˜
pannid. Ta tegi koik altari riistad vasest. 4 Samuti tegi ta
˜
altarile resti, vasest vore, mille ta pani randist allapoole, altari keskpaika. 5 Siis va˜
las ta kangide jaoks 4 rongast
˜
¨
ja pani need vaskvore lahedale nelja nurka. 6 Ta tegi ka
akaatsiapuust kandekangid ja
¨
kattis need vasega. 7 Seejarel
¨
pistis ta kangid altari kulgedel
˜
olevatesse rongastesse, et seda
saaks kanda. Altari valmistas
ta laudadest, see oli kastikuju¨
line, seest tuhi.
˜
8 Siis tegi ta vasknou e ja selle vaskaluse nende naiste peeg¨
litest1, kes teenisid korra jargi
¨
kogudusetelgi sissekaigu juures.
¨
˜
9 Seej˜ arel valmistas ta oue˜
¨
piirde.f Oue lounakulge valmis¨ ¨
tas ta 100 kuunra1 pikkuse

38

˜
˜
37:29 1 Voib tolkida ka „salvitegijate viisil”. 38:1 1 2,2 m pikk, 2,2 m lai ja 1,3 m
˜
korge. (Vt lisa B14.) 38:8 1 St metallpeeglitest. 38:9 1 45 m.
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a 2Mo 30:
25, 33
2Mo 40:9

b 2Mo 30:
34, 35
L 141:2


PTK 38
c 2Mo 27:1–8
2Mo 40:10

d 2Aj 1:5

e 2Mo 30:18
3Mo 8:11
1Ku 7:23

f 2Mo 40:8


Teine veerg
a 2Mo 27:9–15

b 2Mo 27:17

c 2Mo 27:16

d 2Mo 27:19

kangast piirde, mis oli peen˜
linasest korrutatud longast. a
10 Selle 20 posti ja nende 20
tapipesaga alust olid vasest.
Postide konksud ja kinnitused
˜
˜
olid hobedast. 11 Ka pohja¨
¨ ¨
kuljes oli 100 kuunra pikkune
kangast piire. Selle 20 posti ja
nende 20 alust olid vasest. Postide konksud ja kinnitused olid
˜
¨ ¨
¨
hobedast. 12 Aga laanekuljes
¨ ¨
oli 50 kuunra1 pikkune kangast
piire, millel oli 10 posti koos
10 alusega. Postide konksud
˜
ja kinnitused olid hobedast.
¨
¨
˜
13 Ka idakuljes, paikesetousu
¨ ¨
pool, oli kangast¨ piire 50 kuunart pikk. 14 Uhel pool oli 15
¨ ¨
kuunra1 pikkune kangast piire,
millel oli 3 posti koos 3 aluse˜
ga. 15 Ka teisel pool oue sis¨
¨ ¨
sekaiku oli 15 kuunra pikkune kangast piire, millel oli 3
posti koos 3 alusega. 16 Kogu
˜
¨
see oue umbritsev piire oli
˜
peenlinasest korrutatud longast. 17 Postide alused olid
vasest, aga konksud ja kinni˜
tused olid hobedast ning pos¨
˜
tide ulaosa oli kaetud hobeda˜
˜
˜
ga. Koigil ouepostidel olid hobedast ˜ kinnitused. b
¨
18 Oue sissekaigu kardin
oli kootud sinisest, purpurpu˜
nasest ja erepunasest longast
ning peenlinasest korrutatud
˜
¨ ¨
longast. See oli 20 kuunart lai
¨ ¨
˜
˜
ja 5 kuunart korge,1 sama kor˜
¨
ge nagu oue umbritsev kangast
¨
piire.c 19 Sissekaigu 4 posti
ja postide 4 alust olid va˜
sest. Postide konksud olid ho¨
bedast ja nende ulaosa ja kin˜
nitused olid kaetud hobedaga.
˜
¨
˜
20 Koik telkpuhamu ja oued
piirde vaiad olid vasest.
38:12 1 22 m. 38:14 1 7 m. 38:18 1 9 m
˜
lai ja 2,2 m korge.
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¨
21 Jargnevalt on toodud
¨
tunnistuslaekaga telkpuhamua
ehitamiseks kasutatud materja¨
lide hulk, mille Moosese kasul
panid kirja leviidid b preester
Aaroni poja Iitamari c juhatusel.
22 Betsaleel, d Huuri poja Uuri
poeg Juuda suguharust, tegi
˜
koik, mida Jehoova oli Moo¨
sesel teha kaskinud. 23 Koos
temaga oli Oholiab, e Ahisamaki poeg Daani suguharust, osav
¨
¨ ¨
kasitooline, tikkija ning kuduja,
kes kasutas sinist, purpurpunast, erepunast ja peenlinast
˜
longa.
˜
24 Kokku oli koigutusohvriks toodud kulda, f mida kasu˜
¨
tati koigiks puha paigaga seo¨ ¨
tud toodeks, 29 talenti1 ja 730
¨
¨
seeklit2 puha paiga seekli jar˜
˜
gi. 25 Hobedat, mida toid ko˜
guduses arvelevoetud, oli 100
¨
talenti1 ja 1775 seeklit2 puha
¨
˜
paiga seekli jargi. 26 Koik ar˜
velevoetud mehed, 20-aastased ja vanemad, g keda oli kok˜
¨
ku 603550, h toid igauks pool
¨
¨
seeklit1 puha paiga seekli jargi.
¨
27 Puha paiga ja eesriide tapipesaga aluste valamiseks ku˜
lus kokku 100 talenti hobedat:
100 aluse kohta kulus 100 talenti, 1 talent iga aluse kohta.i
28 Aga 1775 seeklist tegi ta
sammastele konksud ja kattis
¨
¨
sammaste ulaosa ning ta uhendas sambad omavahel.
˜
29 Koigutusohvri vaske oli
70 talenti1 ja 2400 seeklit2.
30 Sellest tegi ta koguduse¨
telgi sissekaigu tapipesaga
alused, vaskaltari ja selle
˜
vaskresti, koik altari riistad,
˜
˜
¨
31 ouepiirde ja oue sissekai38:24 1 992 kg. 2 8,3 kg. 38:25 1 3,4
tonni. 2 20 kg. 38:26 1 5,7 g. 38:29
1 2,4 tonni. 2 27 kg.

2. MOOSESE 38:21–39:9
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e 2Mo 31:6
2Mo 35:34
2Mo 36:2
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a 2Mo 27:19


PTK 39
b 2Mo 35:23
c 2Mo 28:4, 5
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e 2Mo 29:5
f 2Mo 28:
9, 10
g 2Mo 28:12
h 3Mo 8:8
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15–21

gu tapipesaga alused ning
˜
¨
˜
koik telkpuhamu ja ouepiirde
a
vaiad.
¨
Puhas paigas teenimi˜
seks moeldud riided kooti sinisest, purpurpunasest ja
˜
erepunasest longast. b Samu¨
ti tehti puhad riided Aaronile, c
¨
nagu Jehoova oli Moosest kaskinud.˜
¨ ¨
2 Olaruu d tehti kullast ning
sinisest, purpurpunasest ja
˜
erepunasest longast ning peen˜
linasest korrutatud longast.
˜
3 Kuldplaadid taoti ohukes˜
teks lehtedeks ja loigati kiu˜
dudeks, et poimida need kaunilt kokku sinise, purpurpunase, erepunase
ja peenlinase
˜
˜
¨ ¨
longaga. 4 Olaruu tarvis teh˜
¨
˜
¨ ¨
ti kaks olatukki, millega olaruu
¨
kaks
poolt
omavahel
uhendati.
˜
¨ ¨
¨ ¨
5 Olaruule tehti kootud voo,
˜
¨ ¨
millega sai olaruu kokku sidu¨ ¨
da.e Voo valmistati samadest
materjalidest: kullast ning sinisest, purpurpunasest, erepu˜
nasest longast ja peenlinasest
˜
korrutatud longast, nagu Je¨
hoova oli Moosest kaskinud.
6 Siis
pandi
kuldraami
¨
oonuksikivid, millesse uurendati Iisraeli poegade nimed,
nagu uurendatakse pitsatit.f
˜
¨ ¨ ˜
¨
7 Need asetati olaruu olatukkidele kui Iisraeli poegade meenutuskivid, g nagu Jehoova oli
¨
Moosest kaskinud. 8 Siis valmistati rinnakilp h samamoo˜
¨ ¨
¨
di nagu olaruu, kunstiparaselt
kootuna: kullast ning sinisest,
purpurpunasest, erepunasest
˜
longast ja peenlinasest korru˜
tatud longast. i 9 See oli kokkumurtuna nelinurkne. Rinnakilp tehti nii, et kokkumurtuna oli see 1 vaksa1 pikkune ja
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39:9 1 22,2 cm. (Vt lisa B14.)

2. MOOSESE 39:10–34
1 vaksa laiune. 10 Selle peale
pandi 4 rida kive: esimesse ritta rubiin, topaas ja sma¨
ragd; 11 teise turkiis, safiir
ja jaspis; 12 kolmandasse leˇ
¨
semikivi1, ahhaat ja ametust;
¨
13 neljandasse krusoliit, oo¨
nuks ja nefriit. Need pandi
kuldraamidesse. 14 Igale kivi¨
le vastab uks Iisraeli 12 pojast.
Nende nimed olid uurendatud,
nagu uurendatakse pitsatit. Iga
¨
nimi esindas uhte 12 suguharust.
15 Rinnakilbile tehti keeru¨ ¨
tatud noori taolised puhtast
kullast ketid.a 16 Siis tehti
˜
2 kuldraami ja 2 kuldron˜
gast ning rongad kinnitati rin¨
nakilbi ulemistesse nurkades¨
se. 17 Seejarel pandi need 2
¨
˜
kuldketti labi 2 ronga rinnakilbi nurkades. 18 Kummagi
¨
keti teine ots pisteti labi raa˜
¨ ¨ ˜
¨
mi ja kinnitati olaruu olatuk¨
kidele selle esikuljel. 19 Edasi
˜
tehti veel 2 kuldrongast ja
kinnitati need rinnakilbi alumistesse nurkadesse, rinnakil¨
˜
¨ ¨
bi tagakuljele olaruu vastu. b
˜
20 Siis tehti veel 2 kuldron˜
¨ ¨
¨
˜
gast ja pandi olaruu kulge ola¨
¨
tukkidest allapoole, uhendus¨
¨ ¨
koha lahedale, kootud voo kohale. 21 Viimaks pandi rinna˜
¨
kilbi rongastest labi sinine pael
˜
¨ ¨ ˜
ja see kinnitati olaruu rongaste
¨
¨
˜
kulge, et rinnakilp pusiks ola¨ ¨
¨ ¨
ruul, kootud voo kohal paigal,
¨
nagu Jehoova oli Moosest kaskinud.
˜
¨ ¨
22 Siis kudus kangur olaruu
˜
juurde sinisest longast varruka˜
teta pealisroiva. c 23 Sellel oli
pea jaoks avaus, mis oli otsekui
39:12 1 Pole teada, mis kiviga oli tegu.
˜
¨
See vois olla merevaik, huatsint, opaal
˜
voi turmaliin.
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22–25
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39, 40
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c 2Mo 29:8, 9

d 2Mo 28:42
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36, 37
3Mo 8:9

f 2Mo 25:40
Heb 8:5

g 2Mo 36:8

h 2Mo 36:14

i 2Mo 36:18

j 2Mo 36:20

k 2Mo 36:31

l 2Mo 36:24

m 2Mo 36:19

¨ ¨
¨
soomusruu kaelus: avause um¨ ¨
ber oli aaris, et see ei rebeneks.
˜
¨ ¨
24 Pealisroiva allaare palistu¨
se kulge tehti omavahel kokkukeerutatud sinisest, purpurpu˜
nasest ja erepunasest longast
˜
granaatounad. 25 Lisaks tehti
puhtast kullast kellukesed, mis
˜
¨ ¨
pandi pealisroiva allaare palis¨
˜
tuse kulge granaatounte vahele:
˜
26 kuldkelluke ja granaatoun
˜
vaheldumisi teenistuseks moel˜
¨ ¨
dud pealisroiva allaares, nagu
¨
Jehoova oli Moosest kaskinud.
27 Aaronile ja ta poegadele
¨ ¨
tehti kangrutoona ka peenlina˜
¨ ¨
sest longast ruud, a 28 peenlinane turban, b peenlinane kaunistatud peakate, c peenlinasest
˜
¨
korrutatud longast puksid d
29 ning peenlinasest korruta˜
tud longast ja sinisest, purpur˜
punasest ja erepunasest lon¨ ¨
gast kootud voo, nagu Jehoova
¨
oli Moosest kaskinud.
˜
30 Lopuks tehti puhtast kul¨
¨
¨
last sarav plaat, puha puhit¨
susmark,1 ja sellesse uurendati, nagu uurendatakse pitsatit,
˜
¨
sonad „Jehoova on puha”. e
¨
31 Selle kulge seoti sinine pael,
¨
et plaat turbani kulge kinnitada,
¨
nagu Jehoova oli Moosest kaskinud.
¨ ¨
32 Kogu too, mis tehti telk¨
puhamu ehk kogudusetelgi juures, sai valmis. Iisraellased te˜
gid koik nii, nagu Jehoova oli
¨
Moosest kaskinud, f nad tegid
¨
tapselt nii.
˜
¨
33 Siis toid nad telkpuhamu g Moosese juurde: selle kat˜
te, h koik selle riistad, haa˜
gid, i seinaraamid, j poiklatid, k
sambad ja tapipesaga alused, l
¨
¨ ¨
34 punaseks varvitud jaara¨
nahkadest katte, m hulgenahka˜
˜
¨
39:30 1 Voib tolkida ka „puha laubaehe”.
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dest katte, eesriide, a 35 tunnistuslaeka, selle kangid b ja
˜
kaane, c 36 laua, koik selle
riistad,d vaateleivad, 37 puhtast kullast lambijala ja sellel
˜
reas olevad lambid, e koik sel˜
le riistad, f oli valgustuse jaoks, g
˜
˜
38 kuldaltari,h voideoli, i hea˜
lohnalise suitsutusrohu, j telgi
¨
sissekaigu kardina, k 39 vaskaltari l ja selle vaskresti, selle
˜
kangid m ja koik selle riis˜
n
tad, pesemisnou ja selle alu˜
se, o 40 kangast ouepiirde, selle postid ja tapipesaga alused, p
˜
¨
oue sissekaigu kardina, q sel˜
¨ ¨
le noorid ja vaiad, r koik riistad
¨
telkpuhamu ehk kogudusetelgi
teenistuse jaoks, 41 peenkoo¨
tud riided puhamus teenimi¨
seks, puhad riided preester Aaronile s ja preestririided tema
poegadele.
˜
42 Iisraellased tegid koik
nii, nagu Jehoova oli Moosesel
ˇ
¨
teha kaskinud.s 43 Kui Moo¨ ¨ ¨
ses vaatas kogu nende too ule,
¨
¨
nagi ta, et nad olid teinud tap¨
selt nii, nagu Jehoova oli kaski˜
nud. Siis Mooses onnistas neid.
¨
Siis utles Jehoova Moo¨
sesele: 2 „Pustita telk¨
puhamu ehk kogudusetelk esi¨
mese kuu esimesel paeval.z
3 Aseta sinna tunnistuslaeˇ
gas z ja pane selle ette eesriie. t 4 Vii sinna laud u ja pane
˜
paika koik selle riistad, samu¨ ¨
ti vii sinna lambijalg v ja suuta
selle lambid. w 5 Aseta tunnistuslaeka ette kuldne suitsutus˜
¨
altar o ning riputa telkpuhamu
¨
¨
sissekaigu ette kardin. a
¨
6 Telkpuhamu ehk kogu¨
dusetelgi sissekaiguga koha¨
˜
kuti pane poletusohvrialtar o
7 ning kogudusetelgi ja alta˜
ri vahele aseta pesemisnou
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ja vala sellesse vett. a 8 Pane
˜
˜
paika ouepiire b ning oue sis¨
sekaigu ette pane kardin. c
¨
˜
˜
˜
9 Seejarel vota voideoli d ning
˜
¨
˜
voia telkpuhamu ja koik as¨
jad, mis seal on. e Puhitse telk¨
˜
puhamut ja koiki selle riistu,
¨
˜
et see saaks puhaks. 10 Voia
˜
˜
poletusohvrialtar ja koik sel¨
le riistad, puhitse seda, et see
¨
¨
¨
saaks vaga puhaks. f 11 Seeja˜
˜
rel voia pesemisnou ja selle
¨
alus ning puhitse seda.
12 Siis tulgu Aaron ja ta
¨
pojad kogudusetelgi sissekaigu
juurde ning pesku end veega. g
¨
13 Pane Aaronile selga puhad
˜
¨
riided h ja voia ta i ning puhitse ametisse, et ta teeniks minu
¨
preestrina. 14 Seejarel tulgu
¨ ¨
tema pojad. Pane neile ruud
˜
selga j 15 ja voia nad, nagu sa
˜
voidsid nende isa, k ning siis
nad teenivad minu preestrite˜
na. Nende voidmine annab nei˜
le alalise oiguse teenida preest˜
˜
riametis polvest polve.” l
˜
16 Mooses tegi koik, mida
¨
Jehoova oli kaskinud tal teha.m
¨
Ta tegi tapselt nii.
¨
¨
17 Telkpuhamu pandi pusti
teise aasta esimese kuu esime¨
sel paeval.n 18 Kui siis Moo¨
¨
ses asus telkpuhamut pustita˜
ma, pani ta koigepealt paika tapipesaga alused, o paigaldas
seinaraamid, p seadis kohale
¨
˜
poiklatid q ja pani pusti sambad. 19 Mooses laotas telk¨
puhamule katted, r nagu Jehoo¨
va oli teda kaskinud.
˜
20 Siis vottis ta tunnistuslauad s ja pani need laekasˇ
¨
se, s seadis laeka kulge kanˇ
gid z ja pani laekale kaane z
¨
t
peale. 21 Seejarel viis Moo¨
ses laeka telkpuhamusse, riputas ette eesriide u ja varjas

¨ ¨
2. MOOSESE 40:22 – 3. MOOSESE, luhiulevaade
tunnistuslaeka, a nagu Jehoova
¨
oli teda kaskinud.
22 Mooses asetas kogudu¨
˜
setelgi ehk telkpuhamu pohja¨
poolsesse kulge teisele poole
eesriiet laua b 23 ja pani selle
peale Jehoova ette virnadesse
leivad, c nagu Jehoova oli teda
¨
kaskinud.
24 Siis pani ta kogudusetel¨
˜
gi ehk telkpuhamu lounapool¨
sesse kulge lauaga kohakuti
¨ ¨
lambijala.d 25 Mooses suutas
Jehoova ees lambid, e nagu Je¨
hoova oli teda kaskinud.
¨
26 Seejarel pani Mooses kogudusetelki eesriide ette kuld˜
altari, f 27 et selle peal pole˜
tada healohnalist suitsutusroh¨
tu, g nagu Jehoova oli teda kaskinud.
¨
28 Siis pani ta telkpuhamu
¨
sissekaigu ette kardina.h
¨
29 Telkpuhamu ehk kogu¨
dusetelgi sissekaiguga kohaku˜
ti asetas Mooses poletusohvrialtari, i et ohverdada selle peal
˜
poletus- ja roaohvreid, j nagu
¨
Jehoova oli teda kaskinud.
30 Siis seadis ta kogudusetelgi ja altari vahele pesemis-
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˜
nou ja valas sellesse pesemiseks vett. a 31 Mooses ning
Aaron ja ta pojad pesid seal
¨
oma kasi ja jalgu. 32 Alati kui
¨
˜
nad laksid kogudusetelki voi altari juurde, pesid nad end, b
¨
nagu Jehoova oli Moosest kaskinud.
33 Viimaks pani ta telk¨
¨
puhamu ja altari umber paika
˜
˜
ouepiirdec ning pani oue sisse¨
kaigu ette kardina. d
¨ ¨ ˜
Nii viis Mooses selle too lopule. 34 Siis kattis pilv kogudusetelgi ja Jehoova auhiilgus
¨
¨
taitis telkpuhamu.e 35 Mooses ei saanud minna kogudusetelki, sest pilv oli selle kohal
¨
ja Jehoova auhiilgus oli taitnud
¨
telkpuhamu. f
˜
¨
36 Koigil oma rannakutel
lahkusid iisraellased laagripaigast alles siis, kui pilv telk¨
¨
˜
puhamu kohalt ules tousis.g
37 Nad ei lahkunud laagripai¨
˜
gast enne, kui pilv ules tousis. h
¨
38 Paeval oli kogu Iisraeli rah¨
˜
¨
va nahes koigil nende rannaku¨
tel telkpuhamu kohal Jehoova
¨ ¨
pilv, aga oosel oli selle kohal
tuli. i

KO L M A S M O O S E S E
R A A M AT

¨
¨
LU H I U LE VAAD E

˜
1 Poletusohver (1–17)
2 Roaohver (1–16)
3 Rahuohver (1–17)
¨ ¨
Keeld suua rasva ja verd (17)
4 Patuohver (1–35)
5 Patud ja vastavad ohvrid (1–6)
Teiste pattudest teadaandmine (1)

Vaeste ohvrid (7–13)
¨ ¨
Suuohver tahtmatu patu eest (14–19)
¨ ¨
6 Veel suuohvrist (1–7)
Juhendid ohverdamise kohta (8–30)
˜
Poletusohver (8–13)
Roaohver (14–23)
Patuohver (24–30)

¨ ¨
3. MOOSESE, luhiulevaade
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7 Juhendid ohverdamise kohta (1–21)
¨ ¨
Suuohver
(1–10)

Rahuohver (11–21)
¨ ¨
Keeld suua rasva ja verd (22–27)
Preestrite osa (28–36)
˜
˜
Loppsona ohvrite kohta (37, 38)
8 Aaron oma poegadega seatakse
preestriametisse (1–36)
9 Aaron toob ametisseseadmisohvreid (1–24)
10 Jehoova tuli surmab Naadabi ja
Abihu (1–7)
˜
Nouded preestritele joomise ja
¨ ¨
soomise kohta (8–20)
11

Puhtad ja ebapuhtad loomad (1–47)
¨
¨
12 Puhastus parast sunnitust (1–8)
¨ ¨
˜
13 Maarused pidalitove kohta (1–46)
˜
Pidalitobi riideesemetel (47–59)
˜
14 Pidalitovest puhtakssaamine (1–32)
Kahjustunud majade
puhastamine (33–57)
15 Voolused suguelunditest (1–33)
¨
16 Lepituspaev (1–34)
¨
17 Telkpuhamu — ohvripaik (1–9)
¨ ¨
Keeld suua verd (10–14)
¨ ¨
Maarused surnult leitud loomade
kohta (15, 16)
18 Keelatud seksuaalsuhted (1–30)
¨
Ei tohi jargida kaananlaste
eeskuju (3)
Verepilastus (6–18)
Menstruatsiooni ajal (19)
Homoseksuaalsus
(22)
¨
Uhtimine loomaga (23)
¨
Ei tohi end ruvetada, muidu maa
¨
oksendab valja (24–30)
¨
19 Seadused
puhaduse kohta (1–37)
˜
Oige saagikoristus (9, 10)
Hoolimine kurtidest ja
pimedatest (14)
Laimamine (16)
Ei tohi pidada vimma (18)
Maagia ja spiritism
keelatud (26, 31)
¨
Tatoveeringud keelatud (28)
Eakate austamine (32)
Muulaste kohtlemine (33, 34)

20 Mooloki kummardamine, spiritism (1–6)
¨
Olge puhad ja austage vanemaid (7–9)
Karistus lubamatute seksuaalsuhete
eest on surm (10–21)
¨
¨ ¨
Olge puhad, et jaada sellele
maale (22–26)
Spiritismiga tegelejad tuleb
surmata (27)
¨
21 Preestrid peavad olema puhad ja
¨
¨ ruvetamata (1–9)
Ulempreester ei tohi end
¨
ruvetada (10–15)
Preestrid ei tohi olla vigased (16–24)
¨
22 Preestrite puhtus ja puhade andide
¨ ¨
soomine (1–16)
˜
Vastuvoetavad vaid veatud
ohvrid (17–33)
¨
¨
¨
23 Puhad paevad ja puhad (1–44)
¨
Hingamispaev (3)
¨
Paasapuha (4, 5)
¨
Hapnemata leibade puha (6–8)
Uudsevilja ohverdamine (9–14)
¨
¨
N˜ adalatepuha (15–21)
Oige saagikoristus (22)
¨
Trompetipuhumispuha (23–25)
¨
Lepituspaev (26–32)
¨
Lehtmajadepuha (33–43)
˜
24 Oli kogudusetelgi lampidele (1–4)
Vaateleivad (5–9)
˜
Jumala nime monitaja tuleb
surmata (10–23)
25 Puhkeaasta (1–7)
Vabastusaasta (8–22)
Omandi tagastamine (23–34)
Vaeste kohtlemine (35–38)
Orjapidamisseadus (39–55)
26 Hoiduge
ebajumalatest (1 , 2)
˜
Onnistused kuulekuse eest (3–13)
˜
Karistus sonakuulmatuse eest (14–46)
¨
27 Puhendatu lunastamine (1–27)
Inimesed (1–8)
Loomad (9–13)
Majad (14, 15)
˜
Pollud (16–25)
¨
Esmasundinu (26, 27)
Jehoovale tingimusteta
¨
puhendatu (28, 29)
¨
Kumnendiku lunastamine (30–34)

3. MOOSESE 1:1–2:5

1

Jehoova kutsus Moosese
¨ ¨
ja raakis temaga
kogudu¨
setelgist: a 2 „Utle iisraellastele: „Kui keegi teist toob Jehoovale ohvrianni koduloomadest,
siis olgu tema ohvrianniks veis,
˜
lammas voi kits. b
3 Kui tema ohvrianniks on
˜
poletusohver veistest, siis olgu
see veatu isasloom.c Ta andku
see vabatahtlikult d ja toogu Jehoova ette kogudusetelgi sisse¨
¨
kaigu juurde. 4 Ta pangu kasi
˜
poletusohvri pea peale ning oh˜
¨
ver voetakse tema kaest vastu,
et tema eest lepitust toimetada.
5 Siis tapetagu see noor
pull Jehoova ees. Aaroni pojad, preestrid, e piserdagu sel¨
le verd kogudusetelgi sissekaigu juures oleva altari igale
˜
¨
kuljele. f 6 Poletusohver tuleb
¨
¨
nulgida ja tukeldada. g 7 Aaroni pojad, preestrid, tehku altarile tuli h ning pangu puid tul¨
le. 8 Nad asetagu ohvri tukid i
koos pea ning neeru- ja nimme˜
rasvaga altaril polevatele puudele. 9 Soolestik ja jalad pestagu veega ning preester pan˜
gu see koik altarile suitsema.
˜
See on poletusohver, meeldiva˜
lohnaline1 tuleohver Jehoovale. j
10 Kui tema ohvriand, mille
˜
ta toob poletusohvriks, on lam˜
mastest voi kitsedestk — noor¨ ¨
˜
test jaaradest voi sikkudest —,
siis olgu see veatu isasloom. l
˜
11 See tapetagu altari pohja¨
poolses kuljes Jehoova ees ja
Aaroni pojad, preestrid, piser¨
dagu selle verd altari igale kul¨
jele. m 12 See raiutagu tukki¨
deks ning preester asetagu tukid koos pea ning neeru- ja nim˜
merasvaga altaril polevatele
˜
˜
˜
1:9 1 Voib tolkida ka „lepitava lohnaga”.
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puudele. 13 Soolestik ja jalad
pestagu veega ning preester
˜
pangu see koik altarile suitse˜
ma. See on poletusohver, meel˜
divalohnaline tuleohver Jehoovale.
14 Aga kui ta toob Jehoo˜
vale poletusohvriks linde, siis
˜
olgu need turteltuvid voi tuvipojad. a 15 Preester viigu lind
altari juurde, murdku selle kael
ja pangu lind altarile suitsema.
¨
Aga selle veri lastagu valja al¨
tari kulje peale. 16 Ta eemaldagu selle pugu ja suled ning vi˜
saku need altari korvale, sellest
ida poole, sinna, kuhu pannak˜
se tuhk. b 17 Ta loigaku lind
¨
tiibade juurest lahti, kuid argu
˜
loigaku seda pooleks. Siis pan˜
gu preester see altaril polevatele puudele suitsema. See on
˜
˜
poletusohver, meeldivalohnaline tuleohver Jehoovale.
Kui keegi tahab tuua Jehoovale roaohvri, c siis olgu
tema ohvrianniks peenjahu
˜
ning ta valagu sellele oli ja pangu peale viirukit. d 2 Ta viigu
see Aaroni poegadele, preestri˜
tele. Preester votku sellest peo¨
˜
tais peenjahu koos oli ja kogu
viirukiga ning pangu see altarile suitsema kui meeldetule˜
tusohver, e kui meeldivalohnaline tuleohver Jehoovale. 3 Mis
¨
¨ ¨
roaohvrist ule jaab, kuulub
Aaronile ja tema poegadele f kui
¨
¨
vaga puha g osa Jehoova tuleohvritest.
¨
4 Kui sa tood ahjus kupsetatud roaohvri, siis olgu see
˜
peenjahust: kas oliga valmista˜
˜
tud hapnemata rongasleivad voi
˜
¨ ¨
oliga maaritud hapnemata kuivikleivad. h
¨
5 Kui su ohvrianniks on kupsetusplaadil valmistatud roa-

2
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˜
ohver, a siis olgu see oliga segatud peenjahust ning hapnema¨
ta. 6 See murtagu tukkideks
˜
ja selle peale valatagu oli. b See
on roaohver.
7 Kui su ohvrianniks on pannil valmistatud roaohver, siis
olgu see tehtud peenjahust
˜
ja olist. 8 Too neist valmistatud roaohver Jehoovale. Anna
see preestrile ja tema viib
˜
selle altarile. 9 Preester votku osa roaohvrist meeldetuletusohvriks c ja pangu see altaril suitsema kui meeldiva˜
lohnaline tuleohver Jehoovale. d
¨
¨ ¨
10 Mis roaohvrist ule jaab,
kuulub Aaronile ja tema poega¨
¨
dele kui vaga puha osa Jehooe
va tuleohvritest.
¨
11 Ukski roaohver, mille te
Jehoovale toote, ei tohi olla
hapnenud, f sest mingisugust
haputainast ega mett1 ei tohi
panna suitsema tuleohvriks Jehoovale.
˜
12 Te voite tuua neid Jehoo¨
vale kull uue saagi esimese osa
ohvriannina, g kuid neid ei tohi
˜
˜
poletada altaril meeldiva lohnana.
˜
13 Koik roaohvrid, mis sa
valmistad,
maitsesta soolaga.
¨
Argu puudugu neist sool, mis
meenutab sulle Jumala lepin˜
gut. Ohverda soola koos koigi
oma ohvriandidega. h
14 Kui sa tood Jehoovale
¨
roaohvri esimesest kupsest viljasaagist, siis olgu su ohvriks
¨
¨
varsked tulel rostitud purustatud viljaterad. See olgu roaohver sinu uudseviljast. i 15 Pane
˜
selle peale oli ja viirukit. See on
roaohver. 16 Preester pangu
2:11 1 Ilmselt polnud see mesilasmesi,
˜
vaid viigimarjade voi muude puuviljade
˜
mahl voi siirup.

3. MOOSESE 2:6–3:10

PTK 2
a 3Mo 6:20, 21
b 4Mo 28:9
c 3Mo 2:2
3Mo 5:11, 12

d 2Mo 29:
38–41
4Mo 28:4–6

e 4Mo 18:9
f 3Mo 6:14, 17
g 2Mo 23:19
4Mo 15:20
2Aj 31:5
˜
Op 3:9

h Hes 43:
23, 24

i 2Mo 23:16
2Mo 34:22
4Mo 28:26
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a 3Mo 5:11, 12
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PTK 3
b 3Mo 22:21
4Mo 6:13, 14

c 3Mo 7:29–31
d 2Mo 29:13
3Mo 7:23–25
1Ku 8:64

e 3Mo 7:1–4
f 3Mo 6:12
g 3Mo 4:29, 31
h 4Mo 6:13, 14
i 2Mo 29:22
3Mo 9:18–20
2Aj 7:7

˜
osa purustatud teradest ja olist
koos kogu viirukiga suitsema
kui meeldetuletusohver. a See on
tuleohver Jehoovale.
Kui kellegi ohvrianniks on
rahuohver b ja ta toob selle
veistest, siis toogu ta Jehoova
˜
ette isane voi emane veatu loom.
¨
2 Ta pangu kasi oma ohvrianni pea peale ja ohver tapeta¨
gu kogudusetelgi sissekaigu juures. Aaroni pojad, preestrid, piserdagu selle verd altari igale
¨
kuljele. 3 Osa sellest rahuohvrist andku ta Jehoovale tuleohvriks, c nimelt sisikonda kat¨
tev rasv d ja siseelundite kuljes
˜
olev rasv 4 ning molemad neerud koos neid katva rasvaga
nimmepiirkonnas. Ta eemaldagu
koos neerudega ka maksarasv. e
˜
5 Aaroni pojad pangu see koik
˜
˜
altarile, puudel poleva poletusohvri peale suitsema f meeldiva˜
lohnaliseks tuleohvriks Jehoovale. g
6 Kui tema rahuohvriks Je˜
hoovale on lammas voi kits, siis
˜
olgu see veatu isas- voi emash
loom. 7 Kui ta toob ohvri¨ ¨
anniks noore jaara, siis toogu
ta see Jehoova ette. 8 Ta pan¨
gu kasi oma ohvrianni pea peale ja ohver tapetagu kogudusetelgi ees. Aaroni pojad piserda¨
gu selle verd altari igale kuljele. 9 Rahuohvri rasv tuleb tal
tuua Jehoovale tuleohvriks.i Ta
eraldagu kogu rasvane saba1
selgroo juurest, samuti sisikonda kattev rasv ja siseelundite
¨
˜
kuljes olev rasv 10 ning molemad neerud koos neid katva
rasvaga nimmepiirkonnas. Ta
eemaldagu koos neerudega ka

3

3:9 1 Piiblimaade lammastel on rasvane
˜
saba, mis voib kaaluda isegi 5 kg.

3. MOOSESE 3:11–4:18
maksarasv. a 11 Preester pan˜
gu see koik altarile suitsema
kui toiduohver1, kui tuleohver
Jehoovale. b
12 Kui ta toob ohvriks kitse,
siis toogu ta see Jehoova ette.
¨
13 Ta pangu kasi selle pea peale ning see tapetagu kogudusetelgi ees. Aaroni pojad piserda¨
gu selle verd altari igale kuljele. 14 Ta ohverdagu tuleohvrina Jehoovale sisikonda kattev
¨
rasv ja siseelundite kuljes olev
˜
c
rasv 15 ning molemad neerud koos neid katva rasvaga
nimmepiirkonnas. Ta eemaldagu koos neerudega ka maksarasv. 16 Preester pangu need
altarile suitsema kui toidu˜
ohver, kui meeldivalohnaline
tuleohver. Kogu rasv kuulub Jehoovale. d
¨ ¨
17 Te ei tohi suua mitte mingisugust rasva ega verd e — see
olgu teile alaliseks seaduseks
˜
˜
koigis teie asupaikades polvest
˜
polve!””
¨ ¨
Jehoova ra¨akis Moosesega
edasi: 2 „Utle iisraellastele: „Kui keegi tahtmatult patustab, f tehes midagi, mida Jehoova on keelanud, tuleb toimida
¨
jargmiselt.
˜
3 Kui voitud preester g teeb
¨ ¨
pattu h ja toob rahva peale suu,
¨
peab ta tehtud patu parast tooma Jehoovale patuohvriks veatu noore pulli. i 4 Ta toogu pull
¨
kogudusetelgi sissekaigu juur¨
de j Jehoova ette, pangu kasi
pulli pea peale ja tapku pull Je˜
˜
hoova ees. k 5 Siis votku voil
tud preester pulli verd ja toogu
see kogudusetelki. 6 Preester
˜
kastku sorm verre m ja piserdagu

4

˜
˜
3:11 1 Sona-sonalt „leib”; viitab Jumala˜
¨
¨ ¨
le moeldud osale rahuohvri uhissoomaajal.
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10, 11
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14, 19

b 2Mo 30:10
c 3Mo 5:9
d 3Mo 9:8, 10
e 3Mo 3:3, 4
f 2Mo 29:14
g 3Mo 8:14, 17
Heb 13:11

h Jos 7:11
i 4Mo 15:
22–24

j 2Mo 26:31
2Mo 40:21
Heb 10:
19, 20

k 2Mo 30:1, 6

verd Jehoova ees seitse korda a
¨
puha paiga eesriide ette. 7 Sa¨ ¨
muti maarigu preester verd kogudusetelgis Jehoova ees oleva
˜
healohnalise suitsutusrohu alta¨
¨ ¨
ri sarvedele. b Kogu ulejaanud
veri tuleb valada kogudusetelgi
¨
˜
sissekaigu juures oleva poletus˜
ohvrialtari korvale. c
˜
8 Siis eraldagu ta koik patuohvripulli rasv — sisikonda
¨
kattev rasv ja siseelundite kul˜
jes olev rasv, 9 molemad neerud koos neid katva rasvaga nimmepiirkonnas ning koos
neerudega ka maksarasv d —,
10 nagu tehti rahuohvripulli˜
ga. e Preester pangu need poletusohvrialtarile suitsema.
11 Aga pulli nahk ja kogu
liha koos pea, jalgade, sisikon¨
na ja soolesisuga f — 12 see ta¨
¨ ¨
hendab terve ulejaanud pull —
¨
tuleb tal viia valjapoole laagrit
puhtasse paika, kuhu visatakse
˜
˜
tuhk, ja ta poletagu see koik tu˜
les puude peal. g See poletatagu
seal, kuhu visatakse tuhk.
13 Kui terve Iisraeli kogudus
¨ ¨
on tahtmatult patustades suudlaseks saanud, h aga kogudus
polnud teadlik, et ta tegi midagi, mida Jehoova oli keelanud, i
14 ning see patt saab teatavaks, siis peab kogudus tooma
kogudusetelgi ette patuohvriks
noore pulli. 15 Koguduse va¨
nemad pangu Jehoova ees kaed
pulli pea peale ja pull tapetagu
Jehoova ees.
¨
˜
16 Seejarel toogu voitud
preester pulli verd koguduse˜
telki. 17 Preester kastku sorm
verre ja piserdagu verd Jehoova
ees seitse korda eesriide j ette.
¨ ¨
18 Siis maarigu ta verd kogudusetelgis Jehoova ees oleva altari k sarvedele ning valagu kogu
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¨
¨ ¨
˜
ulejaanud veri poletusohvrialta˜
ri korvale, mis on kogudusetelgi
¨
sissekaigu juures. a 19 Ta eral˜
dagu koik pulli rasv ning pangu
see altarile suitsema. b 20 Ta
tehku selle pulliga samamoodi,
nagu ta tegi eelmise patuohvripulliga, ta toimigu sellega samal
viisil. Preester toimetagu rahva
eest lepitust c ja siis antakse rahvale andeks. 21 Ta lasku viia
¨
˜
pull valjapoole laagrit ja ta pole˜
tagu see, nagu ta poletas esimese pulli. d See on patuohver koguduse eest. e
˜
22 Kui moni rahva juht f saab
¨ ¨
tahtmatult patustades suudlaseks, eksides oma Jumala Je˜
¨
hoova mone kasu vastu, ja ta
˜
˜
moistab seda 23 voi talle antakse teada, et ta on eksi˜
¨
nud mone kasu vastu, siis toogu ta ohvrianniks veatu siku¨
tall. 24 Ta pangu kasi sikutalle
pea peale ja see tapetagu pai˜
gas, kus Jehoova ees poletusohvreid tapetakse. g See on patu˜
˜
ohver. 25 Preester votku sor¨ ¨
mega patuohvri verd ja maarigu
˜
seda poletusohvrialtari sarve¨
¨ ¨
dele h ning valagu ulejaanud
˜
˜
veri poletusohvrialtari korvale. i
26 Preester pangu kogu selle
rasv altarile suitsema nagu ka
rahuohvri rasv j ja toimetagu ta
¨
patu parast tema eest lepitust,
siis antakse talle andeks.
27 Kui keegi rahva seast
saab tahtmatult patustades
¨ ¨
˜
suudlaseks, eksides mone Je¨
˜
hoova kasu vastu, ja ta mois˜
tab seda k 28 voi talle antakse teada, et ta on eksinud,
¨
siis toogu ta tehtud patu parast ohvrianniks veatu emane
¨
kitsetall. 29 Ta pangu kasi patuohvri pea peale ja see tapetagu samas paigas, kus tapetak-
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PTK 5
˜
i Op 29:24

j 3Mo 11:21–24
3Mo 17:15
5Mo 14:8

˜
se poletusohvreid. a 30 Prees˜
˜
ter votku sormega selle verd
¨ ¨
˜
ja maarigu seda poletusohvrialtari sarvedele ning valagu ko¨
¨ ¨
˜
gu ulejaanud veri altari korvale. b 31 Ta eraldagu kogu selle rasv, c nagu eraldatakse rahuohvri rasv. d Preester pangu
see altarile suitsema meeldi˜
vaks lohnaks Jehoovale ja toimetagu tema eest lepitust, siis
antakse talle andeks.
32 Aga kui ta ohverdab oma
patuohvriks lambatalle, siis
olgu see veatu utetall. 33 Ta
¨
pangu kasi patuohvri pea peale ja see tapetagu kui pa˜
tuohver paigas, kus poletusohvreid tapetakse. e 34 Prees˜
˜
ter votku sormega patuohvri
¨ ¨
˜
verd ja maarigu seda poletusohvrialtari sarvedele f ning va¨
¨ ¨
lagu kogu ulejaanud veri altari
˜
korvale. 35 Ta eraldagu kogu
talle rasv, nagu eraldatakse ra¨ ¨
huohvriks toodava noore jaara
rasv. Preester pangu see suitsema altarile Jehoova tuleohvrite
¨
peale g ja toimetagu ta patu parast tema eest lepitust, siis antakse talle andeks. h
¨ ¨
Kui keegi, kes on suuasjas
¨
tunnistaja — kas ta siis nagi
˜
juhtunut voi teab sellest —, kuuleb kutset tulla tunnistust and¨
ma,1 i kuid ei lahe seda tegema,
siis ta teeb pattu ja kannab selle eest vastutust.
2 Kui keegi puudutab midagi
˜
ebapuhast, olgu mone ebapuh˜
ta metslooma, kodulooma voi
¨
vaikelooma korjust, j siis isegi
kui ta pole sellest teadlik, on ta

5

˜
˜
5:1 1 Sona-sonalt „kuuleb needmise
¨ ¨
˜
¨
˜
haalt”. Toenaoliselt oli tegemist mond
¨ ¨
vaartegu puudutava teadaandega, mis
¨ ¨
˜
sisaldas vaarteo toimepanija voi sellise
tunnistaja needmist, kes keeldub tunnistust andmast.

3. MOOSESE 5:3–18

¨ ¨
ebapuhas1 ja on saanud suudlaseks. 3 Kui keegi, olemata ise
sellest teadlik, puutub kokku
inimese ebapuhtusega a — puu˜
dutades ebapuhast inimest voi
˜
mida tahes, mis voib teha ta
ebapuhtaks — ja see saab talle teatavaks, siis on tema peal
¨ ¨
suu.
4 Kui keegi annab kiirusta˜
des ja motlematult vande mida˜
gi teha — olgu head voi halba,
¨
˜
˜
ukskoik mida —, kuid moistab
¨
˜
siis, et on vandunud jarelemot¨ ¨
lematult, saab ta suudlaseks.1 b
˜
5 Kui siis keegi saab mone
¨
¨ ¨
sellise asja parast suudlaseks,
¨
peab ta oma patu ules tunnistama. c 6 Samuti peab ta too¨
ma oma patu parast Jehoova¨ ¨
¨
le suuohvri, d nimelt uhe utetal˜ ¨
le voi uhe emase kitsetalle patuohvriks. Preester toimetagu
¨
ta patu parast tema eest lepitust.
˜
7 Aga kui tal pole voimalik tuua lammast, siis toogu
¨
ta oma patu parast Jehoovale
¨ ¨
˜
suuohvriks kaks turteltuvi voi
¨
kaks tuvipoega: e uks patuohv˜
riks ja teine poletusohvriks. f
8 Ta viigu need preestrile ja
¨
see toogu uks neist patuohvriks. Preester murdku linnu
¨
kael, aga pead argu eraldagu.
9 Ta piserdagu patuohvri verd
¨
¨
¨ ¨
altari kuljele, kuid jarelejaanud
¨
verel lastagu valja voolata alta˜
ri korvale. g See on patuohver.
10 Teisega tehku ta samamoo˜
di, nagu tehakse poletusohvrih
ga. Preester toimetagu ta patu
¨
parast tema eest lepitust, siis
antakse talle andeks. i
˜
11 Ent kui tal pole voima˜
lik tuua kaht turteltuvi voi kaht
5:2 1 St rituaalselt ebapuhas. 5:4 1 Ilm¨
selt on tegu olukorraga, kus vanne jae¨
takse taitmata.
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k 3Mo 5:2

tuvipoega, siis toogu ta oma
¨
¨
patu parast patuohvriks kuma
nendik eefat1 peenjahu. Ta ei
˜
tohi lisada sellele oli ega panna selle peale viirukit, sest
see on patuohver. 12 Ta viigu
˜
see preestrile ja preester vot¨
ku sellest peotais meeldetuletusohvriks ning pangu see altarile Jehoova tuleohvrite peale suitsema. See on patuohver.
13 Preester toimetagu tema
¨
eest lepitust tema patu parast,
olgu see mistahes eeltoodud
patt, ja ¨ siis antakse talle an¨ ¨
deks.b Ulejaanu sellest ohvrist
saagu preestrile c justnagu osa
roaohvrist.”” d
¨
14 Jehoova utles Moosesele
veel: 15 „Kui keegi teeb taht¨
matult pattu Jehoova puhade asjade vastu, e osutudes ustavusetuks, siis tuleb tal tuua
oma kariloomadest Jehoovale
¨ ¨
¨
¨ ¨
suuohvriks uks veatu jaar, f mil¨ ¨
˜
¨ ¨
le vaartus hobedas on maara¨
¨
tud puha paiga seekli jargi. g
¨
¨
16 Ta maksku huvitist puha
paiga vastu tehtud patu eest ja
¨ ¨
lisagu sellele veel viiendik jaa¨ ¨
ra vaartusest.h Ta andku see
˜
preestrile, et preester voiks
¨ ¨
¨ ¨
suuohvrijaaraga tema eest lepitust toimetada, i ja siis antakse
talle andeks. j
˜
17 Kui keegi patustab mone
¨
Jehoova kasu vastu, tehes midagi lubamatut, siis isegi kui ta
pole sellest teadlik, on ta ikka¨ ¨
gi suudi ja kannab oma eksimuse eest vastutust. k 18 Ta viigu
¨ ¨
preestrile oma karjast suuohv¨
¨ ¨
riks uks veatu jaar, mis olgu et¨
¨ ¨
¨
tenahtud vaartusega. l Seejarel
toimetagu preester tema eest
¨
lepitust ta eksisammu parast,

l 3Mo 6:6

5:11 1 2,2 liitrit. (Vt lisa B14.)
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mille ta tahtmatult tegi ja millest ta ise teadlik polnud, ja siis
antakse talle andeks. 19 See
¨ ¨
on suuohver. Ta on ju Jehoova
¨ ¨
ees suudi.”
¨
Jehoova utles Moosesele
veel: 2 „Kui keegi teeb
pattu ja on ustavusetu Jehoovale a sel moel, et petab oma
¨
ligimest, kes midagi tema kat˜
˜
te usaldas voi hoiule andis, voi
¨ ¨
˜
¨
roovib voi tussab oma ligimest b
˜
3 voi leiab midagi kaotatut ega
¨ ¨
˜
˜
raagi selle kohta tott voi vannub valet mistahes patu kohta,
˜
mida ta voib olla teinud, c siis
¨
toimigu ta jargmiselt. 4 Kui ta
¨ ¨
on patustanud ja on suudi, siis
tuleb tal tagastada see, mille ta
¨ ¨
˜
¨
on roovinud voi valja pressinud
˜
˜
voi pettusega omastanud voi
¨
˜
mis oli tema katte usaldatud voi
mille keegi kaotas ja tema leidis
˜
5 voi mistahes asi, mille kohta
ta on valet vandunud. Tal tuleb
¨
¨
see taielikult huvitada d ning li¨ ¨
sada sellele viiendik selle vaartusest. Ta andku see omaniku¨
¨ ¨
le samal paeval, kui tema suu
˜
˜
toendatakse. 6 Ta votku oma
¨ ¨
¨
kariloomadest suuohvriks uks
¨ ¨
¨
veatu jaar, mis olgu ettenah¨ ¨
tud vaartusega, ja viigu see
¨
¨ ¨
preestri katte suuohvriks Jehoovale. e 7 Preester toimetagu Jehoova ees tema eest lepitust, siis antakse talle andeks
˜
mistahes tegu, mille tottu ta on
¨ ¨
saanud suudlaseks.” f
¨ ¨
8 Jehoova raakis Moosesega edasi: 9 „Anna Aaronile ja
¨
¨
ta poegadele jargmine kask:
¨
˜
„Jargnev on poletusohvrisea˜
dus. g Poletusohver olgu altari
¨ ¨
tulekoldes terve oo kuni hommikuni ja altaril hoitagu tuld
˜
polemas. 10 Preester pangu
¨ ¨
˜
selga linane ametiruu h ja tom-

6
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38–42
4Mo 28:3
Heb 10:11

h 2Mo 28:39
3Mo 16:32
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a 2Mo 28:42
2Mo 39:
27, 28

b 2Mo 27:3
3Mo 1:16

c 3Mo 16:23
Hes 44:19

d 3Mo 4:3, 12
e 3Mo 1:7
Neh 13:
30, 31

f 3Mo 3:5, 16
g 3Mo 2:1
4Mo 15:3, 4

h 3Mo 2:2, 9
3Mo 5:11, 12

i 3Mo 2:3
3Mo 5:13
Hes 44:29
1Ko 9:13

j 3Mo 10:12
k 3Mo 2:11
l 4Mo 18:9
m 3Mo 2:3, 10
n 4Mo 18:10
o 3Mo 24:8, 9
p 2Mo 30:30
Heb 5:1

q 2Mo 16:36

¨
maku jalga linased puksid a oma
˜
palja ihu katteks. Siis votku
˜
ta altarilt poletusohvri tuhk b ja
˜
pangu altari korvale. 11 See¨
˜
¨
jarel votku ta ara oma riided c ja
pangu selga teised riided ning
¨
viigu tuhk uhte puhtasse paika
¨
valjapoole laagrit. d 12 Altaril
˜
polegu kogu aeg tuli, see ei
tohi kustuda! Preester peab igal
hommikul puid lisama, e sead˜
ma tulele poletusohvri ja panema sinna suitsema rahuohvrite
˜
rasva. f 13 Altaril polegu tuli
kogu aeg, see ei tohi kustuda!
¨
14 Jargnev on roaohvriseag
dus. Aaroni pojad toogu see
ohver altari
juurde Jehoova
¨
˜
ette. 15 Uks neist votku roa¨
ohvrist peotais peenjahu koos
˜
oliga ja kogu viiruk, mis on roaohvri peal, ning pangu see al˜
tarile suitsema kui meeldivalohnaline meeldetuletusohver Je¨
¨ ¨
hoovale. h 16 Mis ule jaab, selle
¨ ¨
soovad Aaron ja ta pojad. i Sellest valmistatagu hapnemata lei¨ ¨
¨
vad ja neid soodagu puhal alal,
˜
kogudusetelgi oues. j 17 Seda
¨
ei tohi kupsetada koos hapnenuga. k Selle osa oma tuleohvritest olen ma andnud neile. l See
¨
¨
on vaga puha, m samasugune na¨ ¨
gu patu- ja suuohver. 18 Seda
¨ ¨
˜
soogu koik mehed Aaroni poe¨ ¨
gade hulgast. n See on neile maaratud osa Jehoova tuleohvritest
˜
˜
˜
polvest polve. o Koik, mis nende
¨
ohvrite vastu puutub, saab puhaks.””
¨ ¨
19 Jehoova raakis Moosesega veel: 20 „See on ohvriand,
mille toovad Jehoovale Aaron
˜
ja ta pojad tema voidmi¨
¨
se paeval: p kumnendik eefat1 q
peenjahu alaliselt toodavaks
6:20 1 2,2 liitrit. (Vt lisa B14.)

3. MOOSESE 6:21–7:14
roaohvriks, a pool sellest hom˜
mikul ja pool ohtul. 21 See
¨
valmistatagu kupsetusplaadil b
˜
¨
oliga, murtagu tukkideks, immu˜
tatagu oliga ja siis toodagu
˜
roaohvrina meeldivaks lohnaks
Jehoovale. 22 Seda valmistagu
˜
¨
iga voitud preester, kes parast
Aaronit ta poegade seast sellesse ametisse astub.c Terve see ohver tuleb panna Jehoovale suitsema. See on alaline seadus.
23 Iga selline preestri eest toodud roaohver tuleb ohverdada
¨
¨ ¨
taielikult. Seda ei tohi suua.”
¨ ¨
24 Jehoova r¨ aakis Moosesega veel: 25 „Utle Aaronile ja
¨
ta poegadele: „Jargnev on patuohvriseadus. d Paigas, kus tape˜
takse poletusohver, e tuleb Jehoova ees tappa ka patuohver.
¨
¨
See on vaga puha. 26 Seda
¨ ¨
f
soob preester, kes selle patu
¨ ¨
eest ohverdab. Seda soodagu
¨
˜
puhal alal, kogudusetelgi oues. g
˜
27 Koik, mis ohvriliha vastu
¨
puutub, saab puhaks, ja kui kellegi riietele pritsib selle verd,
¨ ¨
tuleb see verega maardunud rii¨
deese pesta puhal alal. 28 Sa˜
vinou, milles liha keedetakse,
tuleb purustada. Aga kui liha
˜
keedeti vasknous, tuleb seda
˜
¨ ¨
nou kuurida ja veega loputada.
˜
¨ ¨
29 Seda ohvrit voivad suua
¨
¨
uksnes preestrid. h See on vaga
¨
¨
puha. i 30 Kuid mitte uhtki patuohvrit, mille verd viiakse le¨
pituse toimetamiseks puhasse
¨ ¨
telki, ei tohi suua. j See tuleb tu˜
les poletada.
¨
¨ ¨
Jargnev on seadus suuohv¨
¨
ri k kohta, mis on vaga puha.
¨ ¨
2 Suuohver tapetagu paigas,
˜
kus tapetakse poletusohvreid,
l
ja selle verd piserdatagu al¨
tari igale kuljele. m 3 Preester

7
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e
f
g
h

i
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40, 41
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3Mo 9:17
4Mo 28:4, 5
3Mo 2:5
3Mo 7:9
1Aj 23:29
5Mo 10:6
3Mo 4:3
3Mo 1:3, 11
3Mo 10:17
4Mo 18:9
Hes 44:29
2Mo 27:9
3Mo 6:14, 16
Hes 42:13
3Mo 6:14, 18
3Mo 21:
21, 22
4Mo 18:10
3Mo 6:25
3Mo 4:5
3Mo 10:18
3Mo 16:27
Heb 13:11
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k 3Mo 5:6
3Mo 6:6
3Mo 14:2, 12
3Mo 19:
20, 21
4Mo 6:12
l Heb 9:22
m 3Mo 3:1, 2
3Mo 5:9


Teine veerg
a 2Mo 29:

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

m

13, 14
3Mo 3:9, 17
3Mo 4:8, 9
3Mo 8:18, 20
3Mo 3:3, 4
3Mo 3:14–16
3Mo 5:13
3Mo 6:14, 16
4Mo 18:9
3Mo 2:3
3Mo 6:25, 26
3Mo 14:13
2Mo 29:14
3Mo 1:6
3Mo 6:20, 21
1Aj 23:29
3Mo 2:3–7
4Mo 18:9
1Ko 9:13
3Mo 14:21
3Mo 5:11
4Mo 5:15
3Mo 3:1
3Mo 7:20
3Mo 22:21
1Ko 10:16
3Mo 22:29
2Aj 29:31

˜
toogu ohvriks koik selle rasv, a
sealhulgas sabarasv, sisikonda
˜
kattev rasv 4 ja molemad neerud koos neid katva rasvaga
nimmepiirkonnas. Ta eemaldagu koos neerudega ka maksarasv. b 5 Preester pangu need
altarile suitsema kui tuleoh¨ ¨
ver Jehoovale. c See on suuoh˜
¨ ¨
¨
ver. 6 Seda voivad suua uks¨ ¨
nes preestrid d ja nad soogu se¨
¨
da puhal alal. See on vaga
¨
¨ ¨
puha. e 7 Suuohvri puhul kehtib patuohvriseadus: see kuulub preestrile, kes sellega lepitust toimetab. f
8 Kui preester ohverdab kel˜
legi heaks poletusohvri, saab
˜
preester poletusohvri naha g endale.
˜
9 Koik roaohvrid, mis on
¨
˜
kupsetatud ahjus voi valmista˜
¨
tud pannil voi kupsetusplaadil, h
kuuluvad preestrile, kes neid
ohverdab. Need saavad tema˜
¨
le. i 10 Aga koik kupsetamata
˜
roaohvrid, olgu need oliga se˜
j
k
gatud voi kuivad, jagatagu
˜
˜
vordselt koigi Aaroni poegade
vahel.
¨
11 Jargnev on seadus rahuohvri l kohta, mida Jehoovale tuuakse. 12 Kui keegi toob
¨
¨
selle, et valjendada tanu, m siis
¨
toogu ta koos selle tanuohv˜
riga ka oliga valmistatud hap˜
˜
¨ ¨
nemata rongasleibu, oliga maaritud hapnemata kuivikleibu
˜
ning selliseid rongasleibu, mis
˜
on valmistatud oliga segatud ja
immutatud peenjahust. 13 Ta
toogu oma ohvriand koos hap˜
nenud tainast valmistatud ron¨
gasleibade ja tanuohvriks toodud rahuohvritega. 14 Ta too¨
gu igat sorti ohvriannist uks
¨
puha osana Jehoovale; see saagu preestrile, kes piserdab ra-
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¨
huohvrite verd. a 15 Tanuohvriks toodud rahuohvrite liha tu¨ ¨
¨
leb suua ohverdamise paeval.
¨
Sellest ei tohi jatta midagi hommikuks. b
16 Kui ta toob tapaohvriks
˜
˜
tootusohvri c voi vabatahtliku
¨ ¨
¨
ohvri, d siis tuleb seda suua paeval, mil ta oma ohvri toob.
¨
¨ ¨
˜
¨ ¨
Seda, mis ule jaab, voib suua ka
¨
¨
jargmisel paeval. 17 Kuid mis
¨
ohvrilihast kolmandaks pae¨
¨ ¨
˜
vaks ule jaab, poletatagu tules. e
¨ ¨
18 Kui rahuohvri liha suuakse
¨
veel kolmandal paeval, siis ei
ole ohvritooja Jumalale meele¨
¨ ¨
parane. Tema ohvril pole vaar¨
¨
tust — see on jale! Igauks, kes
¨ ¨
seda soob, kannab oma patu
eest vastutust. f 19 Liha, mis
puutub millegi ebapuhta vastu,
¨ ¨
˜
ei tohi suua, see poletatagu tu˜
¨ ¨
les. Aga puhast liha voib suua
¨
igauks, kes on puhas.
¨
¨ ¨
20 Igauks, kes soob Jehoovale kuuluva rahuohvri liha
ebapuhtana, tuleb oma rahva
¨
seast havitada. g 21 Kui keegi
puudutab midagi ebapuhast —
puutub kokku inimese ebapuh˜
tusega h voi puudutab ebapu˜
¨
hast looma i voi mistahes jalki,
¨ ¨
ebapuhast olendit j — ja soob Jehoovale kuuluva rahuohvri liha,
¨
siis tuleb ta oma rahva seast havitada.””
¨ ¨
22 Jehoova r¨ aakis Moosesega edasi: 23 „Utle iisraellaste¨ ¨
le: „Te ei tohi suua mitte mingisugust rasva, k ei veise, lamba ega kitse oma. 24 Surnuna leitud looma rasva ja sellise
˜
looma rasva, kelle moni teine loom on maha murdnud,
˜
¨
˜
voib kasutada ukskoik milliseks
muuks otstarbeks, aga te ei
¨ ¨
¨ ¨
tohi seda suua. l 25 Kes soob
Jehoovale tuleohvriks toodava
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a 3Mo 6:25, 26
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4Mo 18:8

b 3Mo 22:
29, 30

c 3Mo 22:21
d 3Mo 22:23
5Mo 12:5, 6

e 3Mo 19:5, 6
f 3Mo 19:7, 8
g 4Mo 19:20
h 3Mo 12:2, 4
i 3Mo 11:21–24
5Mo 14:7

j 3Mo 11:10
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k 3Mo 3:16, 17
3Mo 4:8–10
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a 1Mo 9:4
3Mo 3:17
3Mo 17:10
5Mo 12:16
1Sa 14:33
Ap 15:20, 29

b 3Mo 17:14
c 3Mo 3:1
d 3Mo 3:3
e 2Mo 29:24
3Mo 8:25–27
3Mo 9:21

f 3Mo 3:3–5
g 3Mo 8:29
h 2Mo 29:
27, 28
3Mo 10:14
4Mo 6:20

i 5Mo 18:3
j 3Mo 10:14
k 2Mo 28:1
2Mo 29:4, 7
2Mo 40:13

l 2Mo 40:15
3Mo 8:12

m 3Mo 6:9
n 3Mo 2:1
3Mo 6:14

o 3Mo 6:25
p 3Mo 5:6
3Mo 7:1

q 2Mo 29:1
3Mo 6:20

r 3Mo 3:1

looma rasva, tuleb oma rahva
¨
seast havitada.
¨ ¨
26 Te ei tohi suua mitte min¨
gisugust verd a uheski paigas,
kus te elate, ei lindude ega
¨
loomade oma. 27 Igauks, kes
¨ ¨
soob mingisugust verd, tuleb
¨
oma rahva seast havitada.”” b
¨
28 Jehoova¨ utles Moosesele veel: 29 „Utle iisraellastele:
„Kes toob Jehoovale rahuohvri,
ohverdagu osa sellest Jehoo¨
vale. c 30 Ta toogu oma kaega
¨
rasv d koos rinnatukiga, et anda
see Jehoovale tuleohvriks, ja
˜
ta koigutagu seda Jehoova ees
˜
kui koigutusohvrit. e 31 Preester pangu rasv altarile suitse¨
ma, f aga rinnatukk saagu Aaronile ja ta poegadele. g
32 Andke parem kints oma
¨
rahuohvritest puhaks osaks
preestrile.h 33 See parempoolne kints saagu sellele Aaroni
pojale, kes ohverdab rahuohvri
˜
vere ja rasva. i 34 Sest ma vo˜
tan koigutusohvriks toodud rin¨
¨
natuki ja puhaks osaks toodud
kintsu iisraellaste rahuohvritest
ning annan need preester Aaronile ja ta poegadele. See olgu iisraellastele alaliseks seaduseks. j
35 See osa Jehoova tuleohv˜
ritest tuleb panna korvale
preestrite jaoks, Aaroni ja tema
poegade jaoks. Seda tuleb teha
¨
¨ ¨
alates paevast, mil nad maarati teenima Jehoova preest˜
¨
ritena. k 36 Nende voidmispae¨
val l kaskis Jehoova iisraellastel
anda see osa neile. See on alali˜
ne seadus nende kohta polvest
˜
polve.””
˜
37 See on seadus poletusohvri, m roaohvri, n patuohvri, o
¨ ¨
suuohvri, p ametisseseadmisohvri q ja rahuohvri r kohta. 38 Jehoova andis selle Moosesele

3. MOOSESE 8:1–24

¨
¨
Siinai mael a sel paeval, mil ta
¨
kaskis iisraellastel tuua Jehoo˜
vale ohvriande Siinai korbes. b
¨
Jehoova utles Moosesele
˜
veel: 2 „Vota Aaron ja ta
˜
pojad, c samuti riided,d voide¨ ¨
˜
oli, e patuohvripull, kaks jaara ja
korv hapnemata leibu, f 3 ning
lase tervel kogudusel kogudu¨
setelgi sissekaigu juurde kokku
tulla.”
¨
4 Mooses tegi tapselt nii,
¨
nagu Jehoova oli teda kaskinud, ja kogudus tuligi ko¨
gudusetelgi sissekaigu juur¨
de. 5 Mooses utles koguduse¨
le: „Nii on Jehoova kaskinud
meil teha.” 6 Siis lasi Mooses
Aaronil ja ta poegadel ette astuda ning nad pesid end vee¨
ga. g 7 Seejarel pani ta Aaro¨ ¨ ¨
¨ ¨
nile ruu h selga, sidus voo i umber ning pani talle selga var˜
˜
¨ ¨
rukateta pealisroiva j ja olaruu, k
¨ ¨ l
mille ta sidus kootud vooga
¨
kinni. 8 Jargmisena asetas ta
paika rinnakilbi m ning pani selle sisse uurimi ja tummimi. n
9 Siis pani Mooses temale tur¨
bani o pahe ja kinnitas turbani
¨
¨
esikuljele sarava kuldplaadi,
¨
¨
¨
puha puhitsusmargi,1 p nii nagu
¨
Jehoova oli teda kaskinud.
˜
˜
10 Siis vottis Mooses voide˜
˜
¨
˜
oli ja voidis telkpuhamut ja koi¨
ke, mis seal oli, q ning puhit¨
ses neid. 11 Seejarel piserdas
˜
ta oli altarile seitse korda ning
˜
˜
voidis altarit ja koiki selle riistu
˜
ning pesemisnou ja selle alust,
¨
˜
et neid puhitseda. 12 Lopuks
˜
˜
valas ta osa voideolist Aaroni
˜
pea peale ja voidis teda, et teda
¨
puhitseda. r
13 Siis lasi Mooses ette astuda Aaroni poegadel. Mooses
¨ ¨
riietas nad ruudega, pani neile

8

˜
˜
¨
8:9 1 Voib tolkida ka „puha laubaehte”.

176

PTK 7
a 2Mo 34:27
b 3Mo 1:2


PTK 8
c 2Mo 28:1
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f 2Mo 29:1, 2
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h 2Mo 28:39
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27, 29

j 2Mo 39:22
k 2Mo 28:6
2Mo 39:2

l 2Mo 28:8
2Mo 29:5
2Mo 39:20

m 2Mo 28:15
2Mo 39:9

n 2Mo 28:30
o 2Mo 29:6
2Mo 39:
27, 28

p 2Mo 28:36
2Mo 39:30

q 2Mo 30:
26–28

r 2Mo 29:4, 7
2Mo 30:30
2Mo 40:13
3Mo 21:10
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e 3Mo 4:11, 12
3Mo 16:27

f 2Mo 29:
15–18
3Mo 1:4

g 3Mo 8:33
h 2Mo 29:
19, 20

¨ ¨ ¨
voo umber ja sidus neile pea¨
katte pahe, a nii nagu Jehoova
¨
oli teda kaskinud.
¨
˜
14 Seejarel toi ta patuohvripulli ning Aaron ja ta pojad
¨
panid oma kaed patuohvripulli
pea peale. b 15 Mooses tap˜
˜
pis selle, vottis sormega verd, c
¨ ¨
˜
maaris seda koigile altari sarvedele ja puhastas altari pa¨
¨ ¨
tust, ent ulejaanud vere valas
˜
¨
ta altari korvale, et altarit puhitseda ja toimetada selle peal
¨
˜
lepitust. 16 Parast seda vottis Mooses sisikonda katva
˜
rasva, maksarasva, molemad
neerud ja nende rasva ning
pani need altarile suitsema. d
¨
¨ ¨
17 Aga kogu ulejaanud pulli —
selle naha, liha ja soolesisu —
˜
¨
lasi Mooses poletada valjaspool
laagrit, e nii nagu Jehoova oli
¨
teda kaskinud.
¨
˜
˜
18 Seejarel toi ta poletus¨ ¨
ohvrijaara ning Aaron ja ta po¨
¨ ¨
jad panid oma kaed jaara pea
peale. f 19 Mooses tappis selle ja piserdas verd altari iga¨
¨
le kuljele. 20 Siis Mooses tu¨ ¨
¨
keldas jaara ja pani pea, tukid
ning neeru- ja nimmerasva suitsema. 21 Mooses pesi soolestiku ja jalad veega ning pani
¨ ¨
siis kogu jaara altarile suitse˜
ma. See oli meeldivalohnaline
˜
poletusohver, tuleohver Jehoovale, nii nagu Jehoova oli Moo¨
sest kaskinud.
˜
¨ ¨
22 Siis toi ta teise jaara, ame¨ ¨
tisseseadmisjaara, g ning Aaron
¨
¨ ¨
ja ta pojad panid oma kaed jaara pea peale. h 23 Mooses tap¨ ¨
pis selle ja maaris selle verd Aa˜
roni paremale korvalestale, tema
¨
¨
parema kae poidlale ja parema
¨
jala suurele varbale. 24 Seejarel lasi Mooses ette astuda Aa¨ ¨
roni poegadel ning maaris verd
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˜
nende paremale korvalestale,
¨
¨
parema kae poidlale ja parema
¨
¨ ¨
jala suurele varbale, aga ulejaanud vere piserdas Mooses altari
¨
igale kuljele. a
˜
25 Siis vottis ta rasva, rasvase saba, sisikonda katva ras˜
va, maksarasva, molemad neerud ja nende rasva ning parema
kintsu. b 26 Hapnemata leibade korvist, mis oli Jehoova ees,
˜
¨
˜
vottis ta uhe hapnemata ron¨
˜
˜
gasleiva, c uhe oli sisaldava ron¨
gasleiva d ja uhe kuivikleiva. Ta
¨
asetas need rasvatukkide ja pa¨
rema kintsu peale. 27 Parast
˜
seda pani ta need koik Aaro¨
ni ja tema poegade kate pea˜
˜
le ning koigutas neid koigutusohvrina Jehoova ees. 28 Siis
˜
¨
vottis Mooses need nende ka˜
telt ja pani altarile poletusohvri
peale suitsema. Need olid ametisseseadmisohvriks, meeldiva˜
lohnaliseks tuleohvriks Jehoovale.
¨
˜
29 Seejarel vottis Mooses
¨
˜
˜
rinnatuki ja koigutas seda koigutusohvrina Jehoova ees. e
¨ ¨
See osa ametisseseadmisjaarast sai Moosesele, nii nagu Je¨
hoova oli Moosest kaskinud. f
¨
˜
30 Parast seda vottis Moo˜
˜
ses voideoli g ja verd, mis oli altaril, ning piserdas Aaroni ja
tema riiete peale, samuti ta
poegade ja nende riiete peale.
˜
¨
Nonda puhitses ta Aaronit ja tema riideid ning ta poegi h ja nende riideid. i
¨
31 Siis utles Mooses Aaronile ja ta poegadele: „Keetke j liha
¨
kogudusetelgi sissekaigu juures
¨ ¨
ja sooge seda seal koos leivaga, mis on ametisseseadmi¨
se korvis, nii nagu mind kas¨ ¨
ti: „Seda soogu Aaron ja ta pojad.” k 32 See, mis lihast ja
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¨
¨ ¨
˜
leivast ule jaab, poletage tules. a 33 Te ei tohi koguduse¨
telgi sissekaigu juurest lahku¨
da seitse paeva, kuni teie ame¨
¨
tisseseadmise paevad labi saavad, sest teie preestriametisse
¨
seadmiseks kulub seitse pae¨
va. b 34 Mida me tana tegime,
¨
seda me tegime Jehoova kasu
kohaselt, et teie eest lepitust
¨ ¨
toimetada. c 35 Jaage kogudu¨
setelgi sissekaigu juurde seits¨
¨
meks paevaks, d olge seal pae¨ ¨
¨
val ja ool ning taitke oma kohust Jehoova ees, e et te ei su¨
reks, sest nii on mind kastud.”
36 Aaron ja ta pojad tegid
˜
koik, mida Jehoova oli Moose¨
se kaudu kaskinud.
¨
Kaheksandal paeval f kutsus
Mooses enda juurde Aaroni ja ta pojad ning Iisraeli
¨
vanemad. 2 Ta utles Aaronile:
˜
„Vota endale vasikas patuohv¨ ¨
˜
riks g ja jaar poletusohvriks,
˜
molemad veatud, ja too need
Jehoova ette. 3 Aga iisrael¨
˜
lastele utle: „Votke patuohvriks
˜
sikk ning poletusohvriks vasi¨ ¨
˜
kas ja noor jaar, molemad aastased ja veatud, 4 ning ra¨ ¨
huohvriteks h pull ja jaar, et
ohverdada need Jehoova ees,
˜
ning veel oliga segatud roa¨
ohver, i sest tana Jehoova ilmutab end teile.”” j
˜
˜
5 Nad toid koik, mida Moo¨
ses oli kaskinud, kogudusetelgi
ette, ning terve kogudus tuli ja
seisis Jehoova ees. 6 Mooses
¨
¨
utles: „Nii on Jehoova kaskinud
˜
¨
teil teha, et te voiksite naha Je¨
hoova auhiilgust.” k 7 Seejarel
¨
utles Mooses Aaronile: „Mine
altari juurde ja ohverda oma
˜
patuohver l ja poletusohver ning
toimeta enda ja oma soo eest
lepitust, m samuti ohverda rahva

9

3. MOOSESE 9:8–10:6
ohvriand a ja toimeta rahva eest
lepitust, b nii nagu Jehoova on
¨
kaskinud.”
¨
8 Aaron laks kohe altari
juurde ja tappis vasika enda
˜
eest patuohvriks. c 9 Siis toid
ta pojad talle vere, d ta kastis
˜
¨ ¨
sorme verre ja m¨ aaris seda al¨ ¨
tari sarvedele. Ulejaanud vere
˜
valas ta altari korvale. e 10 Ta
pani patuohvri rasva, neerud
ja maksarasva altarile suitsema, nagu Jehoova oli Moosest
¨
kaskinud. f 11 Aga liha ja naha
˜
¨
¨
poletas ta ara valjaspool laagrit. g
˜
12 Siis tappis Aaron poletusohvri ning tema pojad ulatasid talle vere ja ta piserdas seda
¨
altari igale kuljele. h 13 Nad
˜
ulatasid talle ka poletusohv¨
ri tukid koos peaga ja ta pani
need altarile suitsema. 14 Ta
pesi soolestiku ja jalad ning
˜
pani need altarile poletusohvri
peale suitsema.
¨
15 Seejarel ohverdas ta rahva ohvrianni: ta tappis siku, mis
˜
oli moeldud patuohvriks rahva
eest, ja ohverdas selle patuohvriks nagu eelmisegi, 16 ning
siis ohverdas ta seatud juhiste
¨
˜
jargi poletusohvri. i
˜
17 Lisaks hommikusele j po˜
letusohvrile toi ta roaohvri,k
˜
¨
vottis sellest peotaie ja pani altarile suitsema.
¨
18 Parast seda tappis Aaron
¨ ¨
pulli ja jaara rahva eest rahuohvriks. Pojad ulatasid talle
vere ja ta piserdas seda altari
¨
igale kuljele. l 19 Aga pulli ras¨ ¨
¨
vatukid, m jaara rasvase saba, siseelundeid katva rasva, neerud ja maksarasva n 20 aseta¨
sid nad rinnatukkide peale.
¨
¨
Seejarel pani Aaron rasvatukid altarile suitsema. o 21 Kuid
¨
rinnatukke ja paremat kintsu
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˜
˜
koigutas ta koigutusohvrina Jehoova ees, nii nagu Mooses oli
¨
kaskinud. a
˜
¨
22 Siis tostis Aaron kaed
˜
rahva poole ja onnistas neid b
ning tuli alla, olles ohverda˜
nud patuohvri, poletusohvri ja
˜
¨
rahuohvrid. 23 Lopuks laksid
Mooses ja Aaron kogudusetel¨
˜
ki ning tulid valja ja onnistasid
rahvast. c
¨
Seejarel ilmutas Jehoova
kogu rahvale oma auhiilgust. d
¨
24 Jehoova juurest valjus tuli e
˜
ning neelas altarilt poletusohv¨
¨
ri ja rasvatukid. Seda nahes
˜
hakkas kogu rahvas hoiskama
ja langes silmili maha. f
˜
Hiljem votsid Aaroni pojad Naadab ja Abihu g
kumbki oma suitsutuspanni, te˜
gid sinna tule ja poletasid selle peal suitsutusrohtu. h Nad astusid Jehoova ette lubamatu tu¨
lega, i mida ta polnud kaski¨
nud neil teha. 2 Siis valjus
Jehoova juurest tuli ja neelas
nad, j nii et nad surid Jehoo¨
¨
va ees. k 3 Seejarel utles Moo¨
ses Aaronile: „Jehoova on oel¨
nud: „Need, kes on mu lahedal,
¨
peavad mind puhaks pidama, l ja
kogu rahvas peab mind austama.”” Aga Aaron vaikis.
4 Mooses kutsus Miisaeli ja
Elsafani, Aaroni onu Ussieli m
¨
pojad, ja utles neile: „Tulge siia,
¨
kandke oma vennad puha tel¨
¨
gi eest ara valjapoole laagrit.”
5 Nad tulid ja kandsid mehed
¨ ¨
¨
nende ruudes valjapoole laag¨
rit, nii nagu Mooses oli kaskinud.
¨
¨
6 Parast seda utles Mooses
Aaronile ja tema teistele poegadele
ja Iitamari¨ Eleasarile
¨
le: „Arge jatke oma juuste eest
¨
¨
hoolitsemata ja arge karistage

10
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˜
lohki oma riideid, a et te ei sureks ja et Jumala meelepaha
ei tuleks terve koguduse peale. Aga teie vennad, kogu Iisrae¨
li rahvas, nutku nende parast,
kelle Jehoova on tulega surmanud. 7 Te ei tohi lahkuda ko˜
gudusetelgi ouest, muidu te surete, sest teie peal on Jehoo˜
˜
va voideoli.” b Nad tegid Moose˜
se sona kohaselt.
¨
8 Siis¨ utles Jehoova Aaronile: 9 „Ara joo enne kogudusetelki tulemist veini ega teisi alkohoolseid jooke, c ei sina ega
su pojad, et te ei sureks. See
olgu alaliseks seaduseks teie
˜
tulevastele polvedele, 10 et te
¨
¨
teeksite vahet puha ja ebapuha
ning ebapuhta ja puhta vahel d
˜
11 ning opetaksite iisraellaste˜
le koiki seadusi, mis Jehoova
on neile Moosese kaudu andnud.” e
¨
12 Siis utles Mooses Aaroni¨
¨ ¨
le ning tema jarelejaanud poegadele Eleasarile ja Iitamarile:
˜
„Votke Jehoova tuleohvritest
¨
¨ ¨
ule jaanud roaohver, valmistage
¨ ¨
hapnemata leivad ja sooge neid
f
altari juures, sest see ohver
¨ ¨
¨
¨
on vaga puha. g 13 Sooge seda
¨
puhal alal, h kuna see on sulle
¨ ¨
ja su poegadele maaratud osa
Jehoova tuleohvritest. Ma olen
¨
¨ ¨
saanud sellise kasu. 14 Sooge
˜
¨
ka koigutusohvri rinnatukk ja
¨
puha osa hulka kuuluv kints i
puhtas paigas, sina ning su po¨
jad ja tutred koos sinuga, j sest
need on iisraellaste rahuohvritest antud sulle ja su poegade¨ ¨
¨
le kui maaratud osa. 15 Puha
˜
osa hulka kuuluv kints ja koi¨
gutusohvri rinnatukk toodagu
koos tuleohvrite rasvaga ja
˜
˜
seda koigutusohvrit koigutata¨
gu Jehoova ees. Rinnatukk ja
kints on sulle ja su poegade-
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¨ ¨
le alaliselt maaratud osa, a nii
¨
nagu Jehoova on kaskinud.”
16 Mooses otsis hoolega patuohvrisikku b ning sai teada, et
˜
see on poletatud. Siis ta vihastus Eleasari ja Iitamari, Aaro¨
¨ ¨
ni jarelejaanud poegade peale
¨
¨ ¨
ja utles: 17 „Miks te ei soonud
¨
patuohvrit puhal alal? c See on
¨
¨
ju vaga puha ja see on antud
˜
teile, et te votaksite enda kanda koguduse patud ja toimetaksite Jehoova ees rahva eest lepitust. 18 Te oleksite pidanud
¨ ¨
¨
sooma seda puhal alal, nii nagu
¨
mind kasti, sest selle verd ei vii¨
dud puhasse telki.” d 19 Aaron
˜
vastas Moosesele: „Rahvas toi
¨
tana Jehoova ette patuohvri
˜
ja poletusohvri, e aga ikkagi on
˜
see koik mind tabanud. Kui ma
¨ ¨
¨
oleksin soonud tana patuohvrit, kas oleks see olnud Jehoo¨
vale meeleparane?” 20 Seda
¨
kuulnud, jai Mooses rahule.
¨
Siis utles Jehoova Moose¨
sele ja Aaronile: 2 „Oelge iisraellastele: „Neid maa peal
˜
¨ ¨
elavaid loomi voib suua: f 3 te
˜
¨ ¨
˜
voite suua koiki loomi, kellel on
¨
˜
˜
taielikult kaheks lohestunud so¨
rad ja kes ka maletsevad.
4 Aga neid loomi, kelle tun¨
˜
nuseks on ainult uks voi teine —
¨
˜
nad kas maletsevad voi on neil
˜
¨ ¨
sorad —, te ei tohi suua: kaame¨
¨
lit, kes kull maletseb, kuid kel
˜
pole sorgu — ta olgu teile ebapuhas; g 5 kaljudamaani, h sest
¨
¨
ta kull maletseb, aga tal pole
˜
sorgu — ta olgu teile ebapuhas;
¨
¨
¨
6 janest, sest ta kull maletseb,
˜
aga tal pole sorgu — ta olgu teile ebapuhas; 7 siga, i sest tal
¨
¨
˜
on kull taielikult kaheks lohes˜
¨
tunud sorad, aga ta ei maletse
— ta olgu teile ebapuhas. 8 Te
¨ ¨
ei tohi suua nende liha ega

11

3. MOOSESE 11:9–38
puudutada nende korjust. Nad
olgu teile ebapuhtad. a
9 Neist, kes elavad vees, ol˜
˜
˜
gu meredes voi jogedes, voite
¨ ¨
˜
suua koiki, kellel on uimed ja
˜
soomused. b 10 Aga koik need,
˜
kes elavad meredes ja jogedes,
kas siis parves liikuvad olen˜
did voi teised veeasukad, kuid
kellel pole uimi ega soomu¨
seid, olgu teile jalgid. 11 Need
¨
olgu teile jalgid, te ei tohi
¨ ¨
suua nende liha c ja nende kor¨
˜
jused olgu teile jalgid. 12 Koik
veeasukad, kellel pole uimi ega
¨
soomuseid, olgu teile jalgid.
¨
13 Jargmised tiivulised olgu
¨
¨ ¨
teile jalgid ja te ei tohi neid suua:
kotkas, d kalakotkas, must-raisakotkas, e 14 puna-harksaba ja
˜
˜
koik must-harksabad, 15 koik
rongad, 16 jaanalind, kakk, ka˜
jakas, koik pistrikud, 17 ki˜
¨
vikakk, kormoran, korvukrats,
18 luik, pelikan, raisakotkas,
˜
19 toonekurg, koik haigrud, vae¨
nukagu ja nahkhiir. 20 Samuti
¨
˜
olgu teile jalgid koik tiivulised
¨
putukad, kes kaivad neljal jalal.
˜
¨
21 Koigist neljal jalal kaiva˜
test tiivulistest putukatest voi¨ ¨
te suua ainult neid, kellel on
¨
¨
ka huppejalad maa peal hup˜
pamiseks. 22 Nende seast voi¨ ¨
¨
te suua mitmesuguseid rand¨ ¨
tirtse, muid soodavaid rohutirt˜
se, f kilke ja ritsikaid. 23 Koik
teised tiivulised putukad, kel¨
lel on neli jalga, olgu teile jalgid. 24 Need teevad teid eba¨
puhtaks. Igauks, kes puudutab
˜
mond sellist surnud putukat, on
˜
¨
ohtuni ebapuhas. g 25 Igauks,
˜
kelle riietel on moni selline surnud putukas, pesku oma riided h
˜
ja ta on ohtuni ebapuhas.
˜
26 Koik loomad, kellel on
˜
¨
sorad, aga need pole taieli˜
kult kaheks lohestunud, ja kes
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¨
ei maletse, olgu teile ebapuh¨
tad. Igauks, kes puudutab nende korjust, saab ebapuhtaks. a
˜
¨
¨
27 Koik kappadel kaivad neljajalgsed olgu teile ebapuhtad.
¨
Igauks, kes puudutab nende
˜
korjust, on ohtuni ebapuhas.
28 See, kes kannab nende korjust, pesku oma riided b ja ta on
˜
ohtuni ebapuhas. c Need on teile
ebapuhtad.
¨
29 Vaikeloomadest, kellest
maa kihab, olgu teile ebapuhtad pimerott, hiir, d igasugused sisalikud, 30 geko, suur
sisalik, vesilik, liivasisalik ja
¨
kameeleon. 31 Need vaikeloomad olgu teile ebapuhtad. e Iga¨
uks, kes puudutab nende kor˜
just, on ohtuni ebapuhas. f
˜
32 Iga asi, mille peale moni
selline surnud loom kukub,
saab ebapuhtaks, olgu see siis
˜
puuriist, riideese, nahk voi kotiriie. Iga kasutuses olev riist
˜
tuleb kasta vette ja see on oh¨
tuni ebapuhas, alles seejarel on
see puhas. 33 Kui selline surnud loom kukub savianumasse, tuleb anum purustada, ja
˜
koik, mis selles oli, on ebapuhas.g 34 Iga toit, mis puutub kokku selles anumas olnud veega, saab ebapuhtaks,
ja iga jook selles anumas saab
ebapuhtaks. 35 Iga asi, mille
peale selline korjus kukub,
saab ebapuhtaks. Olgu see siis
˜
¨
ahi voi vaike pliit, see tuleb
purustada. Need on ebapuh¨ ¨
tad ja jaavad teile ebapuhtaks.
36 Ainult allikas ja veemahu¨ ¨
ti jaavad puhtaks, kuid iga¨
uks, kes puudutab nendes olevat korjust, saab ebapuhtaks.
˜
¨
37 Kui moni korjus kukub kulviseemnetele, on need puhtad.
38 Aga kui seemned on niisu-
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tatud ja mingi osa korjusest kukub nendele, on need ebapuhtad.
˜
39 Kui sureb moni loom,
¨ ¨
keda teil on lubatud suua, ja
keegi puudutab tema korjust,
˜
siis on ta ohtuni ebapuhas. a
¨ ¨
40 Kes soob midagi sellest,
˜
pesku oma riided, ja ta on ohtuni ebapuhas. b Kes kannab tema
korjust, pesku oma riided, ja ta
˜
˜
on ohtuni ebapuhas. 41 Koik
¨
vaikeloomad, kellest maa ki¨
hab, on jalgid. c Neid ei tohi
¨ ¨
¨ ¨
¨
suua. 42 Te ei tohi suua uht¨
ki vaikelooma, kes roomab
˜
¨
kohu peal, kes kaib neljal ja˜
lal voi kel on palju ¨jalgu, sest
¨
nad on jalgid. d 43 Arge tehke
¨
¨
¨
end
jalgiks uhegi vaikeloomaga.
¨
¨
¨
Arge ruvetage end ja arge saa¨
ge nende parast ebapuhtaks. e
44 Mina olen Jehoova, teie Ju¨
¨
mal. f Puhitsege end ja olge pu¨
g sest mina olen puha.
h
had,
¨
¨
¨
Arge siis ruvetage end uhegi
¨
vaikeloomaga, kes maa peal
liigub. 45 Mina olen Jehoova,
˜
¨
kes toi teid ara Egiptusemaalt,
¨
et olla teie Jumal.i Olge siis pu¨
had, j sest mina olen puha! k
46 See on seadus loomade,
˜
tiivuliste, veeloomade ning koigi maa peal kihavate olendite
˜
kohta, 47 et te voiksite teha
vahet ebapuhta ja puhta vahel, nende elusolendite vahel,
¨ ¨
keda tohib suua ja keda ei tohi
¨ ¨
suua.”” l
¨
Jehoova utles
Moosesele
¨
veel: 2 „Utle iisraellas¨ ¨
tele: „Kui naine jaab rasedaks ja
¨
¨
sunnitab poja, siis on ta 7 paeva
ebapuhas, samuti nagu menstruatsiooni ajal. m 3 Kaheksan¨
dal paeval tuleb poisi eesnahk
¨
˜
ara loigata. n 4 Naine puhasta¨
gu end verest veel 33 paeva. Ta
¨
¨
ei tohi puutuda uhtki puha asja

12
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¨
ega tulla puhasse paika, kuni
¨
˜
tema puhastuspaevad on loppenud.
¨
¨
5 Kui ta sunnitab tutre, siis
¨
on ta 14 paeva ebapuhas, samuti nagu menstruatsiooni ajal.
Ta puhastagu end verest veel
¨
66 paeva. 6 Kui tema puhas¨
˜
¨
¨
tuspaevad poja voi tutre pa˜
rast on loppenud, viigu ta ko¨
gudusetelgi sissekaigu juurde
¨
preestri katte kuni aastane
¨ ¨
˜
noor jaar poletusohvriks a ning
˜
tuvipoeg voi turteltuvi patuohvriks. 7 Preester toogu see Jehoova ette ning toimetagu tema eest lepitust, siis ta ei ole
¨
enam verejooksu parast ebapuhas. See on seadus naise koh¨
˜
¨
ta, kes sunnitab poja voi tut˜
re. 8 Aga kui tal pole voima¨ ¨
˜
lik tuua jaara, siis votku ta kaks
˜
turteltuvi voi kaks tuvipoega, b
¨
˜
uks poletusohvriks ja teine patuohvriks. Preester toimetagu
tema eest lepitust ja siis ta saab
puhtaks.””
¨ ¨
Jehoova raakis Moosese
ja Aaroniga veel: 2 „Kui
inimese nahale tekib muhk,
¨
˜
˜
karn voi laik, mis voib areneda
˜
tema nahal pidalitoveks1, c siis
tuleb ta tuua preester Aaroni
˜
˜
voi mone tema poja juurde, kes
on preester. d 3 Preester uurigu kahjustust tema nahal. Kui
karvad selles kohas on muutunud valgeks ja see paistab madalam kui muu nahk, siis on see
˜
pidalitobi. Preester uurigu seda
ja kuulutagu ta ebapuhtaks.
4 Aga kui laik tema nahal on
valge ja ei paista madalam kui
muu nahk ning karvad ei ole

13

˜
˜
13:2 1 Vastega „pidalitobi” tolgitud
˜
¨
heebrea sona on laia tahendusega ja sel˜
˜
le all voidi moelda mitmesuguseid nakkavaid nahahaigusi, samuti teatud kahjustusi riietel ja majadel.

3. MOOSESE 13:5–25
valgeks muutunud, siis pangu
preester nakatunu seitsmeks
¨
paevaks karantiini. a 5 Prees¨
ter vaadaku ta seitsmendal pae¨
val ule, ja kui paistab, et
kahjustunud koht pole muutunud ega nahal laienenud, siis
pangu preester ta veel seits¨
meks paevaks karantiini.
¨
6 Seitsmendal paeval vaada¨
ku preester ta uuesti ule, ning
kui kahjustunud koht on muutunud kahvatuks ega ole nahal
laienenud, siis kuulutagu preester ta puhtaks. b See oli ainult
¨
karn. See inimene pesku oma riided ja siis on ta puhas. 7 Aga
¨
¨
¨
kui karn1 parast preestrile naitamist ja inimese puhtakskuulutamist nahal ikkagi laieneb, siis
¨
naidaku inimene end preestrile
¨
uuesti. 8 Preester uurigu karna, ja kui see on nahal laienenud, kuulutagu preester inimene
˜
ebapuhtaks. See on pidalitobi. c
9 Kui inimesel on pidali˜
tobi, viidagu ta preestri juurde 10 ja preester vaadaku ta
¨
ule. d Kui nahal on valge muhk
ja karvad sellel on muutunud
valgeks ning sinna on tekkinud haavand, e 11 siis on ta
˜
nahal krooniline pidalitobi ja
preester kuulutagu ta ebapuh¨
taks. Ta argu pangu teda karantiini, f sest ta on ebapuhas.
˜
¨ ¨
¨
12 Kui aga pidalitobi loob valja inimese kogu nahal ja katab ta pealaest jalatallani, nii¨
palju kui preester naeb, 13 ja
¨
preester naeb teda uurides, et
˜
kogu ta nahk on pidalitovega
kaetud, siis kuulutagu ta nakatunu puhtaks1. Ta on muutu¨
nud uleni valgeks ja on puhas. 14 Ent kui tema nahale
tekib haavand, on ta ebapu˜
˜
13:7 1 Voib tolkida ka „nakatus”. 13:13
1 St ta ei olnud enam nakkusohtlik.
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¨
has. 15 Haavandit nahes kuulutagu preester ta ebapuhtaks. a
Haavand on ebapuhas, see on
˜
pidalitobi. b 16 Kui aga haavand muutub taas valgeks, siis
tulgu see inimene preestri juurde. 17 Preester vaadaku ta
¨
ule, c ja kui kahjustunud koht on
muutunud valgeks, siis kuulutagu preester nakatunu puhtaks.
Ta on puhas.
18 Kui kellegi nahale tuleb
paise ja see paraneb, 19 aga
paise kohale tekib valge muhk
˜
voi punakasvalge laik, siis
¨
peab ta naitama end preestrile. 20 Preester uurigu seda, d
ja kui see paistab madalam kui
muu nahk ning karvad sellel
on muutunud valgeks, siis kuulutagu preester ta ebapuhtaks.
˜
¨ ¨
See on pidalitobi, mis on loo¨
nud valja paise kohal. 21 Ent
¨
kui preester seda uurides naeb,
et seal ei ole valgeid karvu
ja see pole muust nahast madalam ning paistab kahvatu,
siis pangu preester inimene
¨
seitsmeks paevaks karantiini. e
22 Aga kui see on ta nahal ilmselgelt laienenud, siis kuulutagu preester ta ebapuhtaks. See
¨
on haigus. 23 Kui aga laik pu¨
sib uhe koha peal ega ole laie˜
˜
nenud, siis on see koigest poletik, mis on paise kohal tekkinud, ja preester kuulutagu see
inimene puhtaks. f
24 Kui kellelgi on tule te˜
kitatud poletushaav ning haava peale tekib punakasvalge
˜
voi valge laik, 25 siis preester uurigu seda. Kui karvad
selles laigus on muutunud valgeks ja see paistab madalam
kui muu nahk, siis on see pida˜
¨
¨ ¨
litobi, mis on haavas valja loonud, ja preester kuulutagu ta
˜
ebapuhtaks. See on pidalitobi.
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26 Aga kui preester seda lai¨
ku uurides naeb, et seal ei ole
valgeid karvu ja see pole muust
nahast madalam ning on kahvatu, siis pangu preester ini¨
mene seitsmeks paevaks karantiini. a 27 Preester vaadaku ta
¨
¨
seitsmendal paeval ule, ja kui
laik on nahal ilmselgelt laienenud, siis kuulutagu preester ta
˜
ebapuhtaks. See on pidalitobi.
¨
¨
28 Aga kui laik pusib uhes kohas ega ole nahal laienenud ja
˜
on kahvatu, siis on see koigest
haava turse, ja preester kuulutagu inimene puhtaks, sest see
˜
on haavas olev poletik.
˜
˜
29 Kui monel mehel voi nai˜
sel on kahjustus peanahal voi
˜
loual, 30 siis uurigu preester
seda kohta. b Kui see paistab
madalam kui muu nahk ja selles on peened kollakad karvad,
siis kuulutagu preester ta eba˜
puhtaks. See on peanaha voi ha˜
beme nakatus, pidalitobi peas
˜
˜
voi loual. 31 Aga kui prees¨
ter naeb, et kahjustunud koht
pole madalam kui muu nahk ja
seal pole musti karvu, siis pangu preester nakatunu seitsmeks
¨
paevaks karantiini. c 32 Preester uurigu kahjustunud kohta
¨
seitsmendal paeval, ja kui see ei
ole laienenud ja sinna pole ilmunud kollakaid karvu ning see ei
paista madalam kui muu nahk,
33 siis peab see inimene oma
˜
pea ja loua paljaks ajama, kuid
¨
jatma kahjustunud koha puutu¨
mata. Seejarel pangu preester
¨
nakatunu veel seitsmeks paevaks karantiini.
¨
34 Seitsmendal paeval uurigu preester kahjustunud kohta
uuesti, ja kui peanaha ja habeme nakatus ei ole nahal laienenud ega paista muust nahast
madalam, kuulutagu preester
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ta puhtaks. Inimene pesku oma
riided ja siis on ta puhas.
35 Ent kui nahakahjustus on
¨
parast inimese puhtakskuulutamist ilmselgelt laienenud,
¨
36 vaadaku preester ta ule. Kui
siis kahjustunud koht on nahal laienenud, pole preestril vaja otsida sealt kollakaid karvu. See inimene on ebapuhas.
¨
37 Aga kui uurimine naitab, et
kahjustunud koht ei ole laienenud ja sinna on kasvanud mustad karvad, siis on see koht paranenud. See inimene on puhas
ja preester kuulutagu ta puhtaks. a
˜
38 Kui mehe voi naise nahale tekivad laigud ja need laigud on valged, 39 siis preester uurigu neid. b Kui laigud nahal on kahvatuvalged, siis on
¨ ¨
see kahjutu nahaloove. See inimene on puhas.
40 Kui mehel langevad juuk¨
sed valja pealaelt ja ta muutub
sealt kiilaks, siis on ta puhas.
41 Kui tal langevad juuksed
¨
¨ ¨
valja eest ja ta jaab sealt kiilaks, siis on ta puhas. 42 Aga
˜
kui ta pealae- voi esipaljakule tekib punakasvalge haavand,
¨
¨ ¨
siis on tal valja loonud pidali˜
tobi. 43 Preester vaadaku ta
¨
¨
ule ja kui ta naeb, et haavand ta peanahal on punakas¨
¨
valge ja see naeb nahal valja
˜
nagu pidalitobi, 44 siis kuulutagu preester ta ebapuhtaks,
˜
sest ta on pidalitobine. 45 Pi˜
˜
¨
dalitobine kandku lohkikaris¨
tatud riideid ning argu hoolitsegu oma juuste eest, ta
¨ ¨
katku oma suu ja huudku:
„Ebapuhas, ebapuhas!” 46 Ta
on ebapuhas kogu oma haiguse
¨
ajal. Oma ebapuhtuse parast
peab ta elama teistest eraldi.
¨
Tema elukoht olgu valjaspool
laagrit. c

3. MOOSESE 13:47–14:9

˜
47 Kui pidalitobi1 levib riideesemele, olgu selleks villane
˜
˜
voi linane riideese, 48 voi li˜
˜
nase voi villase kanga loime˜
˜
˜
le voi koele voi siis nahale voi
˜
monele nahkesemele, 49 ning
˜
riideesemele, nahale, loimele,
˜
koele voi nahkesemele tekib
˜
kollakasroheline voi punakas
˜
laik, siis on see pidalitobi
¨
ja seda tuleb naidata preestrile. 50 Preester uurigu laiku
ja pangu see ese seitsmeks
¨
paevaks karantiini.a 51 Kui ta
¨
seitsmendal paeval laiku uuesti
¨
uurib ja naeb, et see on riide˜
˜
esemel, loimel, koel voi nahkesemel laienenud, siis on see
˜
pahaloomuline pidalitobi ja see
ese on ebapuhas. b 52 Ta peab
˜
poletama nakatunud riideese˜
me, villase voi linase kootud
˜
kanga voi mistahes nahkeseme, sest see on pahaloomuline
˜
˜
pidalitobi. Selline ese poletatagu tules.
53 Aga kui preester uurib
¨
seda ja naeb, et laik riide˜
˜
esemel, loimel, koel voi nahkesemel pole laienenud, 54 siis
¨
kaskigu preester kahjustunud
eset pesta ning pangu see veel
¨
seitsmeks paevaks karantiini.
¨
55 Parast seda, kui kahjustunud eset on korralikult pestud, uurigu preester seda uuesti. Kui kahjustunud koht pole
muutunud, siis isegi sellisel juhul, kui laik pole laienenud, on
see ese ikkagi ebapuhas. See
˜
tuleb poletada, sest see on
˜
alt- voi pealtpoolt kahjustunud.
¨
56 Aga kui preester naeb, et
¨
laik on parast korralikku pesemist muutunud kahvatuks, siis
rebigu ta riideesemest, nahast
˜
13:47 1 Voib viidata teatud liiki hallitusele.
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˜
¨
voi kootud kangast see osa val˜
ja. 57 Ent kui riideesemel, loi˜
˜
˜
mel voi koel voi monel nahkese˜
mel ilmub see kahjustus monda
teise kohta ja kandub edasi, siis
tuleb iga selline kahjustunud
˜
ese tules poletada. a 58 Aga
kui laik kaob pestud riideese˜
melt, kootud kangalt voi nahkesemelt, tuleb seda pesta teist
korda, ja siis on see puhas.
˜
59 See on seadus pidalitove
˜
kohta villasel voi linasel riide˜
˜
˜
esemel, loimel voi koel voi mistahes nahkesemel, seadus, mille alusel kuulutada see asi puh˜
taks voi ebapuhtaks.”
¨ ¨
Jehoova raakis Moosese¨
ga veel: 2 „Jargmist sea˜
¨
dust pidalitobise kohta jargitagu tema puhtakskuulutamise
¨
paeval, mil ta tuleb viia preestri juurde. b 3 Preester mingu
¨
¨
laagrist valja ja vaadaku ta ule.
˜
˜
Kui pidalitobine on pidalitovest
¨
paranenud, 4 kaskigu preester
tal tuua enda puhastamiseks
kaks elusat puhast lindu ning
˜
˜
votta seedrioks, erepunane long
¨
ja iisop. c 5 Preester kaskigu
¨
tappa uks lind savianuma kohal,
˜
milles on allikavesi. 6 Siis votku ta elus lind, samuti seedri˜
oks, erepunane long ja iisop,
˜
ning kastku need koik allikavee kohal tapetud linnu verre.
¨
7 Seejarel piserdagu ta verd
˜
seitse korda pidalitovest puhastatava peale ja kuulutagu ta
puhtaks. Aga elusa linnu peab
ta lahti laskma. d
8 Puhastatav pesku oma rii˜
ded, ajagu maha koik karvad ja
loputagu end veega, siis on ta
¨
˜
puhas. Parast seda voib ta tulla laagrisse, kuid ta elagu seit¨
¨
se paeva valjaspool oma tel¨
ki. 9 Seitsmendal paeval aja-
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˜
gu ta maha koik juukse-, habeme- ja kulmukarvad. Kui ta on
˜
koik oma karvad maha ajanud,
pesku ta riided ja loputagu end
veega, siis ta on puhas.
¨
˜
10 Kaheksandal paeval vot¨ ¨
ku ta kaks veatut noort jaara
¨
ja uks veatu kuni aastane ute¨
tall a ning roaohvriks kolm kum˜
nendikku eefat1 oliga segatud
¨
˜
peenjahu b ja uks loog2 oli. c
11 Preester, kes ta puhtaks
˜
kuulutab, toogu tema ja koik
need ohvriannid kogudusetelgi
¨
sissekaigu juurde Jehoova ette.
˜
¨
12 Preester votku uks noor
¨ ¨
¨
jaar ja ohverdagu see koos uhe
˜
¨ ¨
loogi oliga suuohvriks d ning
˜
˜
koigutagu neid koigutusohvrina Jehoova ees. e 13 Siis tap¨ ¨
¨
ku ta noor jaar selles paigas puhal alal, kus tavaliselt tapetak˜
se patu- ja poletusohver. f Nagu
¨ ¨
patuohver, kuulub ka suuohver
¨
¨
preestrile, g see on vaga puha. h
¨
˜
14 Seejarel votku preester
¨ ¨
¨ ¨
suuohvri verd ja maarigu seda
˜
puhastatava paremale korva¨
¨
lestale, tema parema kae poidlale ja parema jala suurele var˜
bale. 15 Siis votku preester
˜
loog oli i ja valagu sellest natuke oma vasakusse peopessa.
¨
16 Preester kastku parema kae
˜
sorm oma vasakus peopesas
˜
olevasse olisse ning piserdagu
˜
˜
oli sormega seitse korda Jehoo¨ ¨
va ees. 17 Siis maarigu prees˜
ter peopesas olevat oli puhas˜
tatava paremale korvalestale,
¨
¨
parema kae poidlale ja parema
¨ ¨
jala suurele varbale
suuohvri
¨
¨ ¨
˜
vere peale. 18 Ulejaanud oli
¨ ¨
oma peopesast maarigu preester puhastatava pea peale ja
toimetagu Jehoova ees tema
eest lepitust. j
14:10 1 6,6 liitrit. (Vt lisa B14.) 2 0,3 liitrit.
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19 Preester ohverdagu ka patuohver a ja toimetagu puhasta¨
tava eest lepitust ning seejarel
˜
tapku ta poletusohver. 20 Ta
˜
ohverdagu altaril poletusohver
ja roaohver b ning toimetagu puhastatava eest lepitust, c siis on
too puhas. d
21 Aga kui inimene on vaene ja tal pole piisavalt vara,
˜
¨
¨ ¨
˜
siis votku ta uks noor jaar koi¨ ¨
gutatavaks suuohvriks, et tema
eest toimetataks lepitust, sa¨
˜
muti kumnendik eefat1 oliga se¨
gatud peenjahu roaohvriks, uks
˜
loog oli 22 ja kaks turteltuvi
˜
˜
voi kaks tuvipoega
oma voima¨
¨
luste jargi. Uks olgu patuohv˜
riks ja teine poletusohvriks.e
23 Ta toogu need kaheksandal
¨
paeval f Jehoova ette koguduse¨
telgi sissekaigu juurde preestri
¨
˜
katte, et see voiks ta puhtaks
kuulutada. g
˜
¨ ¨
24 Preester votku suuohv˜
¨ ¨
riks toodud noor jaar h ja loog oli
˜
˜
ning koigutagu neid koigutusohvrina Jehoova ees. i 25 Siis
¨ ¨
tapku preester see suuohvriks
˜
¨ ¨
˜
moeldud noor jaar ning votku
¨ ¨
¨ ¨
suuohvri verd ja maarigu seda
˜
puhastatava paremale korva¨
¨
lestale, parema kae poidlale
ja parema jala suurele var˜
bale. j 26 Osa oli valagu preester oma vasakusse peopessa k
27 ja piserdagu seda parema
¨
˜
kae sormega seitse korda Je¨ ¨
hoova ees. 28 Preester maari˜
gu oli oma peopesast puhastata˜
va paremale korvalestale, pare¨
¨
ma kae poidlale ja parema jala
suurele varbale, samasse koh¨ ¨
¨ ¨
ta, kuhu ta m¨ aaris ka suuohv¨ ¨
˜
ri verd. 29 Ulejaanud oli oma
¨ ¨
peopesast maarigu preester puhastatava pea peale, et toimetada Jehoova ees tema eest lepitust.
14:21 1 2,2 liitrit.

3. MOOSESE 14:30–54
30 Preester ohverdagu tur˜
teltuvid voi tuvipojad — olenevalt sellest, mida puhastataval
˜
oli voimalik tuua, a 31 kui ta
¨
andis uhe patuohvriks ja tei˜
se poletusohvriks b koos roaohvriga — ning toimetagu Jehoova
ees tema eest lepitust. c
32 See on seadus inimese
˜
kohta, kel oli pidalitobi, kuid
kel pole piisavalt vara, et hankida seda, mida on vaja tema puhtakskuulutamiseks.”
¨
33 Siis utles Jehoova Moosesele ja Aaronile: 34 „Kui te
˜
jouate Kaananimaale, d mille ma
annan teile omandiks, e ja ma la˜
˜
sen pidalitovel tulla mone maja
¨
f
kulge teie maal, 35 siis peab
maja omanik tulema preestri
¨
juurde ja utlema talle: „Mul¨
le tundub, et mu maja kuljes on mingisugune kahjus¨
tus.” 36 Enne kui preester la¨
heb kahjustust vaatama, kaski¨
gu ta maja tuhjendada, et ta
˜
ei kuulutaks ebapuhtaks koike,
¨
mis majas on. Parast seda min¨
gu preester maja ule vaatama.
37 Ta uurigu kahjustust, ja kui
maja seintel on kollakasroheli˜
sed voi punakad lohud, 38 siis
¨
mingu preester valja maja sis¨ ¨
sepaasu juurde ja pangu maja
¨
seitsmeks paevaks karantiini. g
¨
39 Seitsmendal paeval mingu preester tagasi ja vaada¨
ku need kohad ule. Kui kahjustus on maja seintel laiene¨
nud, 40 siis kaskigu preester
¨
kahjustunud kivid valja kiskuda ning visata ebapuhtasse pai¨
¨
ka valjaspool linna. 41 Seejarel lasku ta maja seestpoolt
puhtaks kaapida, ja eemaldatud
krohv visatagu ebapuhtasse
¨
paika valjaspool linna. 42 Siis
¨
˜
pandagu aravoetud kivide ase-
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˜
mele teised kivid. Ta votku uut
¨
morti ja lasku maja krohvida.
43 Ent kui kahjustus tu¨
¨
leb maja kulge tagasi parast
¨
seda, kui kivid on valja kistud
ning maja on puhtaks kaabitud
¨
ja ule krohvitud, 44 siis min¨
gu preester ja vaadaku see ule.
Kui kahjustunud koht on laie¨
nenud, siis on maja kuljes pa˜ a
haloomuline pidalitobi ja maja
on ebapuhas. 45 Preester lasku maja maha kiskuda, selle kivid, puud ja krohv, ning viia see
˜
¨
koik linnast valja ebapuhtasse
paika. b 46 Kes tahes siseneb
¨
sellesse majja neil paevil, kui
˜
see on karantiinis, c on ohtuni
ebapuhas, d 47 ja kes seal majas magab, peab pesema oma
¨ ¨
riided, ja kes seal majas soob,
peab pesema oma riided.
48 Aga kui preester tuleb ja
¨
¨
naeb, et kahjustus pole parast
maja krohvimist tagasi tulnud,
siis kuulutagu ta maja puhtaks,
sest kahjustus on kadunud.
49 Et puhastada maja ebapuh˜
tusest, votku ta kaks lindu,
˜
seedrioks, erepunast longa ja
¨
iisopit. e 50 Ta tapku uks lind
savianuma kohal, milles on alli˜
kavesi. 51 Siis votku ta seed˜
rioks, iisop, erepunane long ja
elus lind ning kastku need tapetud linnu verre, mis on segunenud allikaveega, ning piserdagu seda seitse korda maja suunas. f 52 Preester puhastagu
maja ebapuhtusest linnu vere,
allikavee, elusa linnu, seedriok˜
sa, iisopi ja erepunase longaga.
¨
53 Seejarel lasku ta elus lind
¨
valjaspool linna lahti ning toimetagu lepitust maja eest, siis
on see puhas.
54 See on seadus igasugu˜
se pidalitove kohta, nakatuse
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˜
¨
kohta peanaha voi habeme kul˜
jes, a 55 pidalitove kohta rii˜
deesemel b voi majal, c 56 sa¨
muti muhkude, karnade ja laikude kohta, d 57 seadus, mille
¨
jargi teha kindlaks, millal miski
˜
on ebapuhas voi puhas. e See on
˜
seadus pidalitove kohta.” f
˜
Jehoova koneles Moosese
ja
Aaroniga
veel:
¨
2 „Oelge iisraellastele: „Kui
mehel on suguelundist haiguslik voolus, siis on ta selle voo˜
luse tottu ebapuhas. g 3 Ta on
˜
¨
vooluse tottu ebapuhas, uks˜
koik kas voolus tema suguelun¨
˜
dist jatkub voi tekib ummistus,
ta on ikkagi ebapuhas.
4 Iga voodi, millel magab
see, kellel on voolus, saab ebapuhtaks, ja iga ese, mille peal
ta istub, saab ebapuhtaks.
5 Kes puudutab tema voodit,
peab pesema oma riided ja loputama end veega, ning ta
˜
on ohtuni ebapuhas. h 6 Iga¨
uks, kes istub esemel, millel on
istunud see, kellel on voolus,
peab pesema oma riided ja loputama end veega, ning ta on
˜
ohtuni ebapuhas. 7 Kes puudutab seda inimest, kellel on
voolus, peab pesema oma riided ja loputama end veega,
˜
ning ta on ohtuni ebapuhas.
8 Kui keegi, kellel on voo¨
lus, sulitab kellegi peale, kes
on puhas, siis peab too pesema oma riided ja loputama end
˜
veega, ning ta on ohtuni ebapu˜
has. 9 Iga sadul, millel soidab
see, kellel on voolus, saab eba¨
puhtaks. 10 Igauks, kes puudutab midagi, millel selline ini˜
mene on istunud, on ohtuni
¨
ebapuhas, ning igauks, kes kan˜
nab mond sellist eset, pesku
oma riided ja loputagu end vee-
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˜
ga, ning ta on ohtuni ebapuhas.
11 Kui keegi, kellel on voolus, a
puudutab kedagi, ilma et oleks
¨
enne kasi pesnud, siis peab too
pesema oma riided ja loputama
˜
end veega, ning ta on ohtuni
ebapuhas. 12 Savianum, mida
puudutab see, kellel on voolus,
¨ ¨
tuleb puruks luua, kuid puuanumat tuleb veega pesta. b
13 Aga kui voolus lakkab ja
inimene saab terveks, lugegu ta
¨
enda puhastamiseks seitse pae¨
va, seejarel pesku ta oma riided
ja loputagu end allikaveega, siis
on ta puhas. c 14 Kaheksandal
¨
˜
paeval votku ta kaks turteltu˜
vi voi kaks tuvipoega d ning
tulgu Jehoova ette koguduse¨
telgi sissekaigu juurde ja andku need preestrile. 15 Prees¨
ter ohverdagu need, uks pa˜
tuohvriks ja teine poletusohvriks, ning preester toimetagu
Jehoova ees tema eest lepitust
¨
tema vooluse parast.
16 Kui mehel on olnud seemnepurse, siis peab ta kogu oma
keha veega loputama ja ta on
˜
ohtuni ebapuhas. e 17 Ta peab
pesema igat riide- ja nahkeset,
mille peale on sattunud seem˜
nevedelikku, ja see on ohtuni
ebapuhas.
18 Kui mees heidab naise
juurde ja tal on seemnepurse,
siis peavad nad end pesema, ja
˜
nad on ohtuni ebapuhtad. f
19 Kui naisel on verevoolus,
˜
siis on ta menstruatsiooni tottu
¨
¨
seitse paeva ebapuhas. g Igauks,
˜
kes teda puudutab, on ohtuni
˜
ebapuhas. h 20 Koik, mille peal
ta menstruatsiooni ajal magab,
˜
saab ebapuhtaks, ja koik, mille peal ta istub, saab ebapuh¨
taks. i 21 Igauks, kes puudutab tema voodit, peab pesema

3. MOOSESE 15:22–16:7
oma riided ja loputama end
˜
veega, ning ta on ohtuni eba¨
puhas. 22 Igauks, kes puudu˜
tab mond eset, mille peal naine on istunud, peab pesema
oma riided ja loputama end vee˜
ga, ning ta on ohtuni ebapuhas. 23 Kui siis keegi puudu˜
˜
tab voodit voi mond muud eset,
mille peal naine on istunud, on
˜
ta ohtuni ebapuhas. a 24 Kui
mees magab naisega ning saab
˜
tema menstruatsioonivere tottu
ebapuhtaks, b siis on mees seit¨
se paeva ebapuhas ja iga voodi,
millel ta magab, on ebapuhas.
25 Kui naisel on pikaajaline
¨
verevoolus c valjaspool tema ta¨
vaparast menstruatsiooniaega d
˜
voi kui tal on voolus, mis kestab kauem kui tema menstruat˜
sioon tavaliselt, siis on ta koi¨
gil neil vooluse paevil ebapuhas
nagu oma menstruatsiooniaeg¨
se ebapuhtuse paevil. 26 Iga
voodi, millel ta magab oma voo¨
luse paevil, saab samasuguseks
nagu tema voodi menstruat¨
siooniaegse ebapuhtuse paevil, e ja iga ese, mille peal ta istub, saab ebapuhtaks nagu siis,
˜
kui ta on menstruatsiooni tot¨
tu ebapuhas. 27 Igauks, kes
neid puudutab, saab ebapuhtaks, ning ta pesku oma riided
ja loputagu end veega, ning ta
˜
on ohtuni ebapuhas. f
28 Aga kui naise voolus lak¨
kab, siis ta lugegu seitse pae¨
va ja parast seda on ta puhas. g
¨
˜
29 Kaheksandal paeval votku
˜
ta kaks turteltuvi voi kaks tuvipoega h ja viigu need preestrile
¨
kogudusetelgi sissekaigu juur¨
i
de. 30 Preester toogu uks pa˜
tuohvriks ja teine poletusohvriks ning preester toimetagu
Jehoova ees tema eest lepitust
¨
ta ebapuhta vooluse parast. j
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˜
31 Nonda peate te hoidma iisraellased ebapuhtusest
eemal, et nad ei sureks selle
˜
tottu, et nad on oma ebapuhtu¨
¨
ses ruvetanud mu telkpuhamu,
mis on nende keskel. a
32 See on seadus mehe koh˜
ta, kellel on haiguslik voolus voi
kes on ebapuhas seemnepurske
˜
tottu, b 33 ja naise kohta, kes
˜
on menstruatsiooni tottu eba˜
puhas, c ja iga mehe voi naise
kohta, kellel on mingi haiguslik
voolus, d ning mehe kohta, kes
magab naisega, kui see on ebapuhas.””
¨ ¨
Jehoova raakis Moosese¨
ga parast seda, kui Aaroni kaks poega olid surnud,
kuna nad olid astunud lubamatult Jehoova ette. e¨ 2 Jehoova
¨
utles Moosesele: „Utle oma vennale Aaronile, et ta ei tohi min¨
na mistahes ajal puhasse paika f
eesriide taha, g laekal oleva kaane ette, et ta ei sureks, h sest ma
ilmutan end kaane kohal i pilve
sees. j
¨
3 Enne puhasse paika mine¨
mist ohverdagu Aaron uks noor
¨
¨ ¨
˜
pull patuohvriks k ja uks jaar poletusohvriks. l 4 Ta pangu sel¨
¨ ¨
ga puha linane ruu m ja jalga li¨
nased puksid n oma palja ihu
¨ ¨
katteks ning ta vootagu end li¨
¨ ¨
nase vooga o ja sidugu pahe li¨
p
nane turban. Need on puhad
q
riided. Ta loputagu end veega r
ja pangu need selga.
˜
5 Ta votku iisraellaste koguduselt s kaks sikutalle patuohv¨
¨ ¨
˜
riks ja uks jaar poletusohvriks.
6 Aaron toogu siis pull, kes
on patuohvriks tema enese
eest, ning toimetagu lepitust
ˇ
enda s ja oma soo eest.
¨
˜
7 Seejarel votku ta need
kaks sikku ja pangu seisma ko-

16
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¨
gudusetelgi sissekaigu juurde
Jehoova ette. 8 Aaron heitku liisku nende kahe siku va¨
hel: uks liisk Jehoovale ja teine
˜
liisk asaselile1. 9 Aaron votku
¨ ¨
sikk, kelle liisk a maaras Jehoovale, ja toogu see patuohvriks.
¨ ¨
10 Aga sikk, kelle liisk maaras
asaselile, pandagu elusana Jehoova ette seisma, et toimetada tema peal lepitust ja saata ta
˜
korbesse asaselile. b
˜
11 Aaron votku pull, kes on
patuohvriks tema enese eest,
ning toimetagu enda ja oma soo
eest lepitust. Ta tapku pull, kes
on patuohvriks tema eest. c
˜
12 Siis votku ta Jehoova ees
olevalt altarilt d suitsutuspanni˜ ˜
¨
¨
tais e hooguvaid susi, samuti
¨
˜
kaks peotait healohnalist peent
suitsutusrohtu, f ning viigu need
eesriide taha. g 13 Ta pangu
¨
suitsutusrohi sute peale Jehoova ees, h nii et suitsupilv kataks
tunnistuslaeka i kaane, j et ta ei
sureks.
˜
14 Ta votku pulli verd k ja
˜
piserdagu seda sormega kaane
¨
idapoolses kuljes, ta piserdagu
˜
sormega verd kaane ette seitse
korda. l
15 Siis tapku ta sikk, kes on
patuohvriks rahva eest, m ja viigu selle veri eesriide taha n ning
tehku sellega samamoodi nagu
pulli verega: o ta piserdagu seda
kaane ette.
16 Ta toimetagu iisraellaste
¨
ebapuhaste tegude, uleastumis¨
¨
te ja pattude parast puha paiga
eest lepitust. p Niisamuti tehku
ta kogudusetelgiga, mis on keset nende ebapuhtust.
17 Keegi teine ei tohi olla
˜
¨
16:8 1 Vastava heebrea sona tahendus
¨
˜
¨
pole tapselt teada; see voib tahendada
„sikk, kes kaob”.
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¨
¨
kogudusetelgis, kui ta laheb puhasse paika lepitust toimetama,
seal ei tohi olla kedagi teist,
¨
kuni ta on valja tulnud. Ta toimetagu lepitust enda, oma soo a
ja terve Iisraeli koguduse eest. b
¨
18 Siis tulgu ta valja altari c juurde, mis on Jehoova ees,
ja toimetagu selle eest lepi˜
tust. Ta votku pulli ja siku verd
¨ ¨
˜
ning maarigu seda koigile altari sarvedele. 19 Samuti piser˜
dagu ta selle peale sormega
verd seitse korda ning puhastagu see iisraellaste ebapuhtu¨
sest ja puhitsegu seda.
˜
20 Kui ta on lopetanud le˜
¨
pituse toimetamise d koige puhama paiga, kogudusetelgi ja
˜
altari eest,e votku ta elus
˜
sikk. f 21 Aaron asetagu mole¨
mad kaed elusa siku pea peale
¨
˜
ja tunnistagu ules koik iisrael¨
laste eksimused, uleastumised
ja patud. Ta pangu need siku
˜
pea peale g ja saatku sikk kor¨ ¨
besse mehega, kes on maaratud seda tegema. 22 Mees las˜
ku sikk korbes lahti ja see kan˜
¨
nab koik nende patud h tuhjale
maale. i
¨
23 Seejarel mingu Aaron ko˜
¨
gudusetelki ja votku ara lina¨
sed riided, mis ta enne puhasse paika minekut selga oli pan¨
nud, ning jatku need sinna.
¨
24 Ta loputagu end puhal alal
j
veega ja pangu selga oma riided. k Siis ohverdagu ta enda
˜
˜
poletusohver l ja rahva poletusohver m ning toimetagu nii enda
kui ka rahva eest lepitust. n
25 Ta pangu patuohvri rasv altarile suitsema.
26 Mees, kes saatis siku asaselile, o pesku oma riided ja lo˜
putagu end veega, siis voib ta
laagrisse tulla.

3. MOOSESE 16:27–17:12
27 Patuohvripull ja patuohvrisikk, kelle veri toodi lepi¨
tuse toimetamiseks puhasse
¨
paika, viidagu valjapoole laagrit. Nende nahk, liha ja soole˜
sisu poletatagu tules. a 28 See,
˜
kes need poletab, pesku oma
riided ja loputagu end veega,
˜
siis voib ta laagrisse tulla.
29 See olgu teile alaliseks
seaduseks: seitsmenda kuu
¨
¨
kumnendal paeval peate alandama oma hinge1 ja te ei tohi
¨ ¨
teha mingisugust tood, b ei iisraellane ega muulane, kes elab
¨
teie keskel. 30 Sest sel paeval
toimetatakse teie eest lepitust, c
et kuulutada teid puhtaks. Te
˜
saate Jehoova ees puhtaks koigist oma pattudest. d 31 See
¨
¨
olgu teil hingamispaev, taielik
puhkus, ja te peate alandama
oma hinge. e See on alaline seadus.
˜
32 Preester, kes voitakse f
ja seatakse oma isa asemel g
preestriametisse, h toimetagu lepitust ja pangu selga linased rii¨
ded, i puhad riided. j 33 Ta toi˜
¨
metagu lepitust koige puhama
paiga, k kogudusetelgi l ja altari m
eest, samuti toimetagu ta lepitust preestrite ja terve Iisraeli rahva eest. n 34 See olgu teile alaliseks seaduseks, o et toimetada kord aastas iisraellaste
˜
¨
eest koigi nende pattude parast
lepitust.” p
¨
Aaron tegi tapselt nii, nagu
¨
Jehoova oli Moosest kaskinud.
¨ ¨
Jehoova raakis
Moosese¨
ga veel: 2 „Utle Aaroni˜
le, tema poegadele ja koigile iis˜
raellastele: „Nonda on Jehoova
¨
kaskinud:

17

¨
˜
16:29 1 Uldiselt moistetakse selle all erinevaid enesesalgamise vorme, sealhulgas paastumist.
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3 „Kui keegi Iisraeli rahva
˜
seast tapab veise, lamba voi kit˜
¨
se laagris voi valjaspool laagrit, 4 selle asemel et viia see
¨
kogudusetelgi sissekaigu juur¨
de ja tuua Jehoova telkpuhamu
ees Jehoovale ohvrianniks, siis
¨ ¨
on selle mehe peal veresuu. Ta
on valanud verd, ja see mees
¨
tuleb oma rahva seast havita¨
da. 5 Iisraellased argu ohver¨
dagu enam loomi valjal, vaid viigu need Jehoovale koguduse¨
telgi sissekaigu juurde preestri
¨
katte. Neil tuleb ohverdada
need rahuohvriteks Jehoovale. a 6 Preester piserdagu verd
Jehoova altarile kogudusetel¨
gi sissekaigu juures ning pangu rasv suitsema meeldivaks
˜
lohnaks Jehoovale. b 7 Nad ei
tohi enam ohverdada tapaohvreid kitsesarnastele deemonite¨
le1, c kelle jarel nad hoora kom¨
bel on kainud. d See olgu teile
˜
˜
alaliseks seaduseks polvest polve.”” ¨
˜
8 Utle neile: „Kui moni iis˜
raellane voi teie keskel elav
˜
˜
muulane ohverdab poletus- voi
tapaohvri 9 ega vii seda kogu¨
dusetelgi sissekaigu juurde, et
ohverdada see Jehoovale, tuleb
¨
ta rahva seast havitada. e
˜
˜
10 Kui moni iisraellane voi
¨ ¨
teie keskel elav muulane soob
¨ ¨
mingisugust verd, f siis poordun
¨ ¨
¨
ma selle veresooja vastu ja havitan ta rahva seast. 11 Sest
elusolendi elu1 on ta veres g ja
ma olen andnud selle teile altaril h lepituse toimetamiseks teie
eest, kuna veri lepitab i temas
˜
¨
oleva elu tottu. 12 Seeparast
¨
ma olen oelnud iisraellastele:
¨ ¨
„Keegi teist ei tohi suua verd,
¨
ka ukski teie keskel elav muu¨ ¨
lane j ei tohi suua verd.” k
˜
˜
17:7 1 Sona-sonalt „kitsedele”. 17:11
˜
˜
1 Sona-sonalt „hing”.

191

˜
˜
13 Kui moni iisraellane voi
¨
teie keskel elav muulane ku˜
tib metslooma voi linnu, mida
˜
¨ ¨
voib suua, peab ta selle vere maha valama a ja mullaga
katma. 14 Sest iga elusolendi
eluks on tema veri, kuna veres
˜
¨
on elu. Seetottu utlesin ma iis¨ ¨
raellastele: „Te ei tohi suua mit¨
te uhegi elusolendi verd, sest
iga elusolendi eluks on tema
¨
¨ ¨
¨
veri. Igauks, kes seda soob, hab
vitatagu.” 15 Kui keegi, olgu
˜
¨ ¨
ta iisraellane voi muulane, soob
sellise looma liha, kes leiti sur˜
˜
nuna voi kelle metsloom oli lohki kiskunud, c peab ta pesema
oma riided ja loputama end vee˜
ga, ning ta on ohtuni ebapu¨
has. d Seejarel on ta puhas.
16 Aga kui ta ei pese oma riideid ega loputa ennast, kannab ta oma eksimuse eest vastutust.”” e
¨ ¨
Jehoova raakis
¨ Moosesega veel: 2 „Utle iisraellastele: „Mina olen Jehoova,
teie Jumal. f 3 Te ei tohi teha
nii, nagu tehakse Egiptusemaal,
kus te elasite, ja te ei tohi
teha seda, mida tehakse Kaananimaal, kuhu ma teid viin.g
¨
Te ei tohi jargida nende rahvaste seadusi. 4 Teil tuleb kinni
˜
pidada minu oigusnormidest ja
¨
seadustest ning jargida neid. h
Mina olen Jehoova, teie Jumal.
5 Te peate kinni pidama minu
˜
seadustest ja oigusnormidest.
¨
¨
¨
Igauks, kes nii teeb, pusib tanu
neile elus. i Mina olen Jehoova.
¨
6 Mitte keegi teist ei tohi la¨
¨
heneda uhelegi oma lahisugulasele, et olla temaga seksuaalsuhetes. j Mina olen Jehoova. 7 Sa ei tohi olla seksuaalsuhetes oma isaga ja sa ei tohi
olla seksuaalsuhetes oma ema-

18
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ga. Ta on sinu ema ja sa ei tohi
olla temaga seksuaalsuhetes.
8 Sa ei tohi olla seksuaalsuhetes oma isa naisega. a Sellega
¨
sa tooksid oma isale habi.
9 Sa ei tohi olla seksuaalsu˜
¨
hetes oma oega, ei oma isa tut¨
re ega oma ema tutrega, olgu
¨
ta sundinud sinuga samas peres
˜
¨
voi valjaspool seda. b
10 Sa ei tohi olla seksuaal¨
¨
suhetes oma pojatutre ega tut¨
retutrega, sest see tooks sulle
¨
habi.
11 Sa ei tohi olla seksuaal¨
suhetes oma isa naise tutrega,
¨
oma isa jarglasega, sest ta on
˜
sinu ode.
12 Sa ei tohi olla seksuaal˜
suhetes oma isa oega. Ta on su
isa veresugulane. c
13 Sa ei tohi olla seksuaal˜
suhetes oma ema oega, sest ta
on su ema veresugulane.
¨
14 Sa ei tohi habistada oma
isa venda, olles seksuaalsuhetes tema naisega. Ta naine on
sinu sugulane. d
15 Sa ei tohi olla seksuaalsuhetes oma miniaga.e Ta on su
poja naine ja sa ei tohi tema
juurde heita.
16 Sa ei tohi olla seksuaalsuhetes oma venna naisega, f
sest sellega sa tooksid oma
¨
vennale habi.
17 Sa ei tohi olla seksuaal¨
suhetes oma naise tutrega. g
Sa ei tohi olla seksuaalsuhetes
¨
¨
oma naise pojatutre ega tutre¨
¨
tutrega. Nad on su naise lahisu˜
gulased. See on rove tegu!
18 Sa ei tohi naida oma nai˜
˜
se korvale rivaaliks tema ode h
ja olla temaga seksuaalsuhetes
oma naise eluajal.
¨
19 Sa ei tohi laheneda naisele, kui ta on menstruatsiooni

3. MOOSESE 18:20–19:14

˜
tottu ebapuhas, et olla temaga
seksuaalsuhetes. a
20 Sa ei tohi olla seksuaalsuhetes teise mehe naisega, sest
˜
¨
nonda sa ruvetad end. b
¨
21 Sa ei tohi lubada uhtki
¨
oma jarglast Moolokile ohverdada. c Sa ei tohi sel viisil oma
Jumala nime teotada. d Mina
olen Jehoova.
22 Sa ei tohi magada mehega, nii nagu magatakse naise¨
ga. e See on jale tegu!
¨
23 Mees ei tohi uhtida loo¨
¨
maga — ta ruvetab end seelabi.
Samuti ei tohi naine minna loo¨
ma juurde, et sellega uhtida. f
See on¨ loomuvastane!
¨
24 Arge ruvetage end mitte
¨
˜
uhegagi neist asjust, sest koige
¨
sellega on ruvetanud end need
¨
rahvad, kelle ma ajan ara teie
˜
eest. g 25 Seetottu on see maa
¨
ruvetunud ning ma karistan sel¨ ¨
¨
le elanikke nende patusuu pa¨
rast ja maa oksendab nad valja. h 26 Teil aga tuleb kinni pi˜
dada minu seadustest ja oigusnormidest i ning te ei tohi teha
¨
¨
uhtki neist jaledustest, ei teie
ega teie keskel elav muulane. j
˜
¨
27 Koiki neid jaledusi on teinud mehed, kes on elanud
¨ ¨
seal maal enne teid, k ja nuud
¨
on see maa ruvetunud. 28 Kui
¨
teie seda maad ei ruveta, siis
¨
ei oksenda see maa teid valja,
¨
nii nagu see oksendab valja rahvad, kes on elanud seal enne
teid. 29 Kui aga keegi teeb mi¨
dagi neist jaledustest, siis tuleb
¨
ta oma rahva seast havitada.
¨
30 Te peate taitma minu ees
¨
oma kohust ja te ei tohi jargida
¨
¨
uhtki neist jaledatest tavadest,
¨
mida on jargitud enne teid, l et
¨
¨
te end seelabi ei ruvetaks. Mina
olen Jehoova, teie Jumal.””
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¨ ¨
Jehoova raakis
¨ Moosesele veel: 2 „Utle tervele
iisraellaste kogudusele: „Olge
¨
puhad, sest mina, teie Jumal
¨
Jehoova, olen puha. a
¨
3 Igauks teist austagu oma
ema ja isa b ning pidagu minu
¨
Jehingamispaevi. c Mina olen
¨
hoova, teie Jumal. 4 Arge ha¨
¨
kake kaima tuhiste jumalate d
¨
jarel ega tehke endale metallist
jumalaid. e Mina olen Jehoova,
teie Jumal.
5 Kui te toote Jehoovale ra˜
huohvri, f ohverdage see non¨
da, et oleksite talle meelepara¨ ¨
sed. g 6 Sooge seda ohverda¨
¨
¨
mise paeval ja jargmisel paeval,
¨
kuid mis kolmandaks paevaks
¨
¨ ¨
˜
jarele jaab, poletatagu tules. h
7 Kui seda siiski kolmandal
¨
¨ ¨
¨
paeval suuakse, on see jale
˜
ning Jumalale vastuvoetamatu.
¨ ¨
8 Kes seda soob, kannab oma
patu eest vastutust, sest ta on
teotanud seda, mis on Jehoova
¨
silmis puha, ja see inimene tu¨
leb oma rahva seast havitada.
9 Kui te koristate oma maalt
˜
¨ ¨
saaki, siis ei tohi te polluaa¨
˜
˜
¨
ri tuhjaks loigata ega poldu jai
relnoppida. 10 Samuti ei tohi
¨
¨
te korjata oma viinamaele jare¨ ¨
le jaanud viinamarju ega nop¨
pida mahavarisenud marju. Jatke need vaesele j ja muulasele.
Mina olen Jehoova, teie Jumal.
11 Te ei tohi varastada, k te
¨
¨
ei tohi petta l ega uksteist tussata. 12 Te ei tohi minu nime
˜
juures valet vanduda m ja nonda oma Jumala nime teotada.
Mina olen Jehoova. 13 Te ei
¨
n
tohi kelleltki midagi valja
¨ petta
¨ ¨
ega kedagi roovida. o Ara hoia
¨ ¨
¨
palgatoolise palka enda kaes
hommikuni. p
14 Te ei tohi needa kurti ega seada pimeda teele ta-
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kistust. a Kartke oma Jumalat. b
Mina olen Jehoova.
15 Te ei tohi olla kohut
˜
˜
moistes ebaoiglased. Te ei tohi
¨
olla erapoolikud: arge eelista˜
ge ei vaest ega rikast. c Moistke
¨
˜
kaasinimese ule oiglast kohut.
16 Te ei tohi oma rahva seas
laimu levitada.d Te ei tohi kippuda kaasinimese elu kallale.1 e
Mina olen Jehoova.
¨
17 Te ei tohi sudames oma
venda vihata. f Noomige oma ligimest, g et te ei kannaks pattu
koos temaga.
¨
18 Te ei tohi katte maksta h ega pidada vimma oma rahva poegade vastu. Armastage
oma ligimest nagu iseennast. i
Mina olen Jehoova.
19 Pidage kinni mu seadustest. Te ei tohi paaritada omavahel kaht eri liiki kodulooma.
¨
˜
Te ei tohi kulvata oma pollule
kaht erisugust seemet j ja te ei
tohi kanda kahest erisugusest
˜
longast kootud riideeset. k
20 Kui mees on seksuaalvahekorras teenijannaga, kes on
lubatud teisele mehele, kuid
keda pole lunastatud ega vabaks lastud, siis tuleb neid ka¨
ristada. Kuid neid argu surmatagu, sest naist polnud veel
vabaks lastud. 21 Mees too¨ ¨
gu Jehoovale suuohvriks kogu¨
¨
dusetelgi sissekaigu juurde uks
¨ ¨
¨ ¨
suuohvrijaar. l 22 Preester toi¨ ¨
¨ ¨
metagu suuohvrijaaraga ta patu
¨
parast tema eest Jehoova ees
lepitust, ja siis antakse talle andeks.
˜
23 Kui te jouate sinna maa˜
le ja istutate mone viljapuu, siis
on selle vili teile ebapuhas ja
˜
¨
19:16 1 Teine voimalik tahendus: „te ei
¨ ¨
˜
tohi jaada korvalseisjaks, kui kaasinimese elu on ohus”.
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keelatud. Kolm aastat on see
teile keelatud, te ei tohi seda
¨ ¨
suua. 24 Aga neljandal aastal
¨
on kogu selle vili puha, et saak˜ ˜
site roomustada Jehoova ees. a
˜
25 Alles viiendal aastal voite
¨ ¨
suua selle vilja ja see annab tei¨
le kulluslikult saaki. Mina olen
Jehoova, teie Jumal.
¨ ¨
26 Te ei tohi suua midagi,
b
mis sisaldab verd.
Te ei tohi otsida endeid ega
tegeleda maagiaga. c
27 Te ei tohi oma meelekoh¨
tadelt juukseid karpida ega rik¨ ¨
kuda oma habeme aart.1 d
¨
28 Te ei tohi end surnu1 pa˜
rast loikuda e ega teha enda¨
le tatoveeringuid. Mina olen Jehoova. ¨
¨
¨
29 Ara habista oma tutart
sellega, et teed temast prostituudi, f et maa ei hooraks ega
¨
˜
taituks kolvatusega. g
30 Teil tuleb pidada mu hin¨
gamispaevi h ja suhtuda mu
¨
puhamusse aukartusega. Mina
olen Jehoova.
¨
¨ ¨
31 Arge poorduge vaimude
¨
¨
valjakutsujate poole i ega kusige
¨
˜
nou ennustajatelt, j et te ei ru¨
vetuks nende parast. Mina olen
Jehoova, teie Jumal.
˜
¨
32 Hallpea ees touse pusti k ja eakasse suhtu austusega. l
Karda oma Jumalat. m Mina olen
Jehoova.
33 Kui teie maal elab muulane, siis ei tohi te teda halvasti
kohelda. n 34 Teie juures elav
muulane olgu teile nagu iisraellane. o Armastage teda nagu
iseennast, sest te ise olete
olnud muulased Egiptusemaal. p
Mina olen Jehoova, teie Jumal.
19:27 1 Viitab ilmselt paganlikele kom¨
metele ega tahenda, et nad ei tohti¨
¨
nud uldse oma juukseid ja habet puga˜
˜
da. 19:28 1 Sona-sonalt „hinge”. Heeb˜
ˇ
rea sona nefes viitab siin surnule.

3. MOOSESE 19:35–20:18
35 Te ei tohi olla ebaausad,
˜ ˜
kui moodate millegi pikkust,
˜
kaalu voi mahtu. a 36 Teil olgu
¨
¨
¨
tapne kaal ja tapsed vihid, tapne eefa1 ja hiin2. b Mina olen Je˜
hoova, teie Jumal, kes toi teid
¨
valja Egiptusemaalt. 37 Teil
˜
tuleb pidada kinni koigist mu
˜
seadustest ja oigusnormidest
¨
ning neid jargida. c Mina olen
Jehoova.””
¨ ¨
Jehoova raakis
¨ Moosesega veel: 2 „Utle iisraellastele: „Iga iisraellane ja iga
Iisraelis elav muulane, kes an˜
¨
nab mone oma jareltulija Moolokile, tuleb surmata. d Maa rahvas visaku ta kividega surnuks.
¨ ¨
3 Mina ise poordun tema vastu
¨
ja havitan ta rahva seast, sest
¨
ta on andnud oma jareltulija
¨
Moolokile ning ruvetanud mu
¨
¨
puhamut e ja teotanud mu puha
nime. 4 Aga kui maa rahvas
pigistab silma kinni ega surma
¨
meest, kes andis oma jareltu¨ ¨
lija Moolokile, f 5 siis poordun
mina ise selle mehe ja tema su¨
˜
guvosa vastu. g Ma havitan rah˜
va seast tema ja koik teised,
kes koos temaga hoora kombel
¨
¨
Mooloki jarel kaivad.
¨ ¨
6 Kui keegi poordub vaimu¨
de valjakutsujate h ja ennustaja¨
te i poole, kaies hoora kombel
¨
¨ ¨
nende jarel, siis mina poordun
¨
tema vastu ja havitan ta rahva
seast. j
¨
¨
7 Puhitsege end ja olge puhad, k sest mina olen Jehoova,
teie Jumal. 8 Pidage kinni mu
¨
seadustest ja jargige neid. l Mina
¨
olen Jehoova, kes teid puhitseb. m
˜
9 Kui keegi neab oma isa voi
n
ema, tuleb ta surmata. Kuna ta

20

˜ ˜
˜
19:36 1 Kuivaine moodunou. (Vt lisa
˜ ˜
˜
B14.) 2 Vedeliku moodunou.
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˜
on neednud oma isa voi ema,
tulgu ta veri ta enda peale.
10 Mees, kes rikub abielu
teise mehe naisega, see ligimese naisega abielu rikkunud
mees tuleb surmata, nii tema
kui ka see naine. a 11 Mees,
kes magab oma isa naisega,
¨
teeb oma isale habi. b See mees
ja see naine tuleb surmata.
Nende veri tulgu nende endi peale. 12 Kui mees magab
˜
oma miniaga, tuleb molemad
surmata. Nad on toiminud loomuvastaselt. Nende veri tulgu
nende endi peale. c
13 Kui mees magab mehega,
nii nagu magatakse naisega, on
˜
¨
nad molemad teinud jaledust d
ja nad tuleb surmata. Nende
veri tulgu nende endi peale.
˜
14 Kui mees votab endale
naise ja naib ka ta ema, on see
˜
˜
rove tegu.e Tema ja molemad
˜
naised surmatagu ning poleta˜
tagu tules, f et selline rovedus
˜
teie seast korvaldada.
¨
15 Kui mees uhtib loomaga, tuleb ta surmata ja tappa
¨
ka loom. g 16 Kui naine laheb
˜
mone looma juurde, et sellega
¨
uhtida, h siis pead sa tapma nii
naise kui ka looma. Nad tuleb
surmata. Nende veri tulgu nende endi peale.
17 Kui mees on seksuaalsu˜
¨
hetes oma oega, oma isa tut˜
¨
re voi oma ema tutrega, ja nad
¨
¨
naevad uksteist alasti, siis on
¨
see habitegu. i Nad tuleb oma
¨
rahva silme all havitada. Ta on
˜
¨
toonud oma oele habi. Ta kannab oma patu eest vastutust.
18 Kui mees heidab naise
juurde, kellel on menstruatsioon, ja on temaga seksuaalvahekorras, on mees paljasta¨
nud naise verelatte ja seda on
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˜
teinud ka naine ise. a Nad mole¨
mad tuleb oma rahva seast havitada.
19 Sa ei tohi olla seksuaal˜
suhetes oma ema oega ega
˜
oma isa oega, sest sellega took¨
sid sa habi oma veresugula¨
sele. b Igauks kandku vastutust
oma patu eest. 20 Mees, kes
magab oma onu naisega, toob
¨
oma onule habi. c Sel mehel ja
sel naisel tuleb kanda vastutust
oma patu eest. Nad peavad su¨ ¨
rema ja jaama lasteta. 21 Kui
˜
mees votab oma venna naise,
¨
on see jaledus.d Ta toob oma
¨
vennale habi. See mees ja see
¨ ¨
naine peavad jaama lasteta.
22 Teil tuleb pidada kinni
˜
˜
koigist mu seadustest ja koi˜
gist mu oigusnormidest e ja neid
¨
jargida, f et maa, kuhu ma teid
¨
elama viin, teid valja ei ok¨
sendaks. g 23 Te ei tohi jargida nende rahvaste seadusi, kel¨
le ma ajan ara teie eest, h sest
˜
nemad on teinud koike seda
¨
i
ja ma jalestan neid. 24 See¨
¨
˜
parast ma utlesin teile: „Te votate enda valdusse nende maa
ja mina annan selle teile omandiks — maa, kus voolab piima ja mett. j Mina olen Jehoova, teie Jumal, kes on eralda˜
nud teid koigist teistest rahvastest.” k 25 Te peate tegema
vahet puhta ja ebapuhta looma
vahel ning ebapuhta ja puhta
linnu vahel.l Te ei tohi teha en¨
¨
did jalgiks uhegi looma ega lin¨
nuga ega uhegi maadligi liikuva
loomaga, kelled ma olen eraldanud, et te peaksite neid ebapuhtaks. m 26 Te peate olema
¨
minu ees puhad, sest mina, Je¨
hoova, olen puha. n Ma eraldan
˜
teid koigist teistest rahvastest,
et te kuuluksite mulle. o
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˜
27 Iga mees voi naine, kes
¨
˜
kutsub valja vaime voi kes ennustab, tuleb surmata.a Ta tuleb kividega surnuks visata.
Tema veri tulgu ta enda peale.””
¨
Jehoova utles Moosesele:
¨ ¨
„Raagi preestrite, Aaro¨
ni¨ poegadega, ja utle neile:
¨
¨
„Ukski preester argu ruvetagu
¨
end oma rahva seas surnu pa¨
rast.b 2 Kuid ta tohib ruvetada
˜
¨
end mone lahema veresugulase
¨
¨
parast: oma ema, isa, poja, tut˜
¨
re, venna 3 ning oe parast, kes
oli neitsi ja elas tema juures1
ega olnud veel abiellunud. 4 Ta
¨
ei tohi aga ruvetada ega teota¨
da end naise parast, kes kuulus
teisele mehele tema rahva seas.
5 Preestrid ei tohi endal pead
˜
kiilaks ajada, c loigata habeme
¨ ¨
˜
aart ega loikuda oma keha.1 d
6 Nad peavad olema oma Juma¨
la ees puhad e ja nad ei tohi teotada oma Jumala nime, f sest nad
ohverdavad Jehoova tuleohvreid, oma Jumala leiba1. Nad
¨
peavad olema puhad. g 7 Nad ei
tohi abielluda prostituudi, h teotatud naise ega lahutatud naise¨
ga, i sest preester on puha oma
Jumala ees. 8 Preestrit peeta¨
gu puhaks, j sest ta ohverdab su
¨
Jumala leiba. Ta olgu puha, sest
¨
mina, Jehoova, kes teid puhit¨
seb, olen puha. k
¨
¨
9 Kui preestri tutar ruvetab
end, saades prostituudiks, teotab ta oma isa. Ta surmatagu
˜
ning poletatagu tules. l
10 See, kes on oma venda¨
de seas ulempreester, kelle pea
˜
˜
peale on valatud voideoli m ja

21

˜
˜
21:3 1 Voib tolkida ka „elas tema ligidal”
˜
¨
voi „oli tema lahedane sugulane”. 21:5
1 Viitab ilmselt paganlikele leinakomme˜
tele. 21:6 1 Moeldakse tapaohvreid.

3. MOOSESE 21:11–22:8
kes on seatud ametisse, nii et ta
˜
voib kanda preestririideid, a ei
¨
tohi jatta oma juuste eest hoo˜
litsemist ega oma riideid lohki
¨
karistada. b 11 Ta ei tohi min¨
¨
na uhegi surnu juurde c ega ruvetada end isegi mitte oma isa
¨
ega ema parast. 12 Ta ei tohi
¨
puhamust lahkuda ega teota¨
da oma Jumala puhamut, d sest
¨
¨
tema peal on puhitsusmark,
˜
˜
tema Jumala voideoli. e Mina
olen Jehoova.
˜
13 Ta peab votma endale
naiseks neitsi. f 14 Ta ei tohi
abielluda lese, lahutatud naise,
teotatu ega prostituudiga, vaid
˜
ta votku endale naiseks neitsi
oma rahva seast. 15 Ta ei tohi
¨
teotada oma jareltulevat sugu
oma rahva seas, g sest mina olen
¨
Jehoova, kes teda puhitseb.””
¨
16 Jehoova
utles
Moosesele
¨
˜
veel: 17 „Utle Aaronile: „Koigi
¨
˜
sinu jarelpolvede hulgas ei tohi
¨
¨
ukski su jarglane, kes on vigane,
tulla ohverdama oma Jumala lei¨
ba. 18 Puhamu juurde ei tohi
¨
tulla ukski vigane: pime ega lon¨
kaja, naokahjustusega, liiga pika
¨
˜
jaseme, 19 murdunud jala voi
¨
¨ ¨
kaega mees, 20 kuurakas ega
¨ ¨
kaabus1, silmakahjustuse, ekseemi, seenhaiguse ega vigastatud
¨
munanditega mees. h 21 Ukski
¨
preester Aaroni jarglastest, kes
˜
on vigane, ei voi tulla ohverdama
Jehoova tuleohvreid. Kuna ta on
vigane, ei tohi ta tulla oma Jumala leiba ohverdama. 22 Ta
˜
¨
¨ ¨
voib kull suua oma Jumala leiba
¨
¨
¨
vaga puhadest i ja puhadest andidest, j 23 kuid ta ei tohi tul¨
la eesriide k juurde ega laheneda
altarile, l sest ta on vigane. Ta ei
¨
tohi teotada mu puhamut, m sest
˜
¨
21:20 1 Teine voimalik tahendus: „haig˜
laslikult kohn”.
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¨
mina olen Jehoova, kes neid puhitseb.”” a
¨ ¨
24 Mooses raakis seda Aaro˜
nile, tema poegadele ja koigile
iisraellastele.
¨ ¨
Jehoova raakis
¨ Moosesega veel: 2 „Utle Aaronile ja tema poegadele, et nad
¨
iisraellaste puhade andidega
¨
¨
hoolikalt umber kaiksid ega
¨
teotaks mu puha nime, b kui
nad tegelevad andidega, mille
¨
iisraellased on mulle puhenc
Mina
olen
Jehoova.
danud.
¨
¨
3 Utle neile: „Kui keegi su jarg¨
¨
lastest laheneb ebapuhtana puhadele andidele, mille iisraella¨
sed on Jehoovale puhendanud,
d
Mina olen
tuleb ta surmata.
¨
Jehoova. 4 Ukski mees Aaro¨
ni jarglastest, kellel on pida˜
˜
litobi e voi haiguslik voolus, f ei
¨ ¨
¨
tohi suua puhi ande enne, kui
ta saab puhtaks. g Samuti ei tohi
¨ ¨
neid suua see, kes puudutas kedagi, kes oli saanud ebapuh˜
taks surnu tottu, h ega mees,
kellel oli seemnepurse, i 5 ega
˜
see, kes puudutas mond ebapu¨
hast vaikelooma, j ega see, kes
˜
puudutas mond inimest, kes oli
˜
mistahes pohjusel ebapuhas ja
¨
˜
kelle parast ta vois saada ebapuhtaks. k 6 Kes kedagi neist
˜
puudutab, peab olema ohtuni
¨ ¨
¨
ebapuhas ega tohi suua puhi
ande enne, kui ta on end vee¨
ga loputanud. l 7 Kui paike on
loojunud, siis on ta puhas, ja
¨
˜
¨ ¨
¨
parast seda voib ta suua puhi
ande, sest see on tema leib. m
¨ ¨
¨
8 Samuti ei tohi ta suua uhtegi surnuna leitud looma ega sellist looma, kelle metsloomad on
˜
lohki kiskunud, kuna ta saaks
¨
seelabi ebapuhtaks. n Mina olen
Jehoova.
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¨
9 Nad peavad taitma minu
ees oma kohust, et nad ei pa¨
tustaks ega sureks puhade an¨
dide teotamise parast. Mina
¨
olen Jehoova, kes neid puhitseb. ¨
˜
10 Ukski korvaline isik1¨ ei
¨ ¨
¨
tohi suua midagi puha.a Ukski muulane, kes peatub preestri
¨ ¨
juures, ega palgatooline ei tohi
¨ ¨
¨
suua midagi puha. 11 Aga kui
preester kellegi oma raha eest
˜
¨ ¨
ostab, siis too voib seda suua.
¨
Ka tema peres sundinud or˜
¨ ¨
jad voivad suua tema leiba. b
¨
12 Kui preestri tutar abiellub
mehega, kes ei ole preester, ei
¨ ¨
tohi ta suua annetuseks toodud
¨
puhi ande. 13 Ent kui preest¨
¨ ¨
˜
ri tutar jaab leseks voi on lahu¨
tatud ja tal ei ole jarglasi ning
¨ ¨
ta poordub tagasi oma isamajja, kus ta elas oma nooruses,
˜
¨ ¨
siis voib ta suua oma isa leiba. c
¨
˜
Kuid ukski korvaline isik ei tohi
¨ ¨
seda suua.
¨ ¨
¨
14 Kui keegi soob puha andi
¨
kogemata, siis peab ta selle huvitama ja lisama annile viien¨ ¨
diku selle vaartusest ning vii¨
ma selle puha anni preestrile. d
15 Preestrid ei tohi teotada iis¨
raellaste puhi ande, mida need
Jehoovale annetavad: e 16 nad
¨ ¨
¨
ei tohi lasta neil suua puhi
˜
ande, sest sellega nad tombaksid nende peale karistuse nende patu eest. Mina olen Jehoo¨
va, kes neid puhitseb.””
¨
17 Jehoova utles Moosese¨ ¨
le veel: 18 „Raagi Aaronile ja
˜
tema poegadele ning koigile iis˜
raellastele: „Kui moni Iisrae˜
li mees voi keegi Iisraelis elav
muulane toob Jehoovale oma
˜
¨
˜
tootuste taitmiseks voi vaba22:10 1 St see, kes polnud Aaroni sugu˜
vosast.

3. MOOSESE 22:9–29

PTK 22
a 2Mo 29:33

b 4Mo 18:11

c 3Mo 10:14
4Mo 18:19

d 3Mo 5:15, 16

e 4Mo 18:32


Teine veerg
a 3Mo 7:16
4Mo 15:3
5Mo 12:5, 6

b 4Mo 15:
14, 16

c 3Mo 1:3
3Mo 22:22

d 5Mo 15:19, 21
5Mo 17:1
Mal 1:8
Heb 9:14
1Pe 1:19

e 3Mo 3:1

f 2Mo 22:30

g 2Mo 23:19
5Mo 22:6

h 3Mo 7:12

˜
tahtliku ohvrina a poletusohvri, b
19 olgu selleks veatu isasloomc
˜
veistest, lammastest voi kitse˜
dest, et ta voiks olla Jumala¨
le meeleparane. 20 Te ei tohi
¨
ohverdada uhtki vigast, d sest
see ei tee teid Jumalale meele¨
paraseks.
21 Kui keegi toob Jehoova˜
¨
˜
le tootuse taitmiseks voi vabatahtliku ohvrina rahuohvri, e
siis olgu selleks veatu loom
˜
veistest, lammastest voi kitse˜
dest, et ta voiks olla Juma¨
lale meeleparane. Sellel
¨ ei tohi
¨
olla uhtki viga. 22 Ukski ohver ei tohi olla pime, murdunud
¨ ¨
¨
˜
jalaga, haava, tuuka,
karna voi
¨
seenhaigusega. Uhtki niisugust
ohvrit ei tohi te Jehoovale tuua
ega altaril Jehoovale ohverda˜
da. 23 Pulli voi lamba, kellel
¨
˜
on uks jalg liiga pikk voi lii¨
˜
¨
ga luhike, voib kull tuua vaba˜
tahtlikuks ohvriks, kuid tootus˜
ohvrina ei ole see vastuvoetav. 24 Te ei tohi Jehoovale
tuua sellist looma, kelle munandid on vigastatud, puruks mul¨
˜ ¨
˜
jutud, ara rebitud voi ara loigatud. Te ei tohi niisuguseid oma
˜ ˜
maal ohverdada. 25 Ka voora¨
maalase kaest ei tohi te vas˜
tu votta selliseid loomi leivaks
oma Jumalale, sest need on rikutud ja vigased. Need ei ole
˜
vastuvoetavad.””
¨ ¨
26 Jehoova raakis Moosese¨
ga veel: 27 „Kui sunnib vasi˜
kas, lamba- voi kitsetall, siis
¨ ¨
¨
jaagu ta seitsmeks paevaks oma
ema juurde, f kuid kaheksandast
¨
paevast alates sobib ta ohvrianniks,¨ tuleohvriks Jehoovale. 28 Arge tapke veist, lam¨
mast ega kitse ta jarglasega sa¨
g
mal paeval.
29 Kui te ohverdate Jehoo¨
vale tanuohvri, h ohverdage see

3. MOOSESE 22:30–23:18

˜
nonda, et oleksite Jumalale
¨
meeleparased. 30 Seda
tuleb
¨
¨ ¨
¨
¨
suua samal paeval. Arge jatke midagi sellest hommikuks. a
Mina olen Jehoova.
¨
31 Pidage kinni mu kasku¨
dest ja jargige neid. b Mina olen
Jehoova. 32 Te ei tohi teota¨
da mu puha nime. c Mind tuleb
¨
iisraellaste keskel puhaks pidada. d Mina olen Jehoova, kes
˜
¨
teid puhitseb, e 33 kes toi teid
¨
valja Egiptusemaalt, et olla teie
Jumal. f Mina olen Jehoova.”
¨ ¨
Jehoova raakis
¨ Moosesega veel: 2 „Utle iisrael¨
lastele: „Jehoova seatud pu¨
had1, g mis teil tuleb valja kuulu¨
tada, h on puhad kokkutulekud.
¨
¨
Need puhad on jargmised.
¨
˜
¨ ¨
3 Kuus paeva voib tood teha,
¨
aga seitsmes paev on hingamis¨
¨
¨
paev, taielik puhkus, i puha kokkutulek. Te ei tohi teha mitte
¨ ¨
mingisugust tood. See olgu hin¨
˜
gamispaev Jehoova auks koikjal, kus te elate. j
4 Need on Jehoova seatud
¨
¨
puhad, puhad kokkutulekud,
¨
mis teil tuleb valja kuulutada
¨ ¨
maaratud aegadel. 5 Esimese
¨
¨
kuu neljateistkumnenda paeva k
¨
videviku ajal1 on paasapuha l
Jehoova auks.
¨
6 Selle kuu viieteistkumnen¨
dal paeval algab hapnemata lei¨
bade puha Jehoova auks. m Seit¨
¨ ¨
se paeva sooge hapnemata lei¨
olgu
ba. n 7 Esimesel paeval
¨
¨
teil puha kokkutulek. o Arge teh¨ ¨
ke mingisugust rasket tood.
¨
8 Seitse paeva ohverdage Jehoovale tuleohvreid. Seitsmen¨
¨
dal
¨ paeval on puha kokkutulek.
Arge tehke mingisugust rasket
¨ ¨
tood.””

23

˜
˜
23:2 1 Vt „Sonaseletusi”. 23:5 1 Sona˜
˜
sonalt „kahe ohtu vahel”.
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d 3Mo 10:3
e 2Mo 19:5
3Mo 20:8
3Mo 21:8

f 2Mo 6:7
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g 2Mo 23:14
3Mo 23:37

h 4Mo 10:10
i 2Mo 16:30
2Mo 20:10
Ap 15:21

j Neh 13:22
k 4Mo 9:2, 3
4Mo 28:16

l 2Mo 12:3, 6
5Mo 16:1
1Ko 5:7

m 4Mo 28:17
1Ko 5:8

n 2Mo 12:15
2Mo 13:6
2Mo 34:18

o 2Mo 12:16


Teine veerg
a 1Ko 15:20, 23
b 4Mo
18:8, 12
˜
Op 3:9
Hes 44:30

c 2Mo 34:22
5Mo 16:9, 10

d Ap 2:1
e 4Mo 28:
26–31
5Mo 16:16

f 3Mo 7:11, 13
g 2Mo 23:16

¨ ¨
9 Jehoova ra¨ akis Moosesega veel: 10 „Utle iisraellas˜
tele: „Kui te jouate maale,
˜
mille ma teile annan, ja loikate selle saaki, siis tooge oma
¨
saagi uudseviljasta uks vihk
˜
preestrile. b 11 Ta koigutagu
vihku Jehoova ees, et te oleksi¨
te talle meeleparased. Preester
˜
¨
koigutagu seda hingamispaeva¨
¨
le jargneval paeval. 12 Samal
¨
˜
paeval, mil te lasete vihku koigutada, tuleb teil ohverdada
¨ ¨
˜
kuni aastane veatu jaar poletusohvriks Jehoovale. 13 Selle juurde kuuluva roaohvrina
¨
tooge kaks kumnendikku eefat1
˜
oliga segatud peenjahu meel˜
divalohnaliseks tuleohvriks Jehoovale. Joogiohvriks olgu neljandik hiini2 veini. 14 Te ei
¨ ¨
¨
¨
tohi suua varsket vilja, rostitud
¨
vilja ega varskest viljast tehtud
¨
leiba kuni selle paevani, kui te
toote ohvrianni oma Jumalale.
˜
˜
See olgu teile polvest polve ala˜
liseks seaduseks koikjal, kus te
elate.
¨
15 Lugege hingamispaevale
¨
¨
¨
jargnevast paevast, sellest pae˜
˜
vast, kui te toite koigutusohv¨
ri vihu, seitse hingamispaeva,
¨
¨
seitse taisnadalat.c 16 Lugege
¨
¨
sealt alates viiskummend pae¨
¨
va d kuni paevani, mis jarg¨
neb seitsmendale hingamispaevale, ja tooge siis Jehoovale uus
roaohver. e 17 Tooge oma elu¨
˜
paikadest kaks leivapatsi koigutusohvriks. Need olgu tehtud ka¨
hest kumnendikust eefast peen¨
jahust. Need olgu kupsetatud
juuretisega f ja olgu uudseleibadeks Jehoovale. g 18 Koos lei¨
vapatsidega tooge seitse vea¨ ¨
¨
tut aastast jaartalle, uks noor
¨ ¨
pull ja kaks jaara. h Need olgu
koos nende juurde kuuluva roa-

2Mo 34:22

h 4Mo 28:
26, 27

23:13 1 4,4 liitrit. (Vt lisa B14.) 2 0,9 liitrit.
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ohvri ja joogiohvritega Jehoova˜
˜
le poletusohvriks, meeldivalohnaliseks tuleohvriks Jehoovale.
¨
19 Ohverdage uks sikutall pa¨ ¨
a
tuohvriks ja kaks aastast jaartalle rahuohvriks. b 20 Preester
˜
¨ ¨
koigutagu kaht jaartalle koos
¨
uudseviljast tehtud leivapatside˜
ga koigutusohvrina Jehoova ees.
¨
See on Jehoovale puha ja kuu¨
lub preestrile. c 21 Sel paeval
¨ d ¨
kuulutage
v
alja
p
uha
kokkutu¨
lek. Arge tehke mingisugust ras¨ ¨
˜
˜
ket tood. See olgu polvest polve
˜
koigis teie elupaikades alaliseks
seaduseks.
22 Kui te koristate oma
˜
maalt saaki, siis ei tohi te pol¨ ¨
¨
˜
˜
luaari tuhjaks loigata ega poldu
¨
¨
jarelnoppida. e Jatke see vaesele f ja muulasele. g Mina olen Jehoova, teie Jumal.””
˜
23 Jehoova ¨ sonas Moosesele veel: 24 „Utle iisraellastele:
¨
„Seitsmenda kuu esimesel pae¨
val olgu teil taielik puhkus,
¨
puha kokkutulek ja meenutus¨
¨
paev, mis kuulutatakse ¨ val¨ ¨
ja trompetihaalega. h 25 Arge
¨ ¨
tehke mingisugust rasket tood
ning tooge Jehoovale tuleohver.””
¨
26 Jehoova utles Moosesele
veel: 27 „Aga seitsmenda kuu
¨
¨
kumnendal paeval on lepitus¨
¨
paev. i Siis olgu teil puha kokkutulek ning teil tuleb alandada
oma hinge1 j ja tuua Jehoovale
¨
¨
tuleohver. 28 Sel paeval arge
¨ ¨
tehke mitte mingisugust tood,
¨
sest see on lepituspaev, et toimetada teie Jumala Jehoova
ees teie eest lepitust. k 29 Iga¨
¨
uks, kes sel paeval oma hinge ei
¨
alanda1, havitatakse oma rahva
¨
˜
23:27 1 Uldiselt moistetakse selle all
erinevaid enesesalgamise vorme, seal˜
hulgas paastumist. 23:29 1 Teine voi¨
malik tahendus: „ei paastu”.

3. MOOSESE 23:19–40

PTK 23
a 3Mo 4:23
b 3Mo 3:1
c 3Mo 7:34
3Mo 10:14
4Mo 18:9
5Mo 18:4
1Ko 9:13
d 4Mo 10:10
e 3Mo 19:9
5Mo 24:19
Ru 2:2, 3
f Jes 58:7

g 3Mo 19:33
h 4Mo 10:10
4Mo 29:1

i 2Mo 30:10
3Mo 25:9

j 3Mo 16:
29, 30
4Mo 29:7

k 3Mo 16:34
Heb 9:12,
24–26
Heb 10:10
1Jo 2:1, 2


Teine veerg
a 4Mo 9:13
4Mo 15:30

b 3Mo 16:

c

d
e
f

29–31
3Mo 23:27
4Mo 29:7
2Mo 23:16
4Mo 29:12
5Mo 16:13
Esr 3:4
Neh 8:14–18
Joh 7:2
Neh 8:18
2Mo 23:14
5Mo 16:16
4Mo 28:26
4Mo 29:7
3Mo 1:3

g
h 3Mo 2:1, 11
i 4Mo 15:5

4Mo 28:6, 7

j 2Mo 16:23
2Mo 20:8
2Mo 31:13

k 2Mo 28:38
4Mo 18:29

l 5Mo 12:11
m 4Mo 29:39
5Mo 12:6
1Aj 29:9
2Aj 35:8
Esr 2:68
n 5Mo 16:13
o 4Mo 29:12
p Neh 8:15
Ilm 7:9

¨
¨
seast. a 30 Igauhe, kes sel pae¨ ¨
¨
val mingit tood teeb, havitan ma
rahva seast. 31 Te ei tohi teha
¨ ¨
mitte mingisugust tood. See
˜
˜
olgu teile polvest polve alaliseks
˜
seaduseks koikjal, kus te elate.
¨
¨
32 See on hingamispaev, taie¨
lik puhkus. Selle kuu uheksan¨
˜
da paeva ohtust alates tuleb
teil alandada oma hinge.b Teil
¨
˜
tuleb pidada hingamispaeva oh˜
tust ohtuni.”
¨ ¨
33 Jehoova ¨ raakis Moosesega veel: 34 „Utle iisraellastele:
¨
„Seitsmenda kuu viieteistkum¨
nendal paeval algab seitsme¨
¨
paevane lehtmajadepuha Jehoo¨
c
va auks. 35 Esimesel paeval
¨
¨
olgu puha kokkutulek, arge teh¨ ¨
ke mingisugust rasket tood.
¨
36 Seitse paeva ohverdage Jehoovale tuleohvreid. Kaheksan¨
¨
dal paeval olgu teil puha kokkutulek, d tooge ka siis Jehoovale
¨
tuleohver.¨ See on puhalik kogunemine. Arge tehke mingisugust
¨ ¨
rasket tood.
37 Need on Jehoova sea¨
¨
tud puhad, e mis teil tuleb val¨
ja kuulutada kui puhad kokkutulekud, f et ohverdada Jehoova˜
le tuleohvreid — poletusohvrit, g
roaohvrit h koos tapaohvriga ja
¨
joogiohvreid, i nagu igaks pae¨
vaks ette nahtud — 38 lisaks
¨
Jehoova hingamispaeva j ohvri˜
tele, teie andidele, k tootusohvritele l ja vabatahtlikele ohvritele, m mida te Jehoovale toote.
39 Alates seitsmenda kuu viie¨
¨
teistkumnendast paevast, kui
olete koristanud maa saagi,
¨
pidage seitse paeva Jehoova
¨
¨
¨
puha. n Esimesel paeval on taie¨
lik puhkus ja kaheksandal pae˜
¨
o
val on taielik puhkus. 40 Vot¨
ke esimesel paeval suursuguste puude vilja, palmioksi, p leherikaste puude ja orus kasvavate

3. MOOSESE 23:41–24:21

˜ ˜
paplite oksi ning olge roomsad a Jehoova, oma Jumala ees
¨
seitse paeva. b 41 Pidage seda
¨
¨
puha Jehoova auks seitse paeva aastas. c Pidage seda seits˜
mendal kuul. See olgu teile pol˜
vest polve alaliseks seaduseks.
42 Elage lehtmajades1 seitse
¨
paeva. d Kogu Iisraeli rahvas elagu lehtmajades, 43 et teie tule˜
vased polved teaksid, e et ma lasin iisraellastel elada lehtmaja˜
¨
des, kui ma toin nad valja Egiptusemaalt. f Mina olen Jehoova,
teie Jumal.””
¨ ¨
44 Siis raakis Mooses neist
¨
Jehoova seatud puhadest iisraellastele.
¨
Jehoova utles Moosese¨
le veel: 2 „Kasi iisraellastel tuua sulle puhast tam˜
bitud oliivioli valgustuse jaoks,
˜
et lampe saaks pidevalt poleg
mas hoida. 3 Aaron hoolitsegu selle eest, et kogudusetelgis,
eespool eesriiet, mis on tunnis˜
˜
tuslaeka juures, poleksid ohtust
hommikuni pidevalt Jehoova
ees lambid. See olgu teile ala˜
˜
liseks seaduseks polvest polve.
4 Ta hoidku neid lampe, mis on
puhtast kullast lambijalal, h Jehoova ees alati korras.
˜
¨
5 Vota peenjahu ja kupse˜
ta sellest kaksteist rongasleiba. Kasuta iga leiva jaoks
¨
kaks kumnendikku eefat1 jahu.
6 Sea leivad kahte virna, kumbagi virna kuus, i ja aseta need
Jehoova ette puhtast kullast
˜
lauale. j 7 Pane molema virna
˜
peale puhast viirukit ja poleta
seda meeldetuletusohvrina k Jehoovale talle leibade meeldetuletamiseks. 8 Leivad sea¨
tagu Jehoova ette korrapara-

24

˜
˜
23:42 1 Voib tolkida ka „ajutistes varjualustes”. 24:5 1 4,4 liitrit. (Vt lisa B14.)
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22, 23
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Mr 2:25, 26
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23, 24
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a 4Mo 4:7
1Aj 9:32
2Aj 2:4

b 3Mo 21:22
3Mo 22:10
1Sa 21:4, 6
Mt 12:3, 4
Lu 6:3, 4

c 3Mo 6:14, 16
d 2Mo 12:38
4Mo 11:4

e 2Mo 20:7
2Mo 22:28
3Mo 19:12

f 2Mo 18:22
g 2Mo 18:
15, 16
4Mo 15:
32, 34

h 4Mo 15:
32, 35
5Mo 17:7

i 5Mo 5:11
j 1Mo 9:6
2Mo 21:12
4Mo 35:31
5Mo 19:11–13

k 2Mo 21:
23, 24

l 5Mo 19:21
Mt 5:38

m 2Mo 22:1

¨
selt igal hingamispaeval. a See
on minu alaline leping iisraellastega. 9 Leivad saagu Aaronile ja tema poegadele b ning
¨ ¨
¨
nad soogu neid puhal alal, c sest
¨
see on preestrile kuuluv vaga
¨
puha osa Jehoova tuleohvritest. See olgu alaline seadus.”
¨
10 Iisraellaste seas oli uks
mees, kelle ema oli iisraellanna, kuid isa egiptlane.d Tema
¨
ja uhe Iisraeli mehe vahel puh¨
kes laagris tuli. 11 Iisraellan˜
na poeg monitas Jumala nime
˜
ja needis seda, e mistottu ta viidi
Moosese juurde.f Tema ema oli
¨
Selomit, Dibri tutar Daani suguharust. 12 Mees pandi seniks vahi alla, kuni pidi selguma Jehoova otsus. g
¨
13 Siis utles Jehoova Moo¨
sesele: 14 „Vii needja valja˜
poole laagrit. Koik, kes teda
¨
kuulsid, pangu oma kaed tema
¨
pea peale ja seejarel visaku
terve kogudus ta kividega sur¨
nuks. h 15 Siis utle iisraellaste¨
le: „Igauks, kes neab oma Jumalat, peab kandma vastutust
˜
oma patu eest. 16 Kes monitab Jehoova nime, tuleb surmata! i Terve kogudus visaku ta
kividega surnuks. Nii muulane
kui ka iisraellane tuleb Juma˜
¨
la nime monitamise parast surmata.
17 Kui keegi tapab teise
inimese, tuleb ta surmata. j
18 Kui keegi tapab teise inime¨
se kodulooma, peab ta selle huvitama: elu elu vastu. 19 Kui
keegi vigastab teist inimest,
siis tehtagu temaga samamoodi, nagu tema tegi: k 20 murd
murru vastu, silm silma vastu,
hammas hamba vastu. Nii nagu
tema vigastas teist, tuleb vigastada teda. l 21 Kes tapab ko¨
dulooma, peab selle huvitama, m

201
aga kes tapab inimese, tuleb
a
surmata.
¨
˜
22 Uks ja sama oigusnorm
kehtigu nii muulasele kui ka iisraellasele, b sest mina olen Jehoova, teie Jumal.””
¨
¨ ¨
23 Seejarel raakis Mooses
seda iisraellastele. Nad viisid
¨
needja valjapoole laagrit ja viskasid ta kividega surnuks. c Iis¨
raellased tegid tapselt nii, nagu
¨
Jehoova oli Moosest kaskinud.
¨ ¨
Jehoova raakis Moose¨
¨ sega Siinai mael veel:
2 „Utle iisraellastele: „Kui sa
˜
jouad maale, mille ma sulle annan, d puhaku maa Jehoo¨
va auks. e 3 Kuus aastat kulva
˜
oma pollule seemet ja kuus aas˜
tat loika oma viinapuid ning korista maa saaki. f 4 Kuid seits¨
mendal aastal saagu maa taielikku puhkust, ¨ see puhaku Je¨
hoova auks. Ara kulva oma
˜
¨
˜
pollule seemet ¨ ja ara loika oma
viinapuid. 5 Ara korista vil˜
¨ ¨
ja, mis on loikusest maha jaanud teradest ise kasvanud, ja
¨
ara kogu kokku viinamarju
˜
loikamata viinapuudelt. See ol¨
gu maale taielik puhkeaasta.
˜
¨ ¨
6 Sa void siiski suua toitu,
mis maal puhkeaastal ise kasvab: sina, su orjad ja orjatarid,
¨ ¨
palgatoolised ja sinu juures ela¨
vad sisserannanud, 7 samuti
kodu- ja metsloomad su maal.
˜
˜
Koike, mida maa kasvatab, voib
¨ ¨
suua.
8 Lugege seitse puhkeaastat, seitse korda seitse aas¨
¨
tat, kokku nelikummend uheksa aastat. 9 Seitsmenda kuu
¨
¨
¨
kumnendal paeval, lepituspae˜
¨ ¨
g
val, kolagu vali sarvehaal. Sar¨ ¨
vehaalt olgu kuulda kogu maal.
¨
10 Viiekumnes aasta olgu tei¨
le puha ja te peate kuuluta˜
ma maal vabastust koigile selle
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elanikele. a See olgu vabastus¨
¨ ¨
aasta1 ning igauks teist poordugu tagasi oma maaomandile
ja oma pere juurde. b 11 Viie¨
kumnes aasta
olgu teil vabas¨
¨
tusaasta. Arge kulvake seemet,
¨
¨ ¨
arge koristage mahajaanud te¨
radest isekasvanud vilja ja arge
˜
korjake viinamarju loikamata
viinapuudelt, c 12 sest see on
vabastusaasta. See olgu teile
¨
˜
¨ ¨
puha. Te voite suua vaid seda,
mida maa ise kasvatab. d
¨ ¨
13 Vabastusaastal poordugu
¨
igauks tagasi oma maaomandile. e 14 Kui te kellelegi mida¨ ¨
˜
gi muute voi temalt mida¨
¨
gi ostate, siis arge tehke uks¨
teisele ulekohut. f 15 Kui te
˜
ostate kelleltki maad, votke ar¨ ¨
vesse, mitu aastat on moodunud vabastusaastast, ja tema
˜
¨ ¨
¨
¨ ¨
votku muues arvesse jarelejaanud saagiaastaid. g 16 Kui on
¨ ¨
˜
jaanud veel palju aastaid, voib
¨ ¨
˜
ta maa muugihinda tosta, aga
¨
¨ ¨
mida vahem aastaid on jaa¨ ¨
nud, seda madalam olgu muu¨ ¨
gihind, sest ta muub sulle¨ vastava arvu viljasaake. 17 Ukski
¨
¨
teist argu tehku teisele ulekohut,h vaid kartke oma Jumalat, i sest mina olen Jehoova,
¨
teie Jumal. j 18 Kui te taidate
¨
˜
mu seadusi ja jargite mu oigus˜
norme, voite maal julgesti elada. k 19 Maa annab teile oma
¨ ¨
vilja l ning te soote, palju soovite, ja elate seal julgesti. m
¨
20 Aga kui te kusite: „Mida
¨ ¨
me seitsmendal aastal soome,
¨
kui me ei tohi seemet kulvata
ega saaki koristada?”, n 21 siis
˜
teadke, et kuuendal aastal onnistan ma teid nii palju, et maa
¨
annab saagi, millest jatkub kolmeks aastaks. o 22 Kaheksan¨
dal aastal te kulvate seemet ja
˜
˜
25:10 1 Voib tolkida ka „juubeliaasta”.

3. MOOSESE 25:23–42

¨ ¨
¨
soote vana saaki kuni uheksanda aastani. Kuni uus saak val¨ ¨
mib, soote te vanadest varudest.
¨
¨ ¨
23 Maad argu muudagu alatiseks, a sest maa on minu oma.b
˜ ˜
Te olete ju minu silmis voo¨
ramaalased ja sisserandajad. c
24 Kogu teie valduses oleval
˜
maal tuleb tagada oigus maad
tagasi osta.
¨ ¨
25 Kui su vend jaab vaeseks
¨
ja peab osa oma maast ara
¨ ¨
¨
muuma, siis valjaostja, kes on
¨
tema lahisugulane, ostku taga¨ ¨
si see, mille tema vend on muu¨
nud. d 26 Kui tal ei ole valja˜
ostjat, aga ta saab joukaks, nii
˜
et tal endal on voimalik see ta¨
gasi osta, 27 arvutagu ta valja
¨ ¨
¨ ¨
maa muugist moodunud aasta¨ ¨
te saakide vaartus, arvaku see
esialgsest hinnast maha ja ta¨
¨ ¨
sugu jarelejaanud osa mehe¨ ¨
le, kellele ta maa muus. Siis
˜
voib ta oma maaomandile taga¨ ¨
si poorduda. e
˜
28 Aga kui tal pole voimalik
¨
maad tema kaest tagasi osta,
¨ ¨
¨ ¨
siis jaagu muudud maa ost¨
ja katte kuni vabastusaastani. f
See tagastatakse talle vabas˜
tusaastal ja ta voib oma omandile tagasi minna. g
¨ ¨
29 Kui keegi muub eluma¨ ¨
¨
ja muuriga umbritsetud linnas,
¨ ¨
˜
jaab talle oigus osta see tagasi
¨ ¨
aasta jooksul alates selle muu˜
misest. Tema tagasiostuoigus h
˜
on jous kogu aasta. 30 Aga
¨ ¨
kui seda enne aasta moodumist tagasi ei osteta, saab
¨ ¨
¨
muuriga umbritsetud linnas
asuv maja ostja alaliseks oman¨ ¨
diks, see jaab temale ja tema
¨
˜
˜
jarglastele polvest polve. Seda
¨
argu vabastusaastal tagastatagu. 31 Kuid majasid asulates,
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¨ ¨
˜
millel pole muuri, loetagu pollumaa juurde kuuluvaiks. Neile
¨
˜
kehtigu valjaostuoigus ja vabastusaastal need tagastatagu.
32 Aga mis puutub leviitide
majadesse nende linnades, a siis
¨
nendele on leviitidel pusiv ta˜
gasiostuoigus. 33 Kui leviitide
¨ ¨
omand jaab tagasi ostmata, siis
¨ ¨
¨
maja, mis muudi ara neile kuuluvas linnas, tagastatagu vabastusaastal, b sest majad leviitide
linnades on nende omand iisraellaste keskel. c 34 Aga nen¨
de linnade umber olevat karja¨ ¨
maad d ei tohi muua, sest see on
¨
nende pusiv omand.
˜
¨ ¨
35 Kui vend su korval jaab
¨
vaeseks ega suuda end ulal pidada, siis toeta teda, e nagu sa
toetaksid ka muulast ja sisse¨
˜
randajat, f et su vend voiks
su rahva
keskel
edasi
elada.
¨
˜
36 Ara loika tema pealt kasu
ega teeni tema arvel tulu. g
Sa pead kartma oma Jumalat h ning su vend elagu su rahva keskel edasi. 37 Talle raha
¨
˜
laenates ja toitu andes ara mot˜
le tema pealt kasu loigata. i
38 Mina olen Jehoova, teie Ju˜
¨
mal, kes toi teid valja Egiptusemaalt, j et anda teile Kaananimaa ja olla teie Jumal. k
39 Kui su vend, kes elab su
˜
¨ ¨
korval, jaab vaeseks ja peab
¨ ¨
end sulle muuma, l ei tohi sa
¨ ¨
teda sundida toole nagu orja. m
¨ ¨
40 Ta olgu kui palgatooline, n
¨
kui sisserandaja. Ta teenigu
sinu juures kuni vabastusaasta˜
ni. 41 Siis voib ta su juurest
lahkuda, tema ja ta lapsed koos
˜
temaga, ja naasta oma suguvo¨ ¨
sa juurde. Ta poordugu tagasi oma esiisade maaomandile. o
42 Nad on ju minu orjad, kel˜
¨
le ma toin valja Egiptusemaalt. p
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¨ ¨
Nad ei tohi end muua, nagu
¨ ¨
muuakse orje. 43 Sa ei tohi
oma venda karmilt kohelda. a
Karda oma Jumalat. b 44 Aga
˜
te voite endale orje ja orjata˜
¨
re votta umberkaudsete rahvas˜
te hulgast, nende seast te voite neid endale osta. 45 Samu˜
ti voite osta orje teie juures ela¨
vate sisserannanute seast, c
nende ja nende perede hulgast,
¨
kes on neile teie maal sundinud, ja need saavad teie omaks.
˜
46 Te voite anda nad edasi oma
¨
¨
poegadele pusivaks parandiks.
˜
Neid te voite oma orjadena pidada, kuid oma vendi iisraella˜
si ei voi te karmilt kohelda. d
˜
47 Ent kui moni sinu rah˜
va seas elav muulane voi sisse¨
˜
rannanu saab joukaks, aga sinu
¨ ¨
˜
vend jaab tema korval vaeseks
¨ ¨
ja peab muuma end sellele muu˜
¨
˜
lasele voi sisserannanule voi
muulase pereliikmele, 48 siis
¨ ¨
¨
¨ ¨
jaab talle parast enda muu¨
˜
mist valjaostuoigus. Keegi tema
˜
vendadest voib ta tagasi osta.e
˜
49 Ka tema onu, onupoeg voi
keegi teine veresugulane tema
˜
˜
suguvosast voib ta tagasi osta.
˜
˜
Voi kui ta saab joukaks, siis
¨
ostku ta end ise valja. f 50 Ta
arvestagu koos enda ostjaga
aega aastast, mil ta end tal¨ ¨
le muus, kuni vabastusaasta¨ ¨
g
ni, et ta muugihind oleks vastavuses nende aastate arvu¨ ¨ ¨
ga.h Tema toopaevade hind tu¨ ¨
leb arvestada palgatoolise tasu
alusel. i 51 Kui vabastusaasta¨ ¨
ni on jaanud veel palju aastaid,
¨
siis peab ta enda valjaostmi¨
¨ ¨
seks maksma jarelejaanud aastate hinna. 52 Ent kui vabas¨ ¨
¨
tusaastani on jaanud vahe aastaid, siis peab ta arvestama, kui
¨
palju ta peab enda valjaostmi-
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¨
¨ ¨
seks maksma nende jarelejaanud aastate eest. 53 Ta teenigu oma isandat aastast aastas¨ ¨
se nagu palgatooline, ja teil tuleb seista hea selle eest, et ta
isand ei kohtleks teda karmilt. a
54 Aga kui ta ei suuda end
¨
neil tingimustel valja osta, siis
vabastatagu ta vabastusaastal, b
tema ja ta lapsed koos temaga.
55 Iisraellased on ju minu
orjad. Nad on mu orjad, kel˜
¨
le ma toin valja Egiptusemaalt. c
Mina olen Jehoova, teie Jumal.
Te ei tohi valmistada en¨
dale tuhiseid jumalaidd
¨
ega pustitada nikerdatud kuju e
˜
¨
voi puha sammast, samuti ei
¨
tohi te pustitada oma maale kivist kuju, f et selle ees
kummardada, g sest mina olen
Jehoova, teie Jumal. 2 Pida¨
ge mu hingamispaevi ja suhtu¨
ge mu puhamusse aukartusega.
Mina olen Jehoova.
3 Kui te toimite mu seadus¨
¨
te jargi ja peate kinni mu kasku¨
h
dest ning jargite neid, 4 siis
˜
annan ma teile vihma oigel
ajal i ning teie maa annab saaki j
ja puud kannavad vilja. 5 Viljapeks kestab teil viinamarjakoristuseni ja viinamarjakoris¨
¨ ¨
tus kulvini. Te soote leiba,
palju soovite, ja elate oma maal
julgesti. k 6 Ma annan maale
rahu l ja te heidate magama,
ilma et peaksite kedagi kartma. m Ma vabastan maa kiskja˜ ˜
¨ ¨
test ja mook ei kai ule teie maa.
7 Te ajate taga oma vaenlasi ja
˜ ˜
¨
nad langevad teie mooga labi.
8 Viis teie seast ajab taga sa¨
dat ja sada ajab taga kummet
tuhandet ning vaenlased lange˜ ˜
¨
vad teie mooga labi. n
9 Mina olen teiega ning teen
teid viljakaks ja rohkearvuliseks o ning pean kinni oma
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3. MOOSESE 26:10–33

¨ ¨
lepingust teiega. a 10 Te soote
alles eelmise aasta saaki, kui
¨
peate selle juba valja viskama,
et teha ruumi uuele. 11 Ma pa¨
nen oma telkpuhamu teie kes¨
kele b ega hulga teid. 12 Ma
¨
kain koos teiega ja olen teie Jumal c ning teie olete mu rahvas. d
13 Mina olen Jehoova, teie Ju˜
¨
mal, kes toi teid valja Egiptusemaalt ja vabastas teid orjusest.
Ma murdsin katki teie ikkepuud
¨
¨
¨
ja panin teid kaima pustipai.
14 Kui te aga ei kuula mind
˜
¨
ega pea kinni koigist neist kas¨
kudest, e 15 vaid hulgate mu
˜
¨
seadused f ja polgate ara mu
˜
¨
˜
oigusnormid ega jargi koiki mu
¨
kaske ning rikute mu lepingut, g 16 siis teen mina omakorda teiega nii: ma saadan teile karistuseks ahastuse, tiisiku˜
se ja korge palaviku, nii et teie
¨
nagemine muutub tuhmiks ja
˜
¨
elujoud raugeb. Te kulvate see¨ ¨
met ilmaaegu, sest selle soovad
¨ ¨
teie vaenlased. h 17 Ma poordun teie vastu ning vaenlased
¨ ¨
loovad teid i ja need, kes teid
vihkavad, tallavad teid, j nii et te
˜
pogenete, kuigi keegi ei aja teid
taga. k
18 Kui te ka siis mind ei kuula, tuleb mul teid teie pattude
¨
parast seitsmekordselt karista˜
da. 19 Ma murran teie torksa uhkuse ning teen teie taeva raua l ja maa vase sarnaseks.
˜
20 Te kulutate oma joudu asjata, sest teie maa ei anna saaki m
ja puud ei kanna vilja.
21 Aga kui te ikkagi hakkate mulle vastu ja keeldute mind
¨ ¨
kuulamast, siis tuleb mul luua
teid veel seitsmekordselt, teie
pattude kohaselt. 22 Ma saa˜
dan teie sekka kiskjad, n kes votavad teilt lapsed, o murravad

204

PTK 26
a 2Mo 6:4
b 2Mo 25:8
Hes 37:26
Ilm 21:3

c 5Mo 23:14
d 2Mo 6:7
2Ko 6:16

e 5Mo 28:15
f 2Ku 17:15
g 2Mo 24:7
5Mo 31:16
Heb 8:9

h 5Mo 28:
22, 33
Koh 6:3

i 5Mo 28:

j
k
l
m
n
o

15, 25
Koh 2:14
1Sa 4:10
L 106:41
Nu 1:5
3Mo 26:36
5Mo 11:17
1Ku 17:1
Jer 12:13
Hag 1:6, 10
5Mo 32:24
Jer 15:3
Hes 5:17


Teine veerg
a Koh 5:6
Jes 33:8
Sak 7:14

b Jes 1:16
Jer 2:30
Jer 5:3

c 2Mo 24:7
d 5Mo 28:21
Jer 24:10
Am 4:10

e Koh 2:14
1Sa 4:10

f Hes 5:16
g Hes 4:16
h Jes 9:20
Mi 6:14
Hag 1:6

i Jer 21:5
j 5Mo 28:53

k
l
m
n

o
p

q

2Ku 6:29
Jer 19:9
Nu 4:10
Hes 5:10
2Aj 34:3
Jes 27:9
1Ku 13:2
2Ku 23:8, 20
Hes 6:5
L 78:58, 59
2Ku 25:9, 10
2Aj 36:17
Neh 2:3
Jes 1:7
Jer 4:7
Jer 9:11
5Mo 28:37
5Mo 29:
22–24
Jer 18:16
Nu 2:15
Hes 5:15
L 44:11

¨
teie koduloomad ning havita¨ ¨
vad rahvast, nii et teie teed jaa¨
a
vad tuhjaks.
˜
23 Ent kui te koigest hoolimata end ei paranda,b vaid hakkate mulle ikkagi vastu, 24 siis
saab minustki teie vastane ja
¨ ¨
ma loon teid seitsmekordselt
¨
teie pattude parast. 25 Kuna
te olete murdnud mu lepingut, c
¨
toon ma teie kallale kattemaksu˜ ˜
˜
mooga. Kui te siis pogenete oma
linnadesse, saadan ma teie kes˜
kele tove d ja teid antakse vaen¨
¨
lase katte. e 26 Kui ma havitan
¨
teie leivavaru1, f siis kupsetavad
¨
¨
teil kumme naist leiba vaid uhes
ahjus ning jaotavad seda kaalu
¨
¨ ¨
˜
jargi, g ja te soote, aga teie ko¨
hud ei saa tais. h
27 Kui te sellegipoolest mind
ei kuula, vaid hakkate ikka
mulle vastu, 28 siis saab minust teile veelgi suurem vastane i ja mul tuleb karistada teid
¨
seitsmekordselt teie pattude pa¨ ¨
rast. 29 Te soote oma poega¨
¨
de ja tutarde liha. j 30 Ma havitan teie ohvripaigad, k purustan teie suitsutusalused ja kuh¨
jan teie laibad teie jaledate
ebajumalate1 laipade peale l ning
¨ ¨
¨
poordun jalkust tundes teist
¨
ara.m 31 Ma annan teie linnad
˜ ˜
¨
¨
mooga katte, n laastan teie puhamud ning teie ohvrite meel˜
div lohn pole mulle enam vas˜
¨
tuvoetav. 32 Ma teen maa tuhjaks, o ja teie vaenlased, kes sinna elama asuvad, vahivad seda
¨
hammastunult. p 33 Ma pillutan
˜
teid rahvaste sekka. q Ma tomban
˜
˜
26:26 1 Sona-sonalt „tokid”. Viitab ilmselt leivatokkidele, millel hoiti leivataga˜
˜
vara. 26:30 1 Heebrea sona, mis on tol¨
˜
¨
gitud „jaledad ebajumalad”, on toenao˜
¨
¨
liselt seotud sonaga, mis tahendab valja¨
˜
heiteid, ja sellega valjendati polastust.
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˜ ˜
mooga ja see ajab teid taga.a Teie
¨ ¨
¨
maa jaab tuhjaks b ja teie linnad
laastatakse.
34 Kui te olete oma vaenlas¨
te maal ja teie maa seisab tuh¨
¨ ¨
jana, huvitab maa pidamata jaanud puhkeaastad. Sel ajal maa
¨
puhkab, sest ta peab huvitama
¨ ¨
pidamata jaanud puhkeaastad. c
˜
¨
35 Maa puhkab koigil neil pae¨
vil, mil ta seisab tuhjana, sest
kui te seal elasite, ei lasknud
te maal puhata tema puhkeaastail.
¨
36 Aga nende sudamed, kes
¨ ¨
teie seast ellu jaavad d ja elavad
¨
oma vaenlaste maal, taidan ma
ahastusega. Lendleva lehe ka˜
hin sunnib nad pogenema. Nad
˜ ˜
pagevad, nagu jookseksid mooga eest, ning kukuvad, ilma et
keegi neid taga ajaks. e 37 Nad
¨
komistavad uksteise otsa nagu
˜
˜ ˜
need, kes pogenevad mooga
eest, ehkki keegi ei aja neid
taga. Te ei suuda oma vaenlastele vastu seista. f 38 Te hukkute rahvaste seas g ja teie
vaenlaste maa neelab teid.
¨ ¨
39 Kes teie seast alles jaavad,
¨
¨
jaetakse oma patu parast teie
˜
vaenlaste maadesse kodune˜
ma h ja nad kodunevad ka oma
¨
isade pattude parast. i 40 Siis
¨
tunnistavad nad ules enda patud, j oma isade patud ja selle, et
nad hakkasid truudusetult mul˜
le vastu, k 41 mistottu sain ka
mina nende vastaseks l ja viisin
nad vaenlaste maale. m
Seda ma tegin lootuses, et
˜
¨
ehk muutub nende torges suda
¨
siis alandlikuks n ja nad huvita˜
vad oma patu. 42 Siis motlen
ma oma lepingule Jaakobiga o
ja oma lepingule Iisakiga, p sa˜
muti motlen ma oma lepingule
˜
Aabrahamiga q ning motlen sel-
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lele maale. 43 Aga sel ajal, kui
¨
maa on maha jaetud ja seisab
¨
¨
tuhjana, huvitab see oma puhkeaastad. a Nad maksavad oma
¨
patu eest, sest nad on huljanud
˜
˜
¨
mu oigusnormid ja polanud ara
mu seadused. b 44 Kuid isegi
siis, kui nad on oma vaenlas¨
¨
te maal, ei hulga ma neid taie˜
likult c ega heida neid korvale,
¨
¨
nii et havitaksin nad ara, sest
sellega ma rikuksin oma lepingut d nendega. Mina olen Jehoova, nende Jumal. 45 Nen¨
˜
de parast motlen ma oma lepingule nende esiisadega, e kelle
ma rahvaste silme all Egiptu¨
˜
semaalt valja toin, f et olla nende Jumal. Mina olen Jehoova.””
¨ ¨
˜
46 Need on maarused, oigusnormid ja seadused, mis Jehoo¨
va Moosese kaudu Siinai mael
iisraellastele andis. g
¨ ¨
Jehoova raakis
¨ Moosesega veel: 2 „Utle iisraellastele: „Kui keegi annab eri˜
lise tootuse, h lubades anda
Jehoovale rahasumma inimese
¨ ¨
¨
vaartuse jargi, 3 siis 20- kuni
¨ ¨
60-aastase mehe vaartuseks
˜
¨
olgu 50 seeklit1 hobedat puha
¨
paiga seekli jargi. 4 Kui tegu
¨ ¨
on naisega, siis tema vaartuseks olgu 30 seeklit1. 5 Aga
5- kuni 20-aastase meessoost
¨ ¨
isiku vaartuseks olgu 20 seek¨ ¨
lit1 ja naissoost isiku vaartuseks 10 seeklit2. 6 1-kuu¨ ¨
se kuni 5-aastase poisi vaartus
˜
¨
olgu 5 seeklit1 hobedat ja tud¨ ¨
˜
ruku vaartus 3 seeklit2 hobedat.
7 60-aastase ja vanema puhul
¨ ¨
olgu mehe vaartuseks 15 seeklit1
¨ ¨
ja naise vaartuseks 10 seeklit.
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27:3 1 570 g. (Vt lisa B14.) 27:4 1 340 g.
27:5 1 228 g. 2 114 g. 27:6 1 57 g.
2 34 g. 27:7 1 170 g.

3. MOOSESE 27:8–27

˜
8 Aga kui tootuse andja on
¨
nii vaene, et ei suuda ettenahtud summat maksta, a siis min˜
gu tootatu preestri ette ja prees¨ ¨
ter hinnaku teda. Preester maa˜
raku niisugune hind, mida tootuse andja suudab maksta. b
˜
˜
9 Kui tootus puudutab mond
˜
looma, keda voib Jehoovale oh˜
verdada, siis kelle tahes tootaja
¨
Jehoovale annab, saab see puhaks. 10 Ta ei tohi tuua selle asemel teist looma ega va˜
hetada head halva voi halba
hea vastu. Ent kui ta siis¨
ki vahetab uhe looma teise vas¨
tu, siis saab puhaks nii esimene loom kui ka see, kellega see asendatakse. 11 Kui
tegu on ebapuhta loomaga, c
keda ei tohi Jehoovale ohvrianniks tuua, siis viigu ta see
loom preestri ette. 12 Prees¨ ¨
ter maaraku looma hind olenevalt sellest, kas loom on hea
˜
voi halb. Kuidas preester looma hindab, niisugune olgu selle
˜
hind. 13 Aga kui tootuse andja peaks tahtma seda tagasi
¨ ¨
osta, siis tuleb tal lisada maad
ratud hinnale viiendik.
¨
14 Kui keegi puhendab oma
¨ ¨
maja Jehoovale, siis maaraku preester maja hind olenevalt sellest, kas maja on hea
˜
voi halb. Millise hinna preester
¨ ¨
maarab, nii palju see maksab. e
¨
15 Aga kui maja puhendaja tahab selle tagasi osta, siis lisa¨ ¨
gu ta selle vaartusele viiendik,
ja see saab temale.
¨
16 Kui keegi puhendab Je˜
hoovale osa oma pollust, siis
¨ ¨
maaratagu selle hind vajamine¨
¨
va kulviseemne jargi: homer1
odraseemet maksku 50 seeklit
˜
¨
hobedat. 17 Kui ta puhendab
˜
oma pollu vabastusaastal, f keh27:16 1 220 liitrit.
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¨ ¨
tib see maaratud hind. 18 Kui
¨
˜
¨
ta puhendab oma pollu parast vabastusaastat, arvestagu
¨
preester talle hind aastate jar¨ ¨
¨
gi, mis on jaanud jargmise va˜
¨
bastusaastani, pollu hinda vahendatagu vastavalt. a 19 Ent
˜
¨
kui see, kes pollu puhendas, tahab seda tagasi osta, siis peab
¨ ¨
ta lisama maaratud hinnale
viiendiku, ja see saab tema˜
le. 20 Aga kui ta poldu taga˜
¨ ¨
si ei osta ja pold muuakse kellelegi teisele, siis ei saa seda
enam tagasi osta. 21 Kui see
˜
pold saab vabastusaastal va¨
baks, siis on see puha ja kuulub
¨
Jehoovale otsekui talle puhen˜
datud pold. See saab preestrite
omandiks. b
¨
22 Kui keegi puhendab Je˜
hoovale pollu, mille ta on ost¨
nud ja mis ei ole osa tema parandvarast, c 23 siis arvestagu
preester talle selle hind aasta¨
¨ ¨
te jargi, mis on jaanud vabastusaastani, ja ta tasugu ar¨
vestatud summa samal paeval. d
¨
See kuulub puhana Jehoovale.
¨
˜
24 Vabastusaastal laheb pold
tagasi sellele, kellelt ta selle ostis ja kellele maa kuulub. e
¨
25 Iga hind arvestatagu pu¨
ha paiga seekli jargi. Seekel on
20 geerat.1
¨
26 Kuid keegi ei tohi puhendada Jumalale looma es¨
¨
masundinut, sest esmasundinuna see juba kuulub Jehoova˜
le.f Olgu veis, lammas voi kits,
see kuulub Jehoovale. g 27 Kui
aga tegu on ebapuhta1 looma¨ ¨
ga ja ta lunastab selle maaratud hinnaga, siis lisagu ta sellele viiendik. h Kui seda tagasi ei
¨ ¨
¨ ¨
osteta, siis muudagu see maaratud hinna eest.
27:25 1 11,4 g; geera oli 0,57 g. 27:27
˜
¨
1 Viitab toenaoliselt vigasele loomale.
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¨ ¨
3. MOOSESE 27:28 – 4. MOOSESE, luhiulevaade

28 Aga mitte midagi sellest,
mille keegi on oma varast tin¨
gimusteta Jehoovale puhendanud — olgu inimestest, looma˜
˜
dest voi oma pollust —, ei saa
¨ ¨
˜
¨
muua ega tagasi osta. Koik puhendatu kuulub Jehoovale
kui
¨
¨ ¨
¨
¨
vaga puha. a 29 Uhtki suudi˜
¨ ¨
moistetut, kes on maaratud
surmale, ei saa vabaks osta.b Ta
tuleb surmata. c
¨
˜
30 Kumnendik d koigist maa
˜
saadustest, olgu pollusaagist
˜
voi puude viljast, on Jehoova
¨
¨
paralt. See on puha ja kuulub
Jehoovale. 31 Kui keegi ta¨
hab oma kumnendiku tagasi os-
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ta, siis lisagu ta selle hinnale
¨
˜
viiendik. 32 Kumnendik koigist veistest ning lammastest
ja kitsedest, kes karjasekepi alt
¨
¨
¨
labi kaivad, iga kumnes loom,
¨
olgu puha ja kuulugu Jehoo¨
vale. 33 Omanik argu uurigu,
˜
kas see loom on hea voi halb,
¨
ning ta argu vahetagu seda teise vastu. Aga kui ta peaks soo¨
vima seda valja vahetada, siis
¨
on puha nii esimene loom kui
ka see, kes seda asendab. a Seda
ei saa tagasi osta.””
¨
34 Need on kasud, mis Jehoova Moosese kaudu Siinai
¨
mael b iisraellastele andis.

N E L JAS MO O S E S E
R A A M AT

¨
¨
LU H I U LE VAAD E

1

˜
¨ ˜
Sojavaekolbulike meeste arvele˜
votmine (1–46)
˜
¨
Leviidid sojavaeteenistusest
vabastatud (47–51)
¨
Laagri paigutus korra jargi

(52–54)

2 Laagri jagamine kolmest suguharust
¨
koosnevatesse uksustesse (1–34)
¨
Juuda uksus ida pool (3–9)
¨
˜
Ruubeni uksus louna pool (10–16)
Leevi laager keskel (17)
¨
¨ ¨
Efraimi uksus laane pool (18–24)
¨
˜
Daani uksus pohja pool (25–31)
˜
Arvelevoetuid kokku (32–34)
3 Aaroni pojad (1–4)
¨
Leviitide teenistusulesanded (5–39)
¨
Esmasundinute lunastamine (40–51)
4 Kehatlaste teenistus (1–20)
Geersonlaste teenistus (21–28)
Merarlaste teenistus (29–33)
˜
˜
Arvelevotmise kokkuvote (34–49)
¨
5 Ebapuhta laagrist valjasaatmine (1–4)
¨
Patu tunnistamine ja huvitamine (5–10)

6
7
8

9
10

11

Needmisvesi abielurikkumise
tuvastamiseks (11–31)
˜
Nasiiritootus (1–21)
˜
˜
Preestrite onnistussonad (22–27)
¨
Ohvriannid telkpuhamu
¨
sissepuhitsemiseks (1–89)
¨ ¨
Aaron suutab seitse lampi (1–4)
Leviitide puhastamine, teenistusse
asumine (5–22)
Vanusepiirangud leviitide
teenistuses (23–26)
¨
Hiljem peetav paasapuha (1–14)
¨
Pilv ja tuli telkpuhamu kohal (15–23)
˜
Hobetrompetid (1–10)
˜
Siinai korbest lahkumine (11–13)
¨
Lahkumise jarjekord (14–28)
Hoobab Iisraelile teejuhiks (29–34)
Moosese palve rahva teele asumisel
ja peatumisel (35, 36)
˜
Nurisemise tottu lahvatab
Jumala tuli (1–3)
˜
Inimesed nouavad liha (4–9)

¨ ¨
4. MOOSESE, luhiulevaade
¨
Mooses ei tunne end padevana (10–15)
Jehoova annab vaimu
70 vanemale (16–25)
Eldad ja Meedad; Joosua muretseb
¨
Moosese parast (26–30)
Jumal saadab vutte, inimesi
¨
karistatakse ahnuse parast (31–35)
12 Mirjam ja Aaron nurisevad
¨
Moosese ule (1–3)
˜
Mooses on koigist alandlikum (3)
Jehoova kaitseb Moosest (4–8)
¨ ¨
˜
Mirjamit luuakse pidalitovega (9–16)
13 Kaananimaale saadetakse
12 luurajat (1–24)
¨ ¨
10 luurajat raagivad halba (25–33)
14 Rahvas tahab Egiptusse tagasi (1–10)
¨ ¨
Joosua ja Kaaleb raagivad
head (6–9)
Jehoova vihastab, Mooses
sekkub (11–19)
˜
Karistus: 40 aastat korbes (20–38)
¨ ¨
Amalekid loovad Iisraeli (39–45)
15 Seadused ohverdamise kohta (1–21)
Sama seadus iisraellastele ja
muulastele (15, 16)
Ohvrid tahtmatute pattude
eest (22–29)
Karistus sihilike pattude eest (30, 31)
¨
Hingamispaeva seaduse rikkuja tuleb
surmata (32–36)
¨ ¨
Riietel narmastega aar (37–41)
¨
16 Korahi, Daatani ja Abirami mass (1–19)
¨
Massajate karistamine (20–50)
˜
17 Aaroni kepp puhkeb oide (1–13)
18 Preestrite ja leviitide kohustused (1–7)
Preestritele kuuluv osa (8–19)
Alaline leping — soolaleping (19)
Leviidid saavad ja annavad
¨
kumnist (20–32)
19 Punane lehmmullikas ja
puhastusvesi (1–22)
20 Mirjam sureb Kaadeses (1)
¨ ¨
Mooses loob kaljut ja
teeb pattu (2–13)
Edom ei luba Iisraelil oma maast
¨
labi minna (14–21)
Aaroni surm (22–29)
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21 Aradi kuningas alistatakse (1–3)
Vaskmadu (4–9)
¨
Iisraeli teekond umber Moabi (10–20)
Emorlaste kuningas Siihon
alistatakse (21–30)
Emorlaste kuningas Oog
alistatakse (31–35)
22 Baalak palkab Bileami (1–21)
¨ ¨
Bileami eesel raagib (22–41)
˜
23 Bileami 1. prohvetlik sonum (1–12)
˜
Bileami 2. prohvetlik sonum (13–30)
˜
24 Bileami 3. prohvetlik sonum (1–11)
˜
Bileami 4. prohvetlik sonum (12–25)
25 Iisrael hoorab Moabimaa
naistega (1–5)
Piinehas tegutseb (6–18)
¨
26 Iisraellaste teine ulelugemine (1–65)
¨
27 Selofhadi tutred (1–11)
Joosuast saab Moosese
¨
ametijarglane (12–23)
28 Ohvrite toomine (1–31)
¨
Igapaevased ohvrid (1–8)
¨
Hingamispaeva ohvrid (9, 10)
Igakuised ohvrid (11–15)
Paasaohvrid (16–25)
¨
¨
Nadalatepuha ohvrid (26–31)
29 Ohvrite toomine (1–40)
¨
Trompeti puhumise paeval (1–6)
¨
Lepituspaeval (7–11)
¨
Lehtmajadepuhal (12–38)
˜
30 Meeste tootused (1, 2)
¨
˜
Naiste ja tutarde tootused (3–16)
¨
31 Kattemaks midjanlastele (1–12)
Bileam tapetakse (8)
˜
Juhendid sojasaagi kohta (13–54)
32 Asustus Jordanist ida pool (1–42)
˜
33 Iisraeli teekond korbes (1–49)
Juhendid Kaananimaa vallutamise
kohta (50–56)
34 Kaananimaa piirid (1–15)
¨ ¨
Mehed, kes maaratakse maad
jaotama (16–29)
35 Leviitide linnad (1–8)
Pelgulinnad (9–34)
36 Abiellumisseadus nais¨
parijatele (1–13)
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¨ ¨
Jehoova raakis Moosesega
˜
Siinai a korbes kogudusetel¨
gis b teise kuu esimesel paeval,
¨
teisel aastal parast nende lah¨
kumist Egiptusemaalt.c Ta ut¨
¨
les: 2 „Lugege ukshaaval ara d
terve iisraellaste kogudus, luge¨
ge nad ara nende perekondade
˜
¨
˜
ja suguvosade jargi, koik mees˜
soost isikud nimeliselt. 3 Vot¨
ke Aaroniga ruhmade kaupa ar˜
vele koik 20-aastased ja vane˜
mad, e kes on kolblikud teenima
˜
¨
Iisraeli sojavaes.
˜
¨
4 Votke endaga uks mees
˜
igast suguharust; koik nad ol˜
gu oma suguvosa peamehed.f
5 Need on mehed, kes teid aitavad: Ruubenist Sedeuuri poeg
Elisuur, g 6 Siimeonist Suurisaddai poeg Selumiel, h 7 Juudast Amminadabi poeg Nahson, i 8 Issaskarist Suuari poeg
Netaneel, j 9 Sebulonist Heeloni
poeg Eliab, k 10 Joosepi poegadest Efraimist l Ammihudi poeg
Elisama ja Manassest Pedasuuri
poeg Gamliel, 11 Benjaminist
Gideoni poeg Abidan, m 12 Daanist Ammisaddai poeg Ahieser, n 13 Aaserist Okrani poeg
Pagiel, o 14 Gaadist Deueli poeg
Eenani
Eljasaf, p 15 Naftalist
poeg Ahira. q 16 Need on koguduse seast kutsutud. Nemad on
oma suguharude pealikud, r Iisraeli tuhandete peamehed.” s
˜
17 Mooses ja Aaron votsidki endale appi need nimeli¨ ¨
selt maaratud mehed. 18 Tei¨
se kuu esimesel paeval kutsusid nad kokku terve koguduse,
et iisraellased oma perekonda˜
¨
de ja suguvosade kaupa uks˜
haaval nimeliselt arvele votˇ
ta, 20-aastased ja vanemad, s
19 nagu Jehoova oli Moosest
¨
˜
˜
kaskinud. Nonda vottis ta nad
˜
Siinai korbes arvele. z

1

4. MOOSESE 1:1–31
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20 Ruubeni pojad, Iisraeli
¨
¨
esmasundinu jarglased, a pandi
nimeliselt kirja oma perekonda˜
˜
de ja suguvosade kaupa. Koik
20-aastased ja vanemad mehed,
˜
˜
¨
kes olid kolblikud sojavaes tee¨
nima, loeti ukshaaval kokku.
˜
21 Ruubeni suguharust voeti
arvele 46500 meest.
¨
22 Siimeoni b jarglased pandi nimeliselt kirja oma perekon˜
˜
dade ja suguvosade kaupa. Koik
20-aastased ja vanemad mehed,
˜
˜
¨
kes olid kolblikud sojavaes tee¨
nima, loeti ukshaaval kokku.
˜
23 Siimeoni suguharust voeti
arvele 59300 meest.
¨
24 Gaadi c jarglased pandi nimeliselt kirja oma perekonda˜
˜
de ja suguvosade kaupa. Koik
20-aastased ja vanemad mehed,
˜
˜
¨
kes olid kolblikud sojavaes teenima, loeti kokku. 25 Gaadi
˜
suguharust voeti arvele 45650
meest.
¨
26 Juuda d jarglased pandi
nimeliselt kirja oma perekonda˜
˜
de ja suguvosade kaupa. Koik
20-aastased ja vanemad mehed,
˜
˜
¨
kes olid kolblikud sojavaes teenima, loeti kokku. 27 Juuda
˜
suguharust voeti arvele 74 600
meest.
¨
28 Issaskari e jarglased pandi nimeliselt kirja oma pere˜
kondade ja suguvosade kau˜
pa. Koik 20-aastased ja vane˜
mad mehed, kes olid kolblikud
˜
¨
sojavaes teenima, loeti kokku.
˜
29 Issaskari suguharust voeti
arvele 54 400 meest.
¨
30 Sebuloni f jarglased pandi nimeliselt kirja oma pe˜
rekondade ja suguvosade kau˜
pa. Koik 20-aastased ja vane˜
mad mehed, kes olid kolblikud
˜
¨
sojavaes teenima, loeti kokku.
˜
31 Sebuloni suguharust voeti
arvele 57400 meest.

4. MOOSESE 1:32–54

¨
32 Joosepi jarglased Efraimi a kaudu pandi nimeliselt kir˜
ja oma perekondade ja suguvo˜
sade kaupa. Koik 20-aastased ja
˜
vanemad mehed, kes olid kolb˜
¨
likud sojavaes teenima, loeti
kokku. 33 Efraimi suguharust
˜
voeti arvele 40 500 meest.
¨
34 Manasse b jarglased pandi nimeliselt kirja oma pe˜
rekondade ja suguvosade kau˜
pa. Koik 20-aastased ja vane˜
mad mehed, kes olid kolblikud
˜
¨
sojavaes teenima, loeti kokku.
˜
35 Manasse suguharust voeti
arvele 32 200 meest.
¨
36 Benjamini c jarglased pandi nimeliselt kirja oma perekon˜
˜
dade ja suguvosade kaupa. Koik
20-aastased ja vanemad me˜
˜
¨
hed, kes olid kolblikud sojavaes
teenima, loeti kokku. 37 Ben˜
jamini suguharust voeti arvele
35400 meest.
¨
38 Daani d jarglased pandi nimeliselt kirja oma perekonda˜
˜
de ja suguvosade kaupa. Koik
20-aastased ja vanemad mehed,
˜
˜
¨
kes olid kolblikud sojavaes teenima, loeti kokku. 39 Daani
˜
suguharust voeti arvele 62 700
meest.
¨
40 Aaseri e jarglased pandi
nimeliselt kirja oma perekonda˜
˜
de ja suguvosade kaupa. Koik
20-aastased ja vanemad mehed,
˜
˜
¨
kes olid kolblikud sojavaes teenima, loeti kokku. 41 Aaseri
˜
suguharust voeti arvele 41 500
meest.
¨
42 Naftali f jarglased pandi
nimeliselt kirja oma perekonda˜
˜
de ja suguvosade kaupa. Koik
20-aastased ja vanemad mehed,
˜
˜
¨
kes olid kolblikud sojavaes teenima, loeti kokku. 43 Naftali
˜
suguharust voeti arvele 53400
meest.
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˜
44 Need vottis Mooses arvele koos Aaroni ja Iisraeli rahva 12 pealikuga, kellest iga¨
˜
uks esindas oma suguvosa.
˜
45 Koik 20-aastased ja vane˜
mad iisraellased, kes olid kolb˜
¨
likud Iisraeli sojavaes teeni˜
˜
ma, voeti arvele oma suguvo˜
sade kaupa. 46 Arvelevoetuid
oli kokku 603550.a
˜
47 Kuid leviite b ei voetud
koos teistega oma suguharu
¨
jargi arvele. c 48 Jehoova oli
¨
oelnud Moosesele: 49 „Ainult
Leevi suguharu ei tohi sa arve˜
le votta ega arvestada neid teiste iisraellaste hulka. d 50 Pane
¨
leviidid hoolitsema telkpuhamu
eest, kus on tunnistuslaegas, e
˜
ja koigi selle riistade eest ning
˜
koige eest, mis selle juurde
¨
kuulub. f Nemad kandku telkpu˜
hamut ja koiki selle riistu g ning
¨ ¨
teenigu seal. h Nad loogu oma
¨
¨
¨
telgid ules telkpuhamu umber. i
¨
51 Alati kui telkpuhamu peab
˜
teele minema, votku leviidid
¨
see maha, j ja kui telkpuhamu
¨
tuleb uuesti ules panna, tehku
˜
seda leviidid. Iga korvaline isik,
¨
kes tuleb selle lahedale, surmatagu. k
52 Iga iisraellane pangu oma
¨
¨ ¨
telk ules talle maaratud laagri¨
paika, igauks oma kolmest su¨
¨
guharust koosneva vaeosa jar¨ ¨
gi1. l 53 Leviidid jaagu laagris¨
¨
se umber telkpuhamu, kus on
tunnistuslaegas, et iisraellaste
kogudust ei tabaks minu viha. m
Leviitide kohustus on hoolitse¨
da telkpuhamu eest1.” n
˜
54 Iisraeli rahvas tegi koik
˜
nonda, nagu Jehoova oli Moo¨
¨
sest kaskinud. Nad tegid tapselt nii.
˜
˜
¨
1:52 1 Voib tolkida ka „igauks oma lip¨
˜
˜
konna jargi”. 1:53 1 Voib tolkida ka „val¨
vata telkpuhamut”.
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¨
¨ ¨
Jehoova utles nuud Moosesele ja Aaronile: 2 „Iisraellased asugu laagrisse sinna,
¨ ¨
kuhu on maaratud nende kol¨
mest suguharust koosnev uk˜
sus, a iga mees oma suguvosa
¨
tahise juurde. Nad pangu oma
¨
¨
telgid ules umber kogudusetel¨
gi nii, et esikuljed oleksid kogudusetelgi poole.
¨
˜
3 Ida poole, paikesetousu
¨
poole, pangu oma telgid vae¨
osade kaupa ules kolmest su¨
guharust koosnev uksus eesotsas Juuda suguharuga. Juudalaste pealik on Amminadabi
¨
poeg Nahson. b 4 Tema vae˜
osas on arvelevoetuid 74 600. c
˜
5 Juuda korvale asugu laagrisse Issaskari suguharu. Issaskarlaste pealik on Suuari poeg
¨
Netaneel. d 6 Tema vaeosas on
¨
˜
arvelevoetuid 54 400. e 7 Jargmine on Sebuloni suguharu. Sebulonlaste pealik on Heeloni
¨
poeg Eliab. f 8 Tema vaeosas
˜
on arvelevoetuid 57400. g
˜
˜
9 Koiki arvelevoetuid Juuda
¨
laagri vaeosades on 186400. Nemad asugu teele esimesena. h
10 Kolmest suguharust koos¨
nev uksus eesotsas Ruubeni su¨
guharuga i asugu oma vaeosade˜
ga louna pool. Ruubenlaste pealik on Sedeuuri poeg Elisuur. j
¨
11 Tema vaeosas on arvele˜
˜
voetuid 46500. k 12 Tema korvale asugu laagrisse Siimeoni suguharu. Siimeonlaste pealik on Suurisaddai poeg Selu¨
miel. l 13 Tema vaeosas on
˜
¨
arvelevoetuid 59300. m 14 Jargmine on Gaadi suguharu. Gaadlaste pealik on Reueli poeg Elja¨
saf. n 15 Tema vaeosas on arve˜
o
levoetuid 45650.
˜
˜
16 Koiki arvelevoetuid Ruu¨
beni laagri vaeosades on

2
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l 4Mo 7:11, 66
4Mo 10:25

m 4Mo 1:39
n 4Mo 7:11, 72
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4Mo 10:27
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151450. Nemad asugu teele teisena. a
17 Kui kogudusetelki teise
paika viiakse, b liikugu leviidid
teiste suguharude keskel.
¨
Suguharud rannaku sama
¨
korra jargi, nagu nad paiknevad laagris: c kolmest suguha¨
rust koosnevate uksuste kaupa,
¨
igauks omal kohal.
18 Kolmest suguharust koos¨
nev uksus eesotsas Efraimi su¨
guharuga asugu oma vaeosade¨ ¨
ga laane pool. Efraimlaste pealik on Ammihudi poeg Elisama. d
¨
˜
19 Tema vaeosas on arvelevoe˜
tuid 40 500. e 20 Tema korvale
asugu Manasse f suguharu. Manasselaste pealik on Pedasuu¨
ri poeg Gamliel. g 21 Tema vae˜
osas on arvelevoetuid 32 200. h
¨
22 Jargmine on Benjamini suguharu. Benjaminlaste pealik on
Gideoni poeg Abidan. i 23 Te¨
˜
ma vaeosas on arvelevoetuid
35400. j
˜
˜
24 Koiki arvelevoetuid Efrai¨
mi laagri vaeosades on 108 100.
Nemad asugu teele kolmandana. k
25 Kolmest suguharust koos¨
nev uksus eesotsas Daani su¨
guharuga asugu oma vaeosade˜
ga pohja pool. Daanlaste pealik
on Ammisaddai poeg Ahieser. l
¨
˜
26 Tema vaeosas on arvelevoe˜
tuid 62 700. m 27 Tema korvale
asugu laagrisse Aaseri suguharu. Aaserlaste pealik on Okra¨
ni poeg Pagiel. n 28 Tema vae˜
osas on arvelevoetuid 41 500. o
¨
29 Jargmine on Naftali suguharu. Naftalilaste pealik on Eenani
¨
poeg Ahira. p 30 Tema vaeosas
˜
on arvelevoetuid 53400. q
˜
˜
31 Koiki arvelevoetuid Daani laagris on 157600. Kolmest

4. MOOSESE 2:32–3:23

¨
suguharust koosnevatest uksustest olgu nemad viimased,
kes teele asuvad.” a
˜
32 Need olid oma suguvosa¨
˜
de jargi arvele voetud iisrael¨
lased. Vaeteenistuse jaoks ar˜
velevoetuid oli laagrites kokku 603550. b 33 Kuid leviite ei
˜
voetud koos teiste iisraellastega arvele, c sest selline oli Je¨
hoova kask Moosesele. 34 Iis˜
˜
raellased tegid koik nonda,
¨
nagu Jehoova oli Moosest kaskinud. Niiviisi paiknesid laagris nende kolmest suguharust
¨
koosnevad uksused. d Sama
¨
korra jargi asusid nad ka tee˜
le, e koik oma perede ja sugu˜
vosade kaupa.
Need olid Aaroni ja Moosese
¨
jareltulijad ajal, mil Jehoova
¨ ¨
¨
raakis Moosesega Siinai mael. f
¨
2 Aaroni pojad olid esmasundinu Naadab ning Abihu, g Eleasar h ja Iitamar. i 3 Need olid
˜
Aaroni pojad, voitud preestrid,
kes olid seatud teenima preestriametis. j 4 Aga Naadab ja Abihu surid Jehoova ees, kui nad
˜
astusid Siinai korbes Jehoova
ette lubamatu tulega, k ja neil
ei olnud poegi. Kuid Eleasar l
ja Iitamar m teenisid preestritena
edasi koos oma isa Aaroniga.
¨
5 Jehoova utles Moosesele: 6 „Too Leevi suguharu n ja
sea preester Aaroni ette tema
¨
teenistusse. o 7 Nad taitku kogudusetelgi juures oma kohustusi tema ja terve kogu¨
duse ees, samuti telkpuhamu¨
ga seotud teenistusulesandeid.
˜
8 Nad hoolitsegu koigi kogudu¨
setelgi riistade eest p ning taitku oma kohustusi iisraellaste
¨
ees, teenides telkpuhamu juures. q 9 Anna leviidid Aaronile
ja tema poegadele. Leviidid on

3
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antud talle kui annid iisraellas¨ ¨
te seast. a 10 Maara Aaron ja
¨
ta pojad ametisse ning nad tait˜
ku preestrikohustusi. b Iga kor¨
valine isik1, kes tuleb puhamu
¨
lahedale, surmatagu.” c
¨ ¨
11 Jehoova raakis Moosese˜
ga veel: 12 „Ma votan iisrael˜
laste seast leviidid koigi iis¨
raellaste esmasundinute asemele. d Leviidid kuuluvad mulle,
¨
13 sest iga esmasundinu on
¨
minu oma. e Paeval, mil ma sur˜
¨
masin koik esmasundinud Egip¨
tusemaal, f puhitsesin ma enda
˜
omaks koik iisraellaste esma¨
sundinud, nii inimesed kui ka
loomad. g Nad kuulugu mulle.
Mina olen Jehoova.”
¨
14 Jehoova utles Moosesele
˜
˜
Siinai korbes h veel: 15 „Vota
˜
leviidid arvele nende suguvosa¨
˜
de ja perede jargi. Vota arvele
˜
¨
koik meessoost isikud, uhe kuu
¨
vanused ja ule selle.” i 16 Moo˜
ses vottiski nad Jehoova korral¨
dusel arvele, nagu teda oli kastud. 17 Leevi pojad olid Geerson, Kehat ja Merari. j
18 Geersoni pojad olid Libni
˜
ja Simei, kellest polvnesid sa˜
manimelised suguvosad. k
19 Kehati pojad olid Amram,
Jishar, Hebron ja Ussiel oma
˜
suguvosadega. l
20 Merari pojad olid Mahli m
˜
ja Muusi n oma suguvosadega.
˜
Need olid leviitide suguvosad
¨
oma esiisade jargi.
˜
21 Geersonist polvnesid lib˜
nilaste o suguvosa ja simeilaste
˜
suguvosa. Need olid geersonlas˜
˜
te suguvosad. 22 Koiki meessoost isikuid, kes nende seast
˜
¨
arvele voeti, uhe kuu vanuseid
¨
ja ule selle, oli kokku 7500. p
˜
23 Geersonlaste suguvosad olid
3:10 1 St see, kes polnud Aaroni sugu˜
vosast.
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¨
laagris telkpuhamu taga, a sel¨ ¨
lest laane pool. 24 Geerson˜
laste suguvosade pealik oli Laeli
poeg Eljasaf. 25 Geersonlased
vastutasid b kogudusetelgis telk¨
puhamu ja selle katete, c kogu¨
dusetelgi sissekaigu ees rippuva
˜
kardina, d 26 ouepiirde, e telk¨
¨
puhamut ja altarit umbritseva
˜
¨
oue sissekaigu kardina f ja telgi¨ ¨
˜
nooride eest ning koige sellega
¨ ¨
seotud toode eest.
˜
27 Kehatist polvnesid am˜
ramlaste suguvosa, jisharlas˜
te suguvosa, hebronlaste sugu˜
˜
vosa ja ussiellaste suguvosa.
˜
Need olid kehatlaste g suguvo˜
sad. 28 Koiki meessoost isi¨
¨
kuid, uhe kuu vanuseid ja ule
selle, oli kokku 86001. Nende
¨
kohus oli hoolitseda puha paiga eest. h 29 Kehatlaste sugu˜
¨
vosad olid laagris telkpuha˜
i
must louna pool. 30 Kehat˜
laste suguvosade pealik oli Ussieli j poeg Elisafan. 31 Nemad
vastutasid laeka, k laua, l lambi¨
jala, m altarite, n puha paiga teenistuses kasutatavate riistade o
˜
ja eesriide p eest ning koige sel¨ ¨
lega seotud toode eest. q
¨
32 Leviitide pealike ulem oli
preester Aaroni poeg Eleasar.r
¨
Tema oli ulevaatajaks neile,
¨
kelle kohus oli hoolitseda puha
paiga eest.
˜
33 Merarist polvnesid mah˜
lilaste suguvosa ja muusilaste
˜
suguvosa. Need olid merarlas˜
˜
te suguvosad. s 34 Koiki mees¨
soost isikuid, uhe kuu vanuseid
¨
˜
ja ule selle, kes arvele voeti,
ˇ
s
oli kokku 6200. 35 Merarlas˜
te suguvosade pealik oli Abihaili poeg Suuriel. Nende laager
˜
¨
3:28 1 Mones Septuaginta kasikirjas
8300. Selle arvuga tuleb 39. salmis mainitud koguarvuks 22 000.
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¨
˜
oli telkpuhamust pohja pool. a
36 Merarlased vastutasid telk˜
¨
puhamu seinaraamide b ja poikc
d
lattide, sammaste, tapipesaga
˜
¨
aluste ja koigi telkpuhamu riis˜
tade e eest ning koigi sellega
¨ ¨
seotud toode f eest, 37 samu˜
ti ouepostide ja nende aluste,g
¨ ¨
vaiade ja nooride eest.
¨
38 Telkpuhamust ida poo¨
le — kogudusetelgi ette paike˜
¨
setousu poole — jaid laagrisse
Mooses ning Aaron ja ta po¨
jad. Neil tuli hoolitseda puha¨
mu eest ja taita nii oma kohust
¨
iisraellaste ees. Iga puhamule
¨
˜
lahenev korvaline isik1 tuli surmata. h
˜
39 Koiki meessoost leviite,
¨
¨
uhe kuu vanuseid ja ule selle,
kelle Mooses ja Aaron Jehoova
¨
˜
kasul suguvosade kaupa arvele
˜
votsid, oli 22 000.
¨
40 Siis utles Jehoova Moo˜
˜
sesele: „Vota arvele koik iisrael¨
laste meessoost esmasundinud,
¨
¨
uhe kuu vanused ja ule sel¨
le, i loe nad ara ning pane nen˜
de nimed kirja. 41 Vota mulle
˜
leviidid koigi iisraellaste esma˜
¨
sundinute asemele, j samuti vo˜
ta leviitide koduloomad koigi
iisraellaste koduloomade esma¨
sundinute asemele. k Mina olen
˜
Jehoova.” 42 Mooses vottiski
˜
arvele koik iisraellaste esma¨
sundinud, nagu Jehoova oli
¨
˜
teda kaskinud. 43 Koiki mees¨
¨
soost esmasundinuid, uhe kuu
¨
˜
vanuseid ja ule selle, kes voeti
nimeliselt arvele, oli kokku
22 273.
¨
44 Jehoova utles Moosese˜
˜
le veel: 45 „Vota leviidid koigi
¨
iisraellaste esmasundinute ase˜
mele ja vota leviitide koduloomad iisraellaste koduloomade
3:38 1 St see, kes polnud leviit.

4. MOOSESE 3:46–4:16
asemele. Leviidid kuulugu mulle. Mina olen Jehoova. 46 Lunastushinnaks a nende 273 iis¨
raellaste esmasundinu eest, kel˜
le vorra iisraellasi on rohkem
˜
¨
kui leviite, b 47 vota igauhe
¨
eest 5 seeklit1 c puha paiga seek¨
li jargi. Seekel on 20 geerat.2 d 48 Anna see raha Aaronile ja tema poegadele lunastushinnaks nende eest, keda on
rohkem kui leviite.” 49 Moo˜
ses vottis siis lunaraha nendelt, kelle lunastamiseks ei pii˜
sanud leviite. 50 Ta vottis sel¨
le raha iisraellaste esmasundi¨
nutelt, kokku 1365 seeklit1 puha
¨
paiga seekli jargi. 51 Siis an˜
dis Mooses Jehoova sona kohaselt selle lunaraha Aaronile ja
tema poegadele, nii nagu Jehoo¨
va oli Moosest kaskinud.
¨ ¨
Jehoova raakis Moosese
ja Aaroniga: 2 „Leviitide
¨
seast loetagu ara kehatlased e
nende perekondade ja sugu˜
˜
vosade kaupa, 3 koik 30-f kuni
¨ ¨
50-aastased mehed, g kelle too
on seotud kogudusetelgiga. h
¨ ¨
4 Kehatlaste too koguduse¨
telgi i teenistuses on seotud va¨
ga puhade asjadega. 5 Kui laager valmistub teele asuma, tul˜
gu Aaron ja ta pojad ning votku
maha tunnistuslaegast varjav
eesriie j ja katku sellega laegas. k 6 Nad pangu selle peale
¨
hulgenahast kate, laotagu selle
¨
ule sinine riie ja asetagu kohale kandekangid. l
7 Nad katku sinise riidega
ka vaateleibade laud m ja pangu selle peale vaagnad, peekrid, kausid ja kannud joogiohvrite toomiseks. n Alaline leiva¨ ¨
˜
ohver o jaagu lauale. 8 Koige

4
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selle peale laotagu nad erepu¨
nane riie, katku see hulgenahast kattega ning asetagu ko˜
hale kandekangid. a 9 Siis votku nad sinine riie ning katku
lambijalg b ja lambid, c tahipi˜
˜
hid ja tahinoud d ning olianu¨
mad, millega nad lampe taida¨
vad. 10 Nad mahkigu lambi˜
¨
jalg ja koik selle riistad hulgenahast katte sisse ning asetagu
kanderaamile. 11 Ja nad laotagu sinine riie kuldse altari e
¨
peale, katku see hulgenahast
kattega ja asetagu kohale kan˜
dekangid. f 12 Siis votku nad
¨
˜
koik riistad, g mida nad puhas
paigas teenides kasutavad, pangu need sinise riide sisse, kat¨
ku hulgenahast kattega ja asetagu kanderaamile.
13 Nad puhastagu altar tuhast h ning laotagu selle peale
purpurne villane riie. 14 Sel˜
le peale pangu nad koik riistad,
mida nad altari juures teenides
kasutavad: tuhapannid, hargid,
¨
˜
kuhvlid ja kausid, koik altari
˜
riistad. i Nad laotagu selle koige
¨
¨
ule hulgenahast kate ja asetagu
kohale kandekangid. j
15 Laagri teele asudes peavad Aaron ja ta pojad katma
˜
¨
kinni koik puha paiga asjad k ja
¨
riistad. Seejarel tulevad kehatlased neid kandma, l aga nad
¨
ei tohi neid puhi asju puudutada, et nad ei sureks. m Nende
asjade kandmine on kehatlaste
¨
ulesanne kogudusetelgi teenistuses.
16 Preester Aaroni poeg
˜
Eleasar n vastutab lambioli, o
˜
healohnalise suitsutusrohu, p
alaliselt toodava roaohvri ja
˜
˜
voideoli q eest. Tema vastu¨
˜
tab kogu telkpuhamu ja koige
eest, mis selles on, kaasa arva¨
tud puha paiga ja selle riistade
eest.”
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¨
17 Jehoova utles Moosesele
¨
ja Aaronile veel: 18 „Arge las˜
ke kehatlaste suguvosadel a le¨
viitide seast havida. 19 Sel¨ ¨
leks et nad jaaksid elama ega
¨
¨
sureks vaga puhadele asjadele b
¨
˜
lahenemise tottu, mingu Aaron
¨
ja ta pojad ning andku igauhele
¨
neist teada tema teenistusules¨
anne ja naidaku, mida tal tuleb
kanda. 20 Aga kehatlased ise
ei tohi hetkekski minna sisse
¨
puhi asju vaatama, et nad ei sureks.” c
¨
21 Siis utles Jehoova Moosesele: 22 „Geersonlased d loeta¨
˜
gu ara nende suguvosade ja
˜
perekondade kaupa. 23 Vota
˜
arvele koik 30- kuni 50-aastased mehed, kelle teenistus¨
ulesanded on seotud kogudusetelgiga. 24 Geersonlaste sugu˜
¨ ¨
¨
vosadele maaratud ulesanne e
¨
on 25 kanda telkpuhamu f kan˜
gaid ja katteid ning koige peal¨
mist hulgenahast katet, g kogu¨
dusetelgi sissekaigu kardinat, h
˜
26 ouepiirde kangaid, i telk¨
¨
puhamu ja altari umber oleva
˜
¨
oue sissekaigu kardinat, j nende
¨ ¨
˜
noore ja koiki nende juurde kuu˜
luvaid riistu ning koike, mida
teenistuses kasutatakse. See on
¨
˜
nende ulesanne. 27 Koike, mis
puudutab geersonlaste k teenistust ja kandameid, korraldagu
˜
Aaron ja ta pojad. Koigi nende
¨ ¨
asjade kandmine maarake geersonlastele. 28 See on geerson˜
¨
laste suguvosade ulesanne kogudusetelgi teenistuses. l Nad
¨
taitku oma kohustusi preester
Aaroni poja Iitamari m juhatusel.
˜
29 Vota merarlasedn arvele nende perekondade ja sugu˜
˜
vosade kaupa. 30 Vota arve˜
le koik 30- kuni 50-aastased me¨
hed, kelle teenistusulesanded
on seotud kogudusetelgiga.

4. MOOSESE 4:17–44

PTK 4
a 4Mo 3:27
b 4Mo 4:4
c 2Mo 19:21
1Sa 6:19

d 4Mo 3:21
e 4Mo 3:25, 26
f 2Mo 26:1
g 2Mo 26:7, 14
h 2Mo 26:36
i 2Mo 27:9
j 2Mo 27:16
k 4Mo 3:21, 23
l 4Mo 3:25, 26
m 2Mo 6:23
4Mo 4:33
4Mo 7:8

n 2Mo 6:19
4Mo 3:33


Teine veerg
a 4Mo 3:36, 37
b 2Mo 26:15
c 2Mo 26:26
d 2Mo 26:37
2Mo 36:38

e 2Mo 26:19
2Mo 38:27

f 2Mo 27:10
g 2Mo 27:11
h 2Mo 27:19
i 4Mo 3:33
j 4Mo 4:28
k 4Mo 1:16
l 4Mo 3:19, 27
m 4Mo 4:47
4Mo 8:25, 26

n 4Mo 3:27, 28
o 4Mo 3:15
p 4Mo 3:21
q 4Mo 3:21, 22
r 4Mo 4:22, 23
s 4Mo 8:25, 26

¨
31 Nende ulesandeks a kogudusetelgi teenistuses on kanda
¨
˜
telkpuhamu seinaraame, b poiklatte, c sambaid d ja tapipesaga
˜
aluseid, e 32 oueposte, f nende
¨ ¨
aluseid,g vaiu h ja noore, muud
nendega seotud varustust ning
¨ ¨
teenistuseks vajaminevat. Maarake nimeliselt, mida keegi peab
˜
kandma. 33 Nonda olgu me˜
rarlaste i suguvosad kogudusetelgi teenistuses preester Aaroni poja Iitamari juhatusel.” j
34 Mooses ja Aaron ning ko˜
¨
guduse peamehed k votsid seejarel arvele kehatlased l nende pe˜
rekondade ja suguvosade kau˜
pa, 35 koik 30- kuni 50-aasta¨ ¨
sed mehed, kelle too oli seotud
m
kogudusetelgiga. 36 Neid su˜
˜
guvosade kaupa arvelevoetuid
oli kokku 2750. n 37 Need olid
˜
kehatlaste suguvosadest arve˜
˜
levoetud, koik, kes olid kogudusetelgi teenistuses. Mooses ja
˜
Aaron votsid nad arvele Jehoo¨
va kasul, mis ta Moosese kaudu andis. o
˜
38 Geersonlasedp voeti arvele nende perekondade ja sugu˜
˜
vosade kaupa, 39 koik 30- kuni 50-aastased mehed, kelle
¨
ulesandeks oli olla kogudusetelgi teenistuses. 40 Neid sugu˜
˜
vosade kaupa arvelevoetuid oli
˜
kokku 2630. q 41 Nii voeti arve˜
˜
le geersonlaste suguvosad, koik,
kes olid kogudusetelgi teenistuses. Mooses ja Aaron lasid nad
˜
votta arvele Jehoova korraldusel. r
˜
42 Merarlased voeti arvele nende perekondade ja sugu˜
˜
vosade kaupa, 43 koik 30- kuni 50-aastased mehed, kelle
¨
ulesandeks oli olla kogudusetelgi teenistuses. s 44 Neid su˜
˜
guvosade kaupa arvelevoetuid

4. MOOSESE 4:45–5:18

˜
oli kokku 3200. a 45 Nii voe˜
ti arvele merarlaste suguvosad,
˜
kelle Mooses ja Aaron votsid
¨
arvele Jehoova kasul, mis ta
Moosese kaudu andis. b
46 Mooses ja Aaron ning Iis˜
raeli rahva peamehed votsid
˜
koik need leviidid arvele nen˜
de perekondade ja suguvosade
kaupa. 47 Need leviidid olid
˜
30- kuni 50-aastased ja koi¨
gi nende ulesandeks oli kogudusetelgiga seotud teenistus
¨ ¨
˜
ja kandmistoo.c 48 Kokku voeti arvele 8580 meest. d 49 Nad
˜
¨
voeti arvele Jehoova kasul, mis
ta andis Moosese kaudu, iga¨
¨
uks oma teenistusulesande ja
¨
˜
kandami jargi. Nad voeti arve¨
le tapselt nii, nagu Jehoova oli
¨
Moosest kaskinud.
¨
Jehoova utles Moosesele:
¨
2 „Kasi iisraellasi, et nad
¨
¨
saadaksid laagrist valja igauhe,
˜
˜
kes on pidalitobine e voi kellel
˜
on voolus f voi kes on ebapu˜
has surnu puudutamise tottu. g
¨
3 Saatke nad valja, olgu siis
˜
tegu mehe voi naisega. Saatke
¨
¨
nad laagrist valja, et nad ei ruvetaks h mu rahva laagrit, sest
mina elan oma rahva keskel.” i
4 Iisraellased tegidki nii ja
¨
saatsid nad laagrist valja. Nagu
¨
Jehoova oli Moosesele oelnud,
nii iisraellased tegid.
¨ ¨
5 Jehoova ¨ raakis Moosesega veel: 6 „Utle iisraellastele:
˜
˜
„Kui mees voi naine teeb mone
patu ega ole ustav Jehoovale,
¨ ¨
siis on ta saanud suudlaseks. j
¨
7 Tal tuleb tehtud patt ules
¨ ¨
tunnistada k ja oma suuteoga te¨
¨
kitatud kahju taies ulatuses huvitada ning maksta juurde veel
viiendik.l Ta andku see inime¨
sele, kellele ta ulekohut tegi.
8 Aga kui kahjukannatanu va¨
¨
hepeal ara sureb ja tal pole la-

5
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PTK 4
a 4Mo 3:33, 34
b 4Mo 4:29
c 4Mo 4:15
4Mo 4:24–26
4Mo 4:31–33

d 4Mo 3:39


PTK 5
e 3Mo 13:
45, 46

f 3Mo 15:2
g 3Mo 22:4
4Mo 19:11

h 4Mo 19:22
i 2Mo 25:8
3Mo 26:11

j 3Mo 5:1, 17
k 3Mo 5:5
Jos 7:19
Jk 5:16

l 3Mo 6:4, 5


Teine veerg
a 3Mo 5:16
3Mo 6:6, 7
3Mo 7:7

b 3Mo 6:14, 17
3Mo 7:1, 6
3Mo 10:
12, 13

c 2Mo 29:
27, 28
4Mo 18:8
5Mo 18:3
Hes 44:29
1Ko 9:13

d 3Mo 18:20
5Mo 5:18

e Jer 17:10
Heb 13:4

¨
¨
hisugulast, kelle katte huvitis
tasuda, siis antagu see Jehoovale ja see kuulub preest¨ ¨
rile justnagu lepitusjaar, millega preester patustanu eest lepitust toimetab. a
˜
¨
9 Koik puhad annetused, b
mis iisraellased preestrile toovad, saagu preestrile. c 10 Iga¨
¨
uhe toodud puhad annid kuuluvad temale. Mida tahes keegi preestrile annab, on preestri
oma.””
¨ ¨
11 Jehoova r¨ aakis Moosesega veel: 12 „Utle iisraellaste˜
le: „Kui mone mehe naine
¨
laheb eksiteele ja murrab talle truudust, 13 olles seksuaalsuhetes teise mehega, d kuid ta
oma mees ei tea sellest midagi ja seda pattu pole avasta¨
¨
tud (naine on end kull ruvetanud, kuid tema vastu ei leidu
tunnistajat ja teda pole teolt ta¨
batud), 14 mees aga laheb armukadedaks ja hakkab kahtlema oma naise truuduses, ja nai˜
¨
˜
ne on end toesti ruvetanud, voi
kui mees on armukade ja kahtleb oma naise truuduses, ehk¨
ki naine ei ole end ruvetanud,
15 siis viigu mees oma naine
preestri juurde ja koos naise¨
ga ka tema ohvriand: kumnen¨
dik eefat1 odrajahu. Ta argu va˜
lagu selle peale oli ega pangu
selle peale viirukit, sest see on
¨ ¨
armukadeduse roaohver, suud
meenutav roaohver.
16 Preester lasku naisel ette
astuda ja pangu ta seisma
˜
Jehoova ette. e 17 Siis votku
¨
preester savianumasse puha
˜
¨
˜
vett ja votku telkpuhamu porandalt mulda ning puistaku
vette. 18 Preester pangu nai¨ ¨
ne seisma Jehoova ette, paast5:15 1 2,2 liitrit. (Vt lisa B14.)
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ku tema juuksed lahti ja and¨
¨ ¨
ku tema katte suud meenu¨
tav roaohver, see tahendab
armukadeduse roaohver, a ning
¨
preestri kaes olgu kibe needmisvesi. b
19 Preester lasku naisel van¨
¨
duda, oeldes talle: „Kui ukski
teine mees ei ole sinuga seksuaalsuhetes olnud c ja sa ei
¨ ¨
ole abielus olles eksiteele poor¨
dunud ega end ruvetanud, siis
¨
argu tehku see kibe needmisvesi sulle kahju. 20 Aga kui
sa oled abielus olles eksitee¨ ¨
¨
le poordunud ja end ruvetanud ning olnud seksuaalsuhe˜
tes mone teise mehega d peale
oma abikaasa . ..” 21 Siis lasku preester naisel kinnitada
¨
needust sisaldavat vannet, oeldes naisele: „Pangu Jehoova su
˜
nimi neede- ja vandesonaks su
rahva keskel, sest Jehoova la˜
seb su niudeil1 kiduda2 ja su kohul tursuda. 22 See needmis¨
vesi laheb su sisikonda, et su
˜
koht tursuks ja su niuded ki¨
duks.” Selle peale oelgu naine:
„Aamen!1 Aamen!”
23 Siis kirjutagu preester
need needused raamatusse ja
¨
uhtugu need ara selles kibedas vees. 24 Ta andku naisele juua seda kibedat needmis¨
˜
vett, mis laheb temasse ja pohjustab talle kibedaid kannatusi.
˜
¨
25 Preester votku naise kaest
˜
armukadeduse roaohver, e koigutagu seda Jehoova ees ja toogu altari juurde. 26 Preester
˜
¨
¨
votku roaohvrist uks peotais
meeldetuletusohvriks ja pangu
¨
see altarile suitsema. f Seejarel
5:21 1 Viitab ilmselt sigimisorganite˜
le. 2 Voib viidata viljatusele. 5:22
¨
¨
1 „Aamen” tahendab „olgu nii”, „nii sundigu”.

4. MOOSESE 5:19–6:5
PTK 5
a 4Mo 5:15, 25

b 4Mo 5:22, 24

c Ro 7:2

d 3Mo 18:20
1Ko 6:9, 10

e 4Mo 5:15

andku ta naisele seda vett juua.
¨
27 Kui naine on end ruvetanud
ja oma mehele truudust murd˜
nud, siis pohjustab see needmisvesi, mida preester talle
juua andis, talle kibedaid kan˜
natusi ning tema koht tursub,
ta niuded kiduvad ja tema nimi
˜
saab needesonaks tema rahva
keskel. 28 Aga kui naine pole
¨
end ruvetanud, vaid on puhas,
siis ei taba teda selline karistus
˜
ning ta on voimeline rasestuma
¨
ja jarglasi saama.
29 See on seadus armukadeduse puhuks, a kui abielunaine
¨
¨
laheb eksiteele ja ruvetab end
˜
30 voi kui mees muutub armukadedaks ja kahtlustab oma
naist truudusetuses. Ta pangu
oma naine seisma Jehoova ette
ja preester toimigu naisega selle seaduse kohaselt. 31 Mees
¨ ¨
on suust vaba, kuid ta naine
¨ ¨
vastutagu oma suuteo eest.””
¨ ¨
Jehoova r¨aakis Moosesega
veel: 2 „Utle iisraellastele:
˜
˜
„Kui moni mees voi naine an˜
nab erilise tootuse elada Jehoova ees nasiirina1, b 3 peab
ta hoiduma veinist ja teistest alkohoolsetest jookidest.
¨ ¨
Ta ei tohi juua veiniaadikat ega
mingit muud alkoholist valmis¨ ¨
tatud aadikat, c ka ei tohi ta juua
mitte mingisugust viinamarja¨ ¨
dest valmistatud jooki ega suua
¨
˜
varskeid voi kuivatatud viina˜
marju. 4 Koigil oma nasiiri˜
¨
¨ ¨
polve paevil ei tohi ta suua mingeid viinapuu saadusi, ka mitte
tooreid viinamarju ega kesti.
5 Kogu selle aja, mis ta
˜
on tootanud elada nasiirina, ei
¨
tohi habemenuga ta peast ule
¨ d
¨ ¨
¨
kaia. Ta peab jaama puhaks,
lastes juustel kasvada, kuni

6

f 3Mo 2:9


Teine veerg
a 4Mo 5:14, 15


PTK 6
b Koh 13:5

c 3Mo 10:9
Am 2:11, 12
Lu 1:15

d Koh 13:5
Koh 16:17
1Sa 1:11

¨
¨
6:2 1 Hbr nazir, mis tahendab „valjavali¨
tu”, „puhendunu”, „eraldatu”.

4. MOOSESE 6:6–24

¨
saab tais aeg, mil ta on eralda¨
tud Jehoovale. 6 Ta argu min¨
¨
˜
gu uhegi surnu lahedale koigi
¨
nende paevade jooksul, kui ta
on eraldatud Jehoovale. 7 Ise˜
gi kui tema isa, ema, vend voi
˜
ode peaks surema, ei tohi ta
¨
end ruvetada, a sest juuksed ta
¨
peas on margiks, et ta on oma
Jumala nasiir.
¨
8 Ta on Jehoova ees puha
˜
˜
¨
koigil oma nasiiripolve pae˜
vil. 9 Aga kui keegi tema kor¨
¨
b
val akitselt sureb, nii et ta ru¨
vetab oma juuksed, mis tahistavad tema eraldatust Jumala¨
le, siis ajagu ta paeval, mil
ta saab puhtaks, oma pea paljaks.c Ta ajagu see paljaks seits¨
mendal paeval. 10 Kaheksan¨
dal paeval toogu ta kaks turtel˜
tuvi voi kaks tuvipoega preest¨
rile kogudusetelgi sissekaigu
juurde. 11 Preester valmista¨
gu uks patuohvriks ja tei˜
ne poletusohvriks ning toimetagu tema eest lepitust, kuna ta
˜
sai surnu tottu patuseks. d Sel¨
¨
samal paeval nasiir puhitsegu
end1. 12 Ta peab end uuesti
eraldama Jehoovale oma nasii˜
¨
ripolve paevadeks ning ta too¨ ¨
gu suuohvriks noor, kuni aasta¨ ¨
¨
ne jaar. Kuid varasemad paevad
¨
¨
ei lahe arvesse, sest ta ruvetas
˜
oma nasiiripolve.
¨
13 Jargnev on seadus nasii˜
ri kohta. Kui tema nasiiripol¨
ve aeg tais saab,e viidagu ta
¨
kogudusetelgi sissekaigu juurde. 14 Seal toogu ta oma ohv¨
riannina Jehoovale uks veatu
¨ ¨
˜
kuni aastane jaar poletusohv¨
riks, f uks veatu kuni aastane
¨
utetall patuohvriks, g uks vea¨ ¨
h
tu jaar rahuohvriks, 15 kor˜
˜
6:11 1 Sona-sonalt „oma pead”, ilmselt
hakates uuesti oma juukseid kasvatama.
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PTK 6
a 3Mo 21:1, 11

b 4Mo 19:14

c 4Mo 6:13, 18

d 3Mo 5:8, 10

e 4Mo 30:2
Kog 5:4

f 3Mo 1:10

g 3Mo 4:32

h 3Mo 3:1


Teine veerg
a 3Mo 2:1
3Mo 6:14

b 4Mo 15:8, 10

c 3Mo 2:9

d 4Mo 6:5

e 3Mo 8:31

f 2Mo 29:
23, 24

g 3Mo 7:34

h Koh 13:5

i 3Mo 9:22
5Mo 10:8

j Ru 2:4
L 134:3

¨
˜
vitais oliga segatud peenjahust
˜
valmistatud hapnemata rongas˜
¨ ¨
leibu, oliga maaritud hapnemata kuivikleibu, samuti nende juurde kuuluv roaohver a ja
joogiohvrid. b 16 Preester viigu need Jehoova ette ning ohverdagu tema patuohver ja
˜
poletusohver. 17 Preester oh¨ ¨
verdagu jaar Jehoovale ra¨
huohvriks koos korvitaie hapnemata leibadega, samuti ohverdagu ta selle juurde kuuluv
roaohver c ja joogiohver.
18 Nasiir peab siis kogudu¨
setelgi sissekaigu juures oma
˜
pea paljaks ajama,d votma juuksed, mis on kasvanud tema
˜
nasiiripolve ajal, ning panema
˜
need rahuohvri all polevasse
¨
˜
tulle. 19 Seejarel votku prees¨ ¨
¨
ter keedetud e jaara abatukk,
¨
˜
korvist uks hapnemata rongas˜
¨
leib ja votku ka uks hapnemata kuivikleib ning pangu
¨
¨
need nasiiri katele parast seda,
˜
kui see on oma nasiiripolve
¨
margiks olnud juuksed maha
˜
ajanud. 20 Preester koiguta˜
gu neid koigutusohvrina Jehoo¨
va ees. f See on puha ja kuulub
˜
preestrile koos koigutusohvri
¨
rinnatuki ja annetuseks toodud
¨
˜
kintsuga. g Parast seda voib nasiir veini juua.
˜
21 Kui nasiir h tootab tuua
Jehoovale ohvrianniks midagi
˜
endale joukohast lisaks sellele,
¨
mis on nasiiridele ette nahtud,
˜
¨
siis peab ta oma tootuse taitma. See olgu nasiiridele seaduseks.””
˜
22 Siis sonas
Jehoova Moo¨
sesele: 23 „Utle
Aaronile ja ta
˜
poegadele: „Onnistage i Iisraeli
¨
rahvast ja oelge:
˜
24 „Jehoova onnistagu sind j
ja kaitsku sind.
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25 Jehoova lasku oma palge
hiilgusel paista su peale a
ja ta olgu su vastu
armuline.
¨ ¨
26 Jehoova pooraku oma pale
sinu poole ja andku sulle
rahu.”” b
˜
27 Nad peavad onnistama Iisraeli rahvast, c kasutades minu
˜
nime, et mina neid onnistaksin.” d
¨
Sel paeval, kui Mooses oli
˜
¨
¨
lopetanud telkpuhamu pus˜
¨
titamise,e voidis f ja puhitses ta
seda ning kogu selle sisustust,
˜
¨
altarit ja koiki selle riistu. g Pa˜
rast seda, kui ta oli neid void˜
¨
nud ja puhitsenud, h 2 toid Iis˜
raeli rahva pealikud, i suguvosade peamehed, oma ohvrianni. Need suguharude pealikud,
˜
kes olid juhtinud arvelevotmist,
˜
3 toid Jehoova ette oma ohvrianni, milleks oli kuus kattega vankrit ja kaksteist veist —
¨
uks vanker kahe pealiku kohta
¨
¨
ja igauhelt uks pull — ning viisid
¨
need telkpuhamu ette. 4 Je¨
˜
hoova utles Moosesele: 5 „Vo¨
ta need asjad nende kaest
vastu, sest neid kasutatakse kogudusetelgi teenistuses. Anna
¨
need leviitidele, igauhele selle
¨
jargi, nagu ta oma kohustuste
¨
taitmiseks vajab.”
˜
6 Mooses vottiski vankrid
ja veised vastu ning andis
need leviitidele. 7 Ta andis
kaks vankrit ja neli veist geer¨
sonlastele, selle jargi, nagu nad
¨
vajasid oma kohustuste taitmiseks, j 8 ning neli vankrit ja
kaheksa veist merarlastele, sel¨
le jargi, nagu nad vajasid oma
¨
kohustuste taitmiseks preester Aaroni poja Iitamari juhatuse all. k 9 Aga kehatlastele ei
andnud ta midagi, sest nende
teenistuskohustused olid seo-

7

4. MOOSESE 6:25–7:23

PTK 6
a L 31:16
L 67:1

b L 29:11
Lu 2:14

c 5Mo 28:10
Jes 43:7, 10

d L 5:12
L 67:7


PTK 7
e 2Mo 40:17
f 2Mo 30:26
g 3Mo 8:10
h 2Mo 40:10
i 2Mo 18:21
4Mo 1:4, 16

j 4Mo 3:25, 26
4Mo 4:24–26

k 4Mo 3:36, 37
4Mo 4:31–33


Teine veerg
a 4Mo 3:30, 31
4Mo 4:15

b 2Sa 6:13
1Aj 15:15

c 1Ku 8:63
2Aj 7:5

d 4Mo 1:4, 7
4Mo 2:3
Ru 4:20
Mt 1:4

e 3Mo 27:25
f 3Mo 2:1
g 3Mo 1:3
h 3Mo 4:22, 23
i 3Mo 3:1
j 2Mo 6:23
Lu 3:23, 33

k 4Mo 1:4, 8
4Mo 2:5
4Mo 10:15

l 3Mo 27:25
m 3Mo 2:1
n 3Mo 1:3
o 3Mo 4:22, 23
p 3Mo 3:1

¨
tud puha paigaga a ja nad kand¨
˜
sid puhi asju olgadel. b
˜
10 Pealikud toid oma ohv¨
rianni altari sissepuhitsemise
˜
¨
ajal, c selle voidmise paeval. Kui
pealikud viisid oma ohvri altari
¨
ette, 11 utles Jehoova Moose¨
¨
sele: „Iga paev toogu uks pealikest oma ohvriand altari sisse¨
puhitsemiseks.”
¨
˜
12 Esimesel paeval toi oma
ohvrianni Amminadabi poeg
Nahson d Juuda suguharust.
¨
13 Tema ohvrianniks oli uks
˜
hobevaagen, mis kaalus 130
¨
˜
seeklit1, ja uks hobekauss kaa¨
luga 70 seeklit2 puha paiga
¨
˜
¨
˜
seekli jargi, e molemad tais oliga segatud peenjahu roaohv¨
riks, f 14 uks kuldpeeker1 kaa¨
luga 10 seeklit2, tais suitsutus¨
¨
rohtu, 15 uks noor pull, uks
¨ ¨
¨
¨ ¨
jaar ja uks alla aastane jaartall
˜
¨
poletusohvriks, g 16 uks sikutall patuohvriks h 17 ning kaks
¨ ¨
pulli, viis jaara, viis sikku ja viis
¨ ¨
aastast jaartalle rahuohvriks. i
See oli Amminadabi poja Nahsoni ohvriand. j
¨
˜
18 Teisel paeval toi ohvrianni Suuari poeg Netaneel, k
issaskarlaste pealik. 19 Tema
¨
˜
ohvrianniks oli uks hobevaagen, mis kaalus 130 seeklit, ja
¨
˜
uks hobekauss kaaluga 70 seek¨
¨
lit puha paiga seekli jargi, l
˜
¨
˜
molemad tais oliga segatud
¨
peenjahu roaohvriks, m 20 uks
kuldpeeker kaaluga 10 seek¨
¨
lit, tais suitsutusrohtu, 21 uks
¨
¨ ¨
¨
noor pull, uks jaar ja uks
¨ ¨
˜
alla aastane jaartall poletus¨
ohvriks, n 22 uks sikutall patuohvriks o 23 ning kaks pulli,
¨ ¨
viis jaara, viis sikku ja viis aas¨ ¨
tast jaartalle rahuohvriks. p See
7:13 1 1,5 kg. (Vt lisa B14.) 2 800 g.
˜
˜
7:14 1 Voib tolkida ka „kuldkausike”.
2 114 g.

4. MOOSESE 7:24–55
oli Suuari poja Netaneeli ohvriand.
¨
24 Kolmandal paeval tuli sebulonlaste pealik Eliab, a Hee˜
loni poeg, 25 ja toi ohvrian¨
˜
niks uhe hobevaagna, mis kaa¨
˜
lus 130 seeklit, ja uhe hobekau¨
si kaaluga 70 seeklit puha paiga
˜
¨
˜
¨
seekli jargi, b molemad tais oliga segatud peenjahu roaohv¨
riks, c 26 uhe kuldpeekri kaa¨
luga 10 seeklit, tais suitsutus¨
¨
rohtu, 27 uhe noore pulli, uhe
¨ ¨
¨
¨ ¨
jaara ja uhe alla aastase jaar¨
˜
talle poletusohvriks, d 28 uhe
sikutalle patuohvriks e 29 ning
¨ ¨
kaks pulli, viis jaara, viis sik¨ ¨
ku ja viis aastast jaartalle rahuohvriks. f See oli Heeloni poja
Eliabi g ohvriand.
¨
30 Neljandal paeval tuli ruubenlaste pealik Elisuur, h Se˜
deuuri poeg, 31 ja toi ohvri¨
˜
anniks uhe hobevaagna, mis
¨
˜
kaalus 130 seeklit, ja uhe hobe¨
kausi kaaluga 70 seeklit puha
˜
¨
¨
paiga seekli jargi, i molemad tais
˜
oliga segatud peenjahu roaohv¨
riks, j 32 uhe kuldpeekri kaalu¨
ga 10 seeklit, tais suitsutus¨
¨
rohtu, 33 uhe noore pulli, uhe
¨ ¨
¨
¨ ¨
jaara ja uhe alla aastase jaar¨
˜
talle poletusohvriks, k 34 uhe
sikutalle patuohvriks l 35 ning
¨ ¨
kaks pulli, viis jaara, viis sik¨ ¨
ku ja viis aastast jaartalle rahuohvriks. m See oli Sedeuuri poja Elisuuri n ohvriand.
¨
36 Viiendal paeval tuli siimeonlaste pealik Selumiel, o
˜
Suurisaddai poeg, 37 ja toi
¨
˜
ohvrianniks uhe hobevaagna,
¨
mis kaalus 130 seeklit, ja uhe
˜
hobekausi kaaluga 70 seeklit
˜
¨
¨
puha paiga seekli jargi, p mole¨
˜
mad tais oliga segatud peenja¨
hu roaohvriks, q 38 uhe kuld¨
peekri kaaluga 10 seeklit, tais
¨
suitsutusrohtu, 39 uhe noore
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PTK 7
a 4Mo 2:7
4Mo 10:16

b 3Mo 27:25
c 3Mo 2:1
d 3Mo 1:3
e 3Mo 4:22, 23
f 3Mo 3:1
g 4Mo 1:4, 9
h 4Mo 2:10
4Mo 10:18

i 3Mo 27:25
j 3Mo 2:1
k 3Mo 1:3
l 3Mo 4:22, 23
m 3Mo 3:1
n 4Mo 1:4, 5
o 4Mo 2:12
p 3Mo 27:25
q 3Mo 2:1


Teine veerg
a 3Mo 1:3
b 3Mo 4:22, 23
c 3Mo 3:1
d 4Mo 1:4, 6
e 4Mo 2:14
4Mo 10:20

f 3Mo 27:25
g 3Mo 2:1
h 3Mo 1:3
i 3Mo 4:22, 23
j 3Mo 3:1
k 4Mo 1:4, 14
l 4Mo 2:18
4Mo 10:22

m 3Mo 27:25
n 3Mo 2:1
o 3Mo 1:3
p 3Mo 4:22, 23
q 3Mo 3:1
r 4Mo 1:4, 10
s 4Mo 2:20
4Mo 10:23

¨
¨ ¨
¨
pulli, uhe jaara ja uhe alla aas¨ ¨
˜
tase jaartalle poletusohvriks, a
¨
40 uhe sikutalle patuohvriks b
¨ ¨
41 ning kaks pulli, viis jaara,
¨ ¨
viis sikku ja viis aastast jaartalle rahuohvriks. c See oli Suurisaddai poja Selumieli d ohvriand.
¨
42 Kuuendal paeval tuli
gaadlaste pealik Eljasaf, e Deue˜
li poeg, 43 ja toi ohvrianniks
¨
˜
uhe hobevaagna, mis kaalus
¨
˜
130 seeklit, ja uhe hobekausi
¨
kaaluga 70 seeklit puha paiga
¨
˜
¨
˜
seekli jargi, f molemad tais oliga segatud peenjahu roaohv¨
riks, g 44 uhe kuldpeekri kaa¨
luga 10 seeklit, tais suitsutus¨
¨
rohtu, 45 uhe noore pulli, uhe
¨ ¨
¨
¨ ¨
jaara ja uhe alla aastase jaar˜
¨
talle poletusohvriks, h 46 uhe
sikutalle patuohvriks i 47 ning
¨ ¨
kaks pulli, viis jaara, viis sik¨ ¨
ku ja viis aastast jaartalle rahuohvriks. j See oli Deueli poja
Eljasafi k ohvriand.
¨
48 Seitsmendal paeval tuli
efraimlaste pealik Elisama, l
˜
Ammihudi poeg, 49 ja toi ohv¨
˜
rianniks uhe hobevaagna, mis
¨
˜
kaalus 130 seeklit, ja uhe ho¨
bekausi kaaluga 70 seeklit pu¨
˜
ha paiga seekli jargi, m mole¨
˜
mad tais oliga segatud peenja¨
hu roaohvriks, n 50 uhe kuld¨
peekri kaaluga 10 seeklit, tais
¨
suitsutusrohtu, 51 uhe noore
¨
¨ ¨
¨
pulli, uhe jaara ja uhe alla aas¨ ¨
˜
tase jaartalle poletusohvriks, o
¨
52 uhe sikutalle patuohvriks p
¨ ¨
53 ning kaks pulli, viis jaara,
¨ ¨
viis sikku ja viis aastast jaartalle rahuohvriks. q See oli Ammihudi poja Elisama r ohvriand.
¨
54 Kaheksandal paeval tuli
manasselaste pealik Gamliel, s
˜
Pedasuuri poeg, 55 ja toi ohv¨
˜
rianniks uhe hobevaagna, mis
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¨
˜
kaalus 130 seeklit, ja uhe ho¨
bekausi kaaluga 70 seeklit pu¨
˜
ha paiga seekli jargi, a mole¨
˜
mad tais oliga segatud peenja¨
hu roaohvriks, b 56 uhe kuld¨
peekri kaaluga 10 seeklit, tais
¨
suitsutusrohtu, 57 uhe noore
¨
¨ ¨
¨
pulli, uhe jaara ja uhe alla aas¨ ¨
˜
tase jaartalle poletusohvriks, c
¨
58 uhe sikutalle patuohvriks d
¨ ¨
59 ning kaks pulli, viis jaara,
¨ ¨
viis sikku ja viis aastast jaartalle rahuohvriks. e See oli Pedasuuri poja
Gamlieli f ohvriand.
¨
¨
60 Uheksandal paeval tuli
benjaminlaste pealik g Abidan, h
˜
Gideoni poeg, 61 ja toi ohv¨
˜
rianniks uhe hobevaagna, mis
¨
˜
kaalus 130 seeklit, ja uhe ho¨
bekausi kaaluga 70 seeklit puha
¨
˜
¨
paiga seekli jargi, i molemad tais
˜
oliga segatud peenjahu roaohv¨
riks, j 62 uhe kuldpeekri kaalu¨
ga 10 seeklit, tais suitsutusroh¨
¨
¨ ¨
tu, 63 uhe noore pulli, uhe jaa¨
¨ ¨
ra ja uhe alla aastase jaartalle
˜
¨
poletusohvriks, k 64 uhe sikutalle patuohvriks l 65 ning kaks
¨ ¨
pulli, viis jaara, viis sikku ja viis
¨ ¨
aastast jaartalle rahuohvriks. m
See oli Gideoni poja Abidani n
ohvriand.
¨
¨
66 Kumnendal paeval tuli
daanlaste pealik Ahieser, o Am˜
misaddai poeg, 67 ja toi ohv¨
˜
rianniks uhe hobevaagna, mis
¨
˜
kaalus 130 seeklit, ja uhe hobe¨
kausi kaaluga 70 seeklit puha
¨
˜
¨
paiga seekli jargi, p molemad tais
˜
oliga segatud peenjahu roaohv¨
riks, q 68 uhe kuldpeekri kaa¨
luga 10 seeklit, tais suitsutus¨
¨
rohtu, 69 uhe noore pulli, uhe
¨ ¨
¨
¨ ¨
jaara ja uhe alla aastase jaar˜
¨
talle poletusohvriks, r 70 uhe
s
sikutalle patuohvriks 71 ning
¨ ¨
kaks pulli, viis jaara, viis sikku
¨ ¨
ja viis aastast jaartalle rahuohv-

4. MOOSESE 7:56–85
PTK 7
a 3Mo 27:25
b 3Mo 2:1
c 3Mo 1:3
d 3Mo 4:22, 23
e 3Mo 3:1
f 4Mo 1:4, 10
g 4Mo 1:16
h 4Mo 2:22
4Mo 10:24

i 3Mo 27:25
j 3Mo 2:1
k 3Mo 1:3
l 3Mo 4:22, 23
m 3Mo 3:1
n 4Mo 1:4, 11
o 4Mo 2:25
4Mo 10:25

p 3Mo 27:25
q 3Mo 2:1
r 3Mo 1:3
s 3Mo 4:22, 23


Teine veerg
a 3Mo 3:1
b 4Mo 1:4, 12
c 4Mo 2:27
4Mo 10:26

d 3Mo 27:25
e 3Mo 2:1
f 3Mo 1:3
g 3Mo 4:22, 23
h 3Mo 3:1
i 4Mo 1:4, 13
j 4Mo 2:29
4Mo 10:27

k 3Mo 27:25
l 3Mo 2:1
m 3Mo 1:3
n 3Mo 4:22, 23
o 3Mo 3:1
p 4Mo 1:4, 15
q 4Mo 7:10

riks. a See oli Ammisaddai poja
b
Ahieseri
¨ ohvriand.
¨
¨
72 Uheteistkumnendal paeval tuli aaserlaste pealik Pa˜
giel, c Okrani poeg, 73 ja toi
¨
˜
ohvrianniks uhe hobevaagna,
¨
mis kaalus 130 seeklit, ja uhe
˜
hobekausi kaaluga 70 seeklit
˜
¨
¨
puha paiga seekli jargi, d mole¨
˜
mad tais oliga segatud peenja¨
hu roaohvriks, e 74 uhe kuld¨
peekri kaaluga 10 seeklit, tais
¨
suitsutusrohtu, 75 uhe noore
¨
¨ ¨
¨
pulli, uhe jaara ja uhe alla aas¨ ¨
˜
tase jaartalle poletusohvriks, f
¨
76 uhe sikutalle patuohvriks g
¨ ¨
77 ning kaks pulli, viis jaara,
¨ ¨
viis sikku ja viis aastast jaartalle rahuohvriks. h See oli Okrani
poja Pagieli i ohvriand.
¨
¨
78 Kaheteistkumnendal paeval tuli naftalilaste pealik Ahi˜
ra, j Eenani poeg, 79 ja toi
¨
˜
ohvrianniks uhe hobevaagna,
¨
mis kaalus 130 seeklit, ja uhe
˜
hobekausi kaaluga 70 seeklit
˜
¨
¨
puha paiga seekli jargi, k mole¨
˜
mad tais oliga segatud peen¨
jahu roaohvriks, l 80 uhe kuld¨
peekri kaaluga 10 seeklit, tais
¨
suitsutusrohtu, 81 uhe noore
¨
¨ ¨
¨
pulli, uhe jaara ja uhe alla aas¨ ¨
˜
tase jaartalle poletusohvriks, m
¨
82 uhe sikutalle patuohvriks n
¨ ¨
83 ning kaks pulli, viis jaara,
¨ ¨
viis sikku ja viis aastast jaartalle rahuohvriks. o See oli Eenani
poja Ahira p ohvriand.
¨
84 See oli altari sissepuhitsemise ohvriand q Iisraeli rah˜
¨
va pealikelt altari voidmise pae˜
val. Selleks oli 12 hobevaag˜
nat, 12 hobekaussi, 12 kuldpeek˜
rit r 85 (iga hobevaagen kaalus
130 seeklit ja iga kauss 70 seeklit,
˜
˜
koigi anumate hobedat oli kokku
¨
2400 seeklit1 puha paiga seekli

Esr 2:68

r 4Mo 7:13–17

7:85 1 27 kg.

4. MOOSESE 7:86–8:20

¨
¨
jargi; a 86 12 kuldpeekrit, tais
¨
suitsutusrohtu, kaalusid igauks
¨
¨
10 seeklit puha paiga seekli jar˜
gi, koigi peekrite kulda oli kokku
¨
120 seeklit1), 87 peale selle uh¨ ¨
tekokku 12 pulli, 12 jaara, 12 aas¨ ¨
tast jaartalle koos nende juur˜
de kuuluvate roaohvritega poletusohvriks, 12 sikutalle patuohv¨ ¨
riks 88 ning 24 pulli, 60 jaara,
¨ ¨
60 sikku ja 60 aastast jaartalle
rahuohvriks. See oli ohvriand al¨
¨
tari sissepuhitsemiseks b parast
˜
selle voidmist. c
¨
89 Alati, kui Mooses laks ko¨ ¨
gudusetelki Jumalaga raakima, d
¨ ¨
kuulis ta haalt tunnistuslaeka
¨ ¨
kaane kohalt. e Jumal raakis temaga kahe keerubi vahelt. f
¨
Jehoova utles Moosesele:
¨ ¨
¨
2 „Raagi Aaroniga ja utle
˜
talle: „Kui sa lambid pole¨ ¨
ma suutad, valgustagu need
seitse lampi lambijala ees olevat ala.”” g 3 Aaron tegigi nii.
¨ ¨
Ta suutas lambid, et need valgustaksid lambijala ees olevat
ala, h nagu Jehoova oli Moosest
¨
kaskinud. 4 Lambijalg oli sepistatud kullast, jalast kuni
˜
¨ ¨
oiteni oli see sepatoo. i Lambi¨
jalg oli valmistatud nagemuse
¨
jargi, j mida Jehoova oli Moose¨
sele naidanud.
¨ ¨
5 Jehoova raakis Moosese˜
ga veel: 6 „Vota leviidid iisraellaste seast ja puhasta nad. k
¨
7 Sul tuleb puhastada nad jargmisel viisil. Piserda nende peale
patust puhastavat vett ning nad
ajagu habemenoaga kogu oma
keha paljaks, pesku oma riided ja puhastagu end. l 8 Siis
˜
votku nad noor pull m ja selle
˜
juurde kuuluva roaohvrina n oliga segatud peenjahu, sina aga
˜
vota teine noor pull patuohv-

8

7:86 1 1,4 kg.
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PTK 7
a 3Mo 27:25
b 4Mo 7:10
c 4Mo 7:1
d 2Mo 33:9
4Mo 11:17
4Mo 12:8

e 2Mo 25:22
2Mo 37:6

f 2Mo 25:18
1Sa 4:4
L 80:1


PTK 8
g 2Mo 25:37
2Mo 40:
24, 25
3Mo 24:2

h Heb 9:2
i 2Mo 37:17
j 2Mo 25:9, 40
1Aj 28:12, 19

k 2Mo 29:4
Jes 52:11

l 2Mo 30:
18, 19
3Mo 16:28
4Mo 19:7

m 3Mo 1:3
n 3Mo 2:1


Teine veerg
a 3Mo 4:3
b 3Mo 8:2, 3
c 4Mo 3:9, 41
d 3Mo 7:30
4Mo 8:21

e 4Mo 1:50
4Mo 3:6
2Aj 31:2

f 2Mo 29:10
g 3Mo 1:4
h 4Mo 3:45
4Mo 16:9

i 4Mo 3:12
j 2Mo 13:2, 12
3Mo 27:26

k 2Mo 12:29
2Mo 13:15

l 4Mo 3:9
4Mo 18:6
1Aj 23:32
Hes 44:11

m 4Mo 1:53
4Mo 18:5
1Sa 6:19

riks. a 9 Lase leviitidel astuda kogudusetelgi ette ja kutsu
kokku terve iisraellaste kogudus. b 10 Lase leviitidel c astuda Jehoova ette ja iisraellased
¨
pangu oma kaed nende peale.
11 Aaron esitagu leviidid iis˜
raellaste koigutusohvrina d Jehoovale ning nad asugu Jehoova teenistusse. e
12 Siis pangu leviidid oma
¨
kaed pullide pea peale f ning oh¨
verdagu uks pull Jehoovale pa˜
tuohvriks ja teine poletusohvriks, et leviitide eest lepitust toimetada. g 13 Pane leviidid seisma Aaroni ja ta poegade ette
˜
ning esita nad koigutusohvrina
Jehoovale. 14 Eralda leviidid
iisraellaste seast. Leviidid kuu¨
lugu mulle. h 15 Seejarel asugu leviidid kogudusetelgi teenis˜
tusse. Nonda tuleb sul nad puhastada ja esitada nad mulle
˜
koigutusohvrina, 16 sest nad
on antud mulle kui annid iisrael˜
laste seast. Ma votan nad endale
˜
¨
koigi iisraellaste esmasundinute asemele, i 17 sest iga esma¨
sundinu iisraellaste seas kuu˜
lub mulle, olgu inimene voi
¨
j
loom. Paeval, mil ma surma˜
¨
sin koik esmasundinud Egiptu¨
semaal, k puhitsesin ma nad
˜
enda omaks. 18 Ma votan levii˜
¨
did koigi iisraellaste esmasundinute asemele. 19 Ma annan leviidid iisraellaste seast annina
Aaronile ja ta poegadele, et nad
oleksid kogudusetelgi teenistuses iisraellaste heaks l ja toimetaksid nende eest lepitust, et
¨
ukski nuhtlus ei tabaks iisrael¨
lasi, m kui Iisraeli rahvas laheneb
¨
puhale paigale.”
20 Mooses, Aaron ja terve
iisraellaste kogudus tegidki le˜
viitidega nonda. Iisraellased te¨
gid tapselt nii, nagu Jehoo-
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¨
va oli Moosesel kaskinud leviitidega teha. 21 Leviidid puhastasid end ja pesid oma riided a
˜
ning siis esitas Aaron nad koi¨
gutusohvrina Jehoovale. b Parast seda toimetas Aaron nende
puhastamiseks nende eest lepi¨
tust. c 22 Seejarel asusid leviidid Aaroni ja tema poegade
juhatusel kogudusetelgi teenistusse. Nagu Jehoova oli Moo¨
sesel kaskinud leviitidega teha,
nii nendega tehti.
¨
23 Siis utles Jehoova Moo¨
¨ ¨
sesele: 24 „Jargnev on maarus leviitide kohta. Iga mees,
˜
kes on 25-aastane voi vanem,
asugu kogudusetelgi teenistus¨
se, 25 aga kes on ule 50 aas¨
ta vana, lahkugu teenistusruh¨
mast ja argu enam teenigu.
˜
26 Ta voib aidata oma ven¨
¨
di, kes taidavad ulesandeid kogudusetelgi teenistuses, kuid ta
¨
ise argu teenigu. Selliselt tuleb
sul korraldada leviitide teenistus.” d
¨ ¨
Jehoova raakis Moosese˜
ga Siinai korbes teise aas¨
ta esimesel kuul e parast nende lahkumist Egiptusemaalt,
¨
oeldes: 2 „Iisraellased valmis¨ ¨
tagu paasaohver f selleks maaratud ajal. g 3 Valmistage see
videviku ajal1, selle kuu nelja¨
¨
¨ ¨
teistkumnendal paeval, maaratud ajal. Teil tuleb valmistada
˜
¨ ¨
see koigi maaruste ja juhiste
kohaselt.” h
¨
4 Mooses kaskiski iisraellastel valmistada paasaohvri.
5 Nad valmistasid paasaohvri
¨
esimese kuu neljateistkumnen¨
dal paeval videviku ajal Siinai
˜
¨
korbes. Iisraellased tegid tapselt nii, nagu Jehoova oli Moo¨
sest kaskinud.

9

˜
˜
˜
9:3 1 Sona-sonalt „kahe ohtu vahel”.

4. MOOSESE 8:21–9:14
PTK 8
a 4Mo 8:7
b 4Mo 8:11
c 4Mo 8:12
d 4Mo 1:53
4Mo 3:32
4Mo 18:4


PTK 9
e 2Mo 40:2
4Mo 1:1

f 2Mo 12:27
g 2Mo 12:3, 6
3Mo 23:5
5Mo 16:1
1Ko 5:7

h 2Mo 12:8


Teine veerg
a 4Mo 5:2
4Mo 19:
14, 16

b 2Mo 18:15
4Mo 15:33
4Mo 27:1, 2

c 3Mo 7:21
5Mo 16:2

d 2Mo 25:22
3Mo 16:2
L 99:6

e 4Mo 5:2
f 2Aj 30:2, 15
g 2Mo 12:8
h 2Mo 12:10
i 2Mo 12:46
L 34:20
Joh 19:36

j 2Mo 12:15
k 2Mo 12:
19, 48

l 2Mo 12:8
m 3Mo 24:22
5Mo 31:12

6 Ent seal oli mehi, kes olid
˜
surnukeha puudutamise tottu ebapuhtad, a nii et nad ei
¨
saanud sellel paeval paasaohv¨
rit valmistada. Seeparast tulid
¨
need mehed sel paeval Moose¨
se ja Aaroni juurde b 7 ning utlesid: „Me oleme ebapuhtad
˜
surnukeha puudutamise tottu. Miks ei lasta meil tuua Jehoovale ohvriandi koos teiste
¨ ¨
iisraellastega selleks maaratud
ajal?” c 8 Mooses vastas neile:
„Oodake siin, kuni ma saan tea¨
da, mis kasu Jehoova teie kohta annab.” d
¨
9 Siis utles
¨ Jehoova Moosesele: 10 „Utle iisraellastele:
˜
„Kui keegi teie seast voi teie tu˜
levastest polvedest peaks olema ebapuhas surnukeha puu˜
˜
dutamise tottue voi viibima pikal teekonnal, tuleb tal siiski
valmistada Jehoovale paasaohver. 11 See valmistatagu
¨
teise kuu f neljateistkumnendal
¨
paeval videviku ajal ning seda
¨ ¨
soodagu koos hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega. g
12 Sellest ei tohi midagi alles
¨
¨
jatta hommikuks h ja uhtegi selle luud ei tohi murda. i See tu˜
¨
leb valmistada koigi paasapu¨ ¨
ha maaruste kohaselt. 13 Aga
¨
kui paasaohvri jatab valmistamata keegi, kes on puhas ega
viibi teekonnal, siis tuleb see
¨
inimene rahva seast havitada, j
sest ta ei ole toonud Jehoova¨ ¨
le ohvriandi selleks maaratud
ajal. Ta vastutagu ise oma patu
eest.
14 Ka teie juures elav muulane valmistagu paasaohver Jehoovale.k Ta tehku seda paasa¨
¨ ¨
¨
p¨ uha maaruste ja korra jargi.l
¨ ¨
Uks ja sama maarus kehtigu teil
nii muulasele kui ka iisraellasele.”” m

4. MOOSESE 9:15–10:14

¨
¨
15 Sel paeval, kui telkpuha¨
mu ules pandi, a kattis pilv
¨
telkpuhamu ehk tunnistustel˜
gi, kuid ohtust hommikuni oli
¨
telkpuhamu kohal otsekui tuli. b
¨
16 Nii oli see kogu aeg: paeval
¨ ¨
kattis seda pilv, oosel aga paistis seal otsekui tuli. c 17 Iga
¨
kord, kui pilv telgi kohalt ules
˜
¨
tousis, laksid iisraellased kohe
teele, d ja sinna, kuhu pilv
¨
seisma jai, asusid iisraellased
laagrisse. e 18 Jehoova korraldusel asusid iisraellased teele
¨
ja Jehoova korraldusel jaid nad
¨
laagrisse. f Niikaua kui pilv pu¨
sis telkpuhamu kohal, olid nad
¨
¨
laagris. 19 Kui pilv jai telkpuhamu kohale pikemaks ajaks, ei
¨
lainud iisraellased teele, kuule¨
tudes Jehoovale. g 20 Vahel jai
¨
˜
pilv telkpuhamu kohale moneks
¨
¨
¨
paevaks. Jehoova kasul pusisid
¨
nad laagris ja Jehoova kasul
˜
asusid nad teele. 21 Monikord
¨
˜
pusis pilv paigal ainult ohtust
hommikuni, ja kui pilv hom˜
¨
mikul tousis, laksid nad teele.
¨
Olenemata sellest, kas oli paev
˜ ¨ ¨
˜
voi oo, asusid nad pilve toustes
¨
¨
teele. h 22 Kui pilv jai telkpuhamu kohale, olgu siis kaheks
¨
¨
˜
paevaks, uheks kuuks voi kaue¨
maks, pusisid iisraellased laag¨
ris ega lainud teele. Aga kui
˜
see tousis, asusid nad teele.
¨
23 Jehoova korraldusel jaid
nad laagrisse ja Jehoova kor¨
raldusel laksid nad teele. Nad
kuuletusid Jehoovale ja tegid
nii, nagu Jehoova oli Moosese
¨
kaudu kaskinud.
¨
Siis utles Jehoova Moosesele: 2 „Valmista endale kaks trompetit. i Sepis˜
ta need hobedast ja kasuta
neid koguduse kokkukutsumi¨
seks ning selleks, et anda marku teele asuda. 3 Kui puhu-

10
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PTK 9
a 2Mo 40:2, 17
b 2Mo 40:
34, 38

c 2Mo 13:22
Neh 9:19

d 4Mo 10:
11, 34

e 2Mo 40:
36, 37

f 2Mo 17:1
4Mo 10:11–13

g 2Mo 40:37
h 2Mo 40:36
L 78:14


PTK 10
i 3Mo 23:24


Teine veerg
a 4Mo 1:18
5Mo 29:
10, 11

b 2Mo 18:21
4Mo 1:16
4Mo 7:2
5Mo 1:15
5Mo 5:23

c 4Mo 2:3
d 4Mo 2:10
e 4Mo 10:3
f 4Mo 31:6
1Aj 15:24
1Aj 16:6
2Aj 29:26
Neh 12:
35, 41

g 2Aj 13:12
h 1Aj 15:28
2Aj 5:12
2Aj 7:6
Esr 3:10

i 3Mo 23:24
4Mo 29:1

j 4Mo 28:11
k 3Mo 3:1
l 2Mo 6:7
3Mo 11:45

m 4Mo 1:1
n 4Mo 9:17
L 78:14

o 2Mo 40:36
4Mo 2:9, 16,
17, 24, 31

p 4Mo 12:16
4Mo 13:26
5Mo 1:1, 2

q 4Mo 2:34
4Mo 9:23

˜
takse neid molemaid, peab
terve kogudus tulema kokku
sinu juurde kogudusetelgi sis¨
sekaigu ette. a 4 Kui puhutak¨
se ainult uhte, kogunegu sinu
¨
juurde uksnes pealikud, Iisraeli
tuhandete peamehed. b
5 Kui te puhute vahelduvat
trompetisignaali, mingu teele
need, kes on laagris ida pool. c
6 Kui te puhute vahelduvat
trompetisignaali teist korda,
mingu teele need, kes on laag˜
ris louna pool. d Samamoodi puhutagu signaali iga kord, kui
¨
¨
uksus teele laheb.
7 Kogudust kokku kutsudes
puhuge samuti trompeteid, e
kuid mitte vahelduvat signaali.
8 Aaroni pojad, preestrid, puhugu trompeteid, f ja see olgu
˜
teile alaliseks seaduseks pol˜
vest polve.
¨
9 Kui te lahete omal maal
˜
˜
sotta teid vaevava rohuja vas˜
tu, puhuge trompetitega soja¨
marguannet g ja siis te meenute
oma Jumalale Jehoovale ning
¨ ¨
¨
ta paastab teid vaenlaste kaest.
˜ ˜
10 Ka roomsatel puhkudelh —
¨
puhade ajal i ja kuu alguses — tuleb teil puhuda trompeteid oma
˜
poletus- j ja rahuohvrite k juures.
See tuletab teid meelde teie Jumalale. Mina olen Jehoova, teie
Jumal.” l
11 Teise aasta teise kuu
˜
¨
¨
kahekumnendal paeval m tou¨
¨
sis pilv ules telkpuhamu kohalt, n milles oli tunnistuslaegas.
12 Nii asusid iisraellased kind¨ ¨
¨
laksmaaratud korra jargi Siinai
˜
korbest teele. o Pilv peatus Paa˜
rani korbes. p 13 See oli esime¨
ne kord, kui nad laksid teele nii,
nagu Jehoova oli Moosese kau¨
du kaskinud. q
14 Seega lahkus esimesena juudalaste laagri kolmest
¨
suguharust koosnev uksus oma
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¨
vaeosade kaupa. Amminadabi poeg Nahson a oli Juuda
¨
vaeosa eesotsas. 15 Issaskari
suguharu eesotsas oli Suuari poeg Netaneel. b 16 Sebuloni poegade suguharu eesotsas
oli Heeloni poeg Eliab. c
¨
17 Kui telkpuhamu oli maha
˜
voetud, d asusid teele geersonlased e ja merarlased, f kes telk¨
puhamut kandsid.
18 Siis lahkus Ruubeni laagri kolmest suguharust koosnev
¨
¨
uksus oma vaeosade kaupa. Sedeuuri poeg Elisuurg oli Ruu¨
beni vaeosa eesotsas. 19 Siimeoni suguharu eesotsas oli
Suurisaddai poeg Selumiel. h
20 Gaadi suguharu eesotsas oli
Deueli poeg Eljasaf. i
¨
21 Alles seejarel lahkusid
¨
puhamu asju kandvad kehat¨
lased.j Telkpuhamu tuli nende
¨
saabumise ajaks ules panna.
22 Siis lahkus efraimlaste laagri kolmest suguharust
¨
¨
koosnev uksus oma vaeosade
kaupa. Ammihudi poeg Elisa¨
ma k oli Efraimi vaeosa eesotsas. 23 Manasse suguharu
eesotsas oli Pedasuuri poeg
Gamliel. l 24 Benjamini suguharu eesotsas oli Gideoni poeg
Abidan. m
25 Siis lahkus daanlaste laagri kolmest suguharust koos¨
¨
nev uksus oma vaeosade kaupa,
˜
¨
¨
moodustades koigi uksuste ja¨
relvae. Ammisaddai poeg Ahie¨
sern oli Daani vaeosa eesotsas.
26 Aaseri suguharu eesotsas oli
Okrani poeg Pagiel. o 27 Naftali suguharu eesotsas oli Eenani
poeg Ahira. p 28 See oli lahku¨
miskord, mille jargi iisraellased
¨
¨
ja nende vaeosad teele laksid. q
¨
29 Siis utles Mooses oma
¨
aia, midjanlase Reueli1 r poja10:29 1 St Jitro.

4. MOOSESE 10:15–11:4

PTK 10
a 4Mo 1:4, 7
4Mo 2:3

b 4Mo 1:4, 8
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r

4Mo 2:5
4Mo 2:7
4Mo 1:51
4Mo 3:25, 26
4Mo 3:36, 37
4Mo 1:4, 5
4Mo 2:10
4Mo 1:5, 6
4Mo 2:12
4Mo 1:4, 14
4Mo 2:14
4Mo 3:30, 31
4Mo 4:15
4Mo 7:9
4Mo 1:4, 10
4Mo 2:18, 24
4Mo 1:4, 10
4Mo 2:20
4Mo 1:4, 11
4Mo 2:22
4Mo 1:4, 12
4Mo 2:25, 31
4Mo 1:4, 13
4Mo 2:27
4Mo 1:4, 15
4Mo 2:29
4Mo 2:34
2Mo 2:16, 18
2Mo 3:1
2Mo 18:1, 5


Teine veerg
a 1Mo 12:7
1Mo 13:14, 15
1Mo 15:18

b Koh 1:16
Koh 4:11
1Sa 15:6

c 2Mo 3:8
2Mo 6:7

d Koh 1:16
Koh 4:11

e 2Mo 3:1

f
g
h
i
j

2Mo 19:3
2Mo 24:16
5Mo 5:2
2Mo 25:
10, 17
5Mo 1:32, 33
Jos 3:3, 4
2Mo 13:21
Neh 9:12
L 78:14
L 132:8
5Mo 1:10


PTK 11
k 2Mo 32:11
5Mo 9:19
L 106:23
Jk 5:16
l 5Mo 9:22
m 2Mo 12:
37, 38
3Mo 24:10

¨ ¨
le Hoobabile: „Me asume nuud
teele paika, mille kohta Jehoo¨
va on oelnud: „Ma annan selle teile.” a Tule koos meiega b
ja me teeme sulle head, sest
˜
Jehoova on tootanud Iisraelile head.” c 30 Aga tema vas¨
tas: „Ma ei tule. Ma lahen tagasi
oma maale oma sugulaste juur¨
de.” 31 Mooses utles: „Palun
¨
¨
ara jata meid maha, sest sina
˜
¨ ¨
tead, kuhu korbes laagrisse jaa˜
da. Sa voiksid meile teejuhiks
olla. 32 Kui sa tuled meiega, d
siis mistahes head teeb Jehoova meile, sedasama teeme ka
meie sulle.”
33 Nii liikusid nad Jehoova
¨
¨
mae e juurest edasi kolm paevateekonda. Jehoova lepingulae¨
¨
gas f kais kolm paevateekonda
nende ees, otsides neile puhkepaika. g 34 Jehoova pilvh oli
¨
nende kohal paevaajal, kui nad
laagripaigast teele asusid.
35 Alati, kui laegas liikvele
¨
¨
˜
laks, utles Mooses: „Touse, Jehoova, i ja su vaenlased ha˜
jugu! Su vihamehed pogenegu
su eest!” 36 Kui laegas seisma
¨
¨
jai, utles ta: „Tule tagasi, Jehoova, Iisraeli loendamatute tuhandete juurde!” j
Rahvas hakkas Jehoova
ees nurisema. Kui Jehoo¨
va seda kuulis, suttis tema viha,
ja Jehoova tuli lahvatas nende
˜
seas ning neelas moned laag¨ ¨
ri servas. 2 Siis rahvas huudis Moosese poole ja Mooses
anus Jehoovat k ning tuli kustus. 3 Nii pandi sellele paigale
nimeks Tabeera1, sest Jehoova
˜ ˜
tuli oli loomanud nende seas. l
4 Aga hulk inimesi,1 m kes
elas nende keskel, hakkas

11

¨
˜
11:3 1 Nimi Tabeera tahendab „polemi˜ ˜
ne”, „tulekahju”, „loom”. 11:4 1 Ilmselt
mitteiisraellased.

4. MOOSESE 11:5–23
isekalt himustama paremat toitu, a mispeale iisraellasedki
hakkasid taas halama: „Kes an¨ ¨
naks meile liha suua? b 5 Meil
¨
on hasti meeles kala, mida me
¨
Egiptuses saime taiesti muidu,
samuti kurgid, arbuusid, porru¨ ¨
laugud, sibulad ja kuuslaugud. c
¨ ¨
6 Nuud me aga kuivetume siin.
¨
Me ei nae midagi peale selle
manna!” d
7 Manna e aga sarnanes koriandriseemnetega f ja oli puu¨
¨
vaigu varvi1. 8 Rahvas kais ja
¨
korjas seda ning jahvatas ka˜
sikivil voi tampis uhmris. Nad
˜
keetsid seda potis voi valmista¨
sid sellest ummargusi leibu g ja
˜
see maitses nagu oliga valmis¨ ¨
tatud kook. 9 Kui kaste oosel
laagri peale langes, siis langes
ka manna selle peale. h
10 Mooses kuulis, kuidas
rahvas nuttis, kuidas terved pe¨
red nutsid, igauks oma telgi sis¨
sekaigu juures. Jehoova vihas¨
tus i ning Mooseski sai vaga pa¨
haseks. 11 Siis utles Mooses
Jehoovale: „Miks sa vaevad
oma teenijat? Miks pole ma su
silmis armu leidnud ja miks
sa oled pannud kogu selle
rahva koormaks minu peale? j 12 Kas mina kandsin kogu
¨
seda rahvast oma usas? Kas
¨
¨
mina sunnitasin nad, et sa ut¨
led mulle: „Kanna neid sules nagu hoidja imikut”, et viiksin nad maale, mille sa vande˜
ga tootasid anda nende esiisa˜
dele? k 13 Kust ma votan liha
kogu sellele rahvale? Sest nad
halavad mu ees: „Anna meile
¨ ¨
liha suua!” 14 Ma ei suuda
¨
uksi kogu selle rahvaga toime
tulla, see on mulle liiga raske. l
˜
¨
11:7 1 Moeldakse labipaistvat, valkjat
¨
murripuuvaiku.
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PTK 11
a 1Ko 10:6, 10
b L 78:18, 22
L 106:14

c 2Mo 16:3
d 2Mo 16:35
4Mo 21:5

e 2Mo 16:14
Neh 9:20
Joh 6:31

f 2Mo 16:31
g 2Mo 16:
16, 23

h L 78:24
i 4Mo 11:1
j 2Mo 17:4
5Mo 1:12

k 1Mo 13:14, 15
1Mo 26:3

l 2Mo 18:17, 18
5Mo 1:9


Teine veerg
a 1Ku 19:2, 4
Ii 6:8, 9

b 5Mo 16:18
c 2Mo 19:11
2Mo 25:22
2Mo 34:5
4Mo 12:5

d 4Mo 11:25
4Mo 12:8

e 1Sa 10:6
2Ku 2:15
Neh 9:20
Ap 2:17

f 2Mo 18:
21, 22

g 2Mo 19:10
h 2Mo 16:7
i 4Mo 11:4, 5
j 2Mo 16:8
k L 78:29
l 4Mo 21:5
m 2Mo 12:37
2Mo 38:26
4Mo 1:45, 46

˜
15 Kui sa mind nonda kohtled, siis parem tapa mind kohe! a
Aga kui ma olen su silmis armu
¨
leidnud, siis ara lase mul roh¨
kem viletsust naha.”
16 Jehoova vastas Moosesele: „Kogu mulle Iisraeli vanemate hulgast 70 meest, keda
sa tead olevat tublid rahva
¨
vanemad ja ulemad, b ning too
nad kogudusetelgi juurde ja
nad seisku seal koos sinuga.
¨ ¨
17 Ma tulen alla c ja raagin seal
˜
sinuga. d Ma votan osa vaimust, e
mis on sinu peal, ja panen nende peale ning nad aitavad
sul kanda seda koormat, seda
¨
rahvast, et sa ei peaks
seda uk¨
si kandma. f 18 Utle rahvale:
¨
„Puhitsege end homseks, g sest
¨ ¨
te saate siis liha suua, kuna
te olete halanud Jehoova ees: h
¨ ¨
„Kes annaks meile liha suua?
Egiptuses oli meil parem olla.”i
Jehoova annab teile liha ja te
¨ ¨
¨ ¨
soote seda. j 19 Te ei soo seda
¨
¨
¨
mitte uhe paeva ega kaks pae¨
va ega ka mitte viis, kumme ega
¨
¨
kakskummend paeva, 20 vaid
terve kuu, kuni see tuleb teil
¨
ninast valja ning muutub teile
˜
vastikuks, k sest te olete polanud Jehoovat, kes on teie keskel, ja olete halanud tema ees,
¨
¨
oeldes: „Miks me kull Egiptu¨
sest ara tulime!””” l
¨
21 Siis utles Mooses: „Rahvast, kelle keskel ma olen, on
600 000 jalameest m ja ometi sa
¨
utled: „Ma annan neile liha ja
¨ ¨
¨
nad soovad kullastuseni terve kuu.” 22 Isegi kui tapetaks
terved lamba- ja veisekarjad,
˜
kas sellest piisaks neile? Voi kui
¨ ¨
¨
˜
merest puutaks valja koik kalad, kas sellest piisaks?”
23 Jehoova vastas Moosese¨
¨
le: „Kas Jehoova kasi on siis lu-
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¨ ¨
¨
hike? a Nuud saad sa naha, kas
¨
¨
˜
laheb nii, nagu ma utlen, voi ei.”
¨
¨
¨
24 Mooses laks valja ja ut˜
les Jehoova sonad rahvale edasi. Ta kutsus kokku 70 meest
rahva vanematest ja pani nad
¨
seisma umber telgi. b 25 Siis
¨ ¨
tuli Jehoova pilves alla c ja raa˜
kis Moosesega d ning vottis osa
tema peal olevast vaimust e ja
pani nende 70 vanema peale. Niipea kui vaim nende peale
langes, hakkasid nad prohvet¨ ¨
likult raakima, f kuid edaspidi
seda nendega enam ei juhtunud.
26 Kaks neist meestest olid
¨ ¨
aga jaanud laagrisse. Nende nimed olid Eldad ja Meedad. Ku¨
na nad kuulusid uleskirjutatute hulka, langes vaim ka nende
¨
peale, kuigi nad polnud lainud
¨
valja telgi juurde. Siis hakkasid nad laagris ¨ prohveti vii¨ ¨
sil raakima. 27 Uks noormees
tuli jooksuga ja teatas Moose¨ ¨
sele: „Eldad ja Meedad raagivad laagris nagu prohvetid!”
28 Nuuni poeg Joosua, g kes
oli olnud Moosese teener noo¨
rest east alates, utles seepeale:
„Mu isand Mooses, keela neid!” h
29 Ent Mooses vastas: „Kas ¨ sa
¨
oled mures minu parast? Ara
˜
ole! Ma soovin, et koik Jehoova
rahva hulgas oleksid prohvetid
ja et Jehoova paneks oma vaimu nende peale.” 30 Hiljem
¨
laks Mooses koos Iisraeli vanematega laagrisse tagasi.
˜
31 Siis tousis Jehoova juurest tuul ja hakkas mere poolt
¨
vutte laagri umbrusse ajama. i
¨
Neid oli paevateekonna jagu
¨
¨
uhel pool ja paevateekonna
˜
jagu teisel pool laagrit, koik¨
jal selle umber, umbes kahe
¨ ¨
kuunra1 ulatuses maapinnast.
11:31 1 90 cm. (Vt lisa B14.)

4. MOOSESE 11:24–12:7

PTK 11
a 1Mo 18:14
Jes 59:1
Mr 10:27
Lu 1:37

b 4Mo 11:16
c 2Mo 33:9
4Mo 12:5
5Mo 31:15

d L 99:7
e 4Mo 11:17
2Ku 2:9, 15

f 1Sa 10:6
1Sa 19:20

g 2Mo 17:9
2Mo 24:13
2Mo 33:11
4Mo 27:
18–20
5Mo 31:3

h Mr 9:38
i 2Mo 16:13
L 78:26, 27


Teine veerg
a L 78:30, 31
1Ko 10:10

b 4Mo 33:16
5Mo 9:22

c 1Ko 10:6
d 4Mo 33:17


PTK 12
e 2Mo 2:16, 21
f 2Mo 4:14–16
2Mo 4:30
2Mo 15:20
2Mo 28:30
Mi 6:4

g 4Mo 11:1
h Mt 11:29
i 2Mo 34:5
4Mo 11:25

j 1Mo 15:1
1Mo 46:2
2Mo 24:9–11

k 1Mo 31:10, 11

¨
32 Rahvas oli uleval terve selle
¨
¨ ¨
¨
paeva ja oo ja ka terve jargmi¨
se paeva ning kogus vutte. Kee¨
gi ei kogunud vahem kui 10 ho˜
merit1. Nad laotasid need koik¨
jale umber laagri.2 33 Ent liha
oli alles nende hammaste vahel,
˜
nad polnud joudnud seda veel
¨
¨ ¨
¨
ara suua, kui Jehoova viha sut˜
tis rahva vastu ja Jehoova loi
¨
rahvast, tappes neist vaga paljud. a
34 Sellele paigale pandi nimeks Kibrot-Hattaava1, b kuna
sinna maeti rahvas, kes oli olnud himukas. c 35 Kibrot-Hat¨
taavast laks rahvas teele Hase¨
rotti ning jai sinna. d
Mirjam ja Aaron hakka¨
sid Moosese ule nuriseˇ
¨
ma kusiidi naise parast, kellega ta oli abiellunud, sest ta
˜
ˇ
oli votnud endale kusiidi naise. e
¨
2 Nad utlesid: „Kas Jehoova on
¨ ¨
¨
raakinud uksnes Moosese kau¨ ¨
du? Kas pole ta raakinud ka
meie kaudu?” f ja Jehoova kuulis seda. g 3 Aga Mooses oli
˜
alandlikum1 kui koik teised inih
mesed maa peal.
¨
4 Jehoova utles Moosesele,
Aaronile ja Mirjamile: „Minge
kolmekesi kogudusetelgi juur¨
de,” ning nad laksid. 5 Jehoo¨
va tuli pilvesambas alla, i jai
¨
seisma telgi sissekaigu juurde ning kutsus Aaronit ja
˜
Mirjamit. Nad molemad as¨
tusid ette 6 ja ta utles nei˜
le: „Kuulake palun mu sonu! Kui
teie seas oleks Jehoova prohvet, siis ilmutaksin ma end
¨ ¨
¨
talle nagemuses j ja raagiksin
¨
temaga unenaos. k 7 Aga nii

12

11:32 1 2200 liitrit. 2 Ilmselt selleks, et
liha kuivatada. 11:34 1 Nimi Kibrot-Hat¨
taava tahendab „himuhauad”. 12:3
˜
˜
1 Voib tolkida ka „tasasem”, „leebem”.

4. MOOSESE 12:8–13:21
ei ole mu teenija Moosesega.
Tema hoolde olen ma usaldanud kogu oma rahva.1 a 8 Ma
¨ ¨
¨
¨
raagin temaga naost nakku, b
˜
otse, mitte moistu, ja tema
¨
naeb Jehoovat. Miks te siis ei
ole kartnud nuriseda mu teeni¨
ja Moosese ule?”
¨
9 Ja Jehoova viha suttis
˜
polema nende vastu ning ta
lahkus nende juurest. 10 Pilv
eemaldus telgi kohalt — ja Mir˜
jam oli pidalitovest valge nagu
¨ ¨
lumi! c Kui Aaron pooras end
¨
Mirjami poole, nagi ta, et see
˜
on pidalitobine. d 11 Otsekohe
¨
utles Aaron Moosesele: „Ma
¨
anun sind, mu isand! Palun ara
¨ ¨
pane seda pattu meile suuks!
See oli rumal,
mis me tegi¨
¨ ¨
me. 12 Ara lase tal jaada sur¨
nultsundinu sarnaseks, kelle
ihu on juba ilmale tulles poo˜
¨ ¨
leldi kodunenud!” 13 Siis huudis Mooses Jehoova poole: „Oo,
Jumal, palun tee ta terveks!
Palun!” e
14 Jehoova vastas Moosese¨
¨
le: „Kui ta isa talle nakku sulitaks, kas poleks ta siis alan¨
datud seitse paeva? Pandagu
¨
¨
ta seitsmeks paevaks valjapoo¨
le laagrit karantiini f ning pa˜
rast seda voib ta tagasi tuua.”
15 Mirjam pandigi seitsmeks
¨
¨
paevaks valjapoole laagrit karantiini g ja rahvas ei asunud
teele enne, kui Mirjam oli taga¨
si toodud. 16 Seejarel lahkus
rahvas Haserotist h ja asus laag˜
risse Paarani korbesse. i
¨
Jehoova utles Moosesele: 2 „Saada mehed luurele Kaananimaale, mille ma
¨
annan iisraellastele. Saatke uks
mees igast nende esiisade su-

13

˜
˜
12:7 1 Sona-sonalt „tema on ustav kogu
mu kojas”.
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PTK 12
a Heb 3:2, 5
b 2Mo 33:11
5Mo 34:10

c 5Mo 24:9
d 2Aj 26:19
e 2Mo 32:11
Jk 5:16

f 3Mo 13:
45, 46
4Mo 5:2

g 5Mo 24:9
h 4Mo 11:35
4Mo 33:18

i 4Mo 10:12


Teine veerg

PTK 13
a 2Mo 18:25
5Mo 1:15
5Mo 1:22, 23

b 4Mo 12:16
5Mo 1:19

c 4Mo 13:30
4Mo 14:
30, 38
4Mo 34:
18, 19
1Aj 4:15

d 4Mo 11:28
4Mo 13:16
4Mo 14:30
4Mo 34:17

e 1Mo 48:5
f 1Mo 48:17, 19
g 2Mo 17:9
h 5Mo 1:7
i 2Mo 3:8
5Mo 8:7

j Neh 9:25
Hes 20:6

k 5Mo 31:6
Jos 1:6, 9

l 4Mo 13:23
m 4Mo 34:2, 3
Jos 15:1

˜
guharust, koik nad olgu pealikud.” a
3 Mooses saatis nad Jehoo¨
˜
va kasul Paarani korbestb tee˜
le. Nad koik olid iisraellaste
peamehed. 4 Nende nimed on:
Ruubeni suguharust Sakkuri
poeg Sammua, 5 Siimeoni suguharust Hoori poeg Saafat,
6 Juuda suguharust Jefunne
poeg Kaaleb, c 7 Issaskari suguharust Joosepi poeg Jigal,
8 Efraimi suguharust Nuuni
poeg Hosea, d 9 Benjamini suguharust Raafu poeg Palti,
10 Sebuloni suguharust Soodi poeg Gaddiel, 11 Joosepi suguharust, e nimelt Manasse
suguharust, f Suusi poeg Gaddi, 12 Daani suguharust Gemalli poeg Ammiel, 13 Aaseri suguharust Miikaeli poeg
Setuur, 14 Naftali suguharust
Vofsi poeg Nahbi, 15 Gaadi
suguharust Maaki poeg Geuel.
16 Need on mehed, kelle Mooses saatis maad uurima. Mooses andis Nuuni pojale Hoseale
nimeks Joosua1. g
17 Neid Kaananimaale luure¨
le saates utles Mooses: „Minge
¨
¨
¨
ules Negevisse ja sealt ules ma¨
gismaale. h 18 Vaadake jarele,
milline see maa on, i kas sealne
˜
˜
¨
rahvas on tugev voi nork, vaike
˜
voi arvukas, 19 kas see maa
˜
on hea voi halb, kas sealsed lin˜
nad on laagripaigad voi kindlu¨
sed. 20 Uurige valja, kas see
˜
maa on rammus voi lahja j ning
˜
kas seal on puid voi mitte. Olge
julged k ja tooge kaasa maa vilju.” Parajasti oli esimeste viinamarjade valmimise aeg. l
¨
¨
21 Nad laksid ules ja uuri˜
sid maad Sini korbest m ku¨
13:16 1 Nimi Joosua tahendab „Jehoova
¨ ¨
on paaste”.
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ni Rehobini, a Lebo-Hamatini1. b
¨
¨
22 L ainud ules Negevisse,
˜
joudsid nad Hebronisse, c kus
elasid anaklased d Ahiman, Seesai ja Talmai. e Hebron oli ehitatud seitse aastat varem kui
Egiptuse Soan. 23 Kui nad Es˜
˜
koli vadisse f joudsid, loikasid
¨
nad oksa uhe viinamarjakoba˜
raga, mida tuli kanda poikpuuga kahe mehe vahel. Samuti
˜
˜
votsid nad kaasa granaatounu
ja viigimarju. g 24 See koht nimetati Eskoli1 vadiks h selle ko¨
bara parast, mille iisraellased
˜
olid sealt loiganud.
¨ ¨
¨
25 Kui oli moodunud 40 paeva, i naasid nad seda maad
uurimast. 26 Nad tulid tagasi
Moosese, Aaroni ja terve iisraellaste koguduse juurde Paa˜
rani korbesse Kaadesesse j ning
˜
jutustasid kogudusele koigest
¨
ja naitasid neile maa vilju.
¨ ¨
27 Nad raakisid Moosesele:
˜
„Me joudsime sellele maale,
kuhu sa meid saatsid. Seal voo˜
¨
lab toesti piima ja mett, k ja nae,
siin on selle viljad. l 28 Ent
rahvas, kes sellel maal elab, on
tugev, ning linnad on kindlusta¨
¨
tud ja vaga suured. Me nagime
seal ka anaklasi. m 29 Negevi¨
maal n elavad amalekid, o magismaal hetid, jebuuslased p ja
emorlased q ning mererannas r ja
¨ ¨
Jordani aares kaananlased.” s
¨
30 Kaaleb uritas Moosese
ees seisvat rahvast rahustada,
¨
¨
˜
oeldes: „Lahme kohemaid ja votame selle maa oma valdusse,
sest me suudame selle vallutaˇ
da!” s 31 Aga mehed, kes olid
¨
¨
kainud seal koos temaga, utle˜
˜
13:21 1 Voib tolkida ka „Hamati piiriala¨
ni”. 13:24 1 Nimi Eskol tahendab „viinamarjakobar”.
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4Mo 13:6, 16
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26, 27
5Mo 1:25
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n 2Mo 3:8

˜
sid: „Me ei suuda sodida selle
rahva vastu, sest see on meist
¨ ¨
tugevam.” a 32 Ja nad raakisid
iisraellastele halba selle maa
¨
kohta, b kus nad olid luurel kai¨
nud, oeldes: „See maa, kus
¨
me luurel kaisime, on maa,
˜
mis neelab oma elanikud. Koik
¨
inimesed, keda me seal nagime, olid erakordselt suu¨
red. c 33 Me nagime seal hiig˜
lasi, Anaki poegi, d kes polvne¨
vad hiidturannidest. Me olime
˜
nendega vorreldes nagu rohutirtsud, seda nii iseendi kui ka
nende silmis.”
Siis hakkas terve kogudus halama ning rahvas
¨ ¨
kisendas ja nuttis kogu oo. e
˜
2 Koik iisraellased nurisesid
Moosese ja Aaroniga f ning ter¨
ve kogudus utles neile: „Oleks
me ometi surnud Egiptusemaal
˜
˜
voi siin korbes! 3 Miks Jehoova viib meid sellele maale, kus
˜ ˜
¨
me langeme mooga labi? g Meie
˜
¨ ¨
naised ja lapsed voetakse roovh
saagiks. Kas meil poleks parem Egiptusse tagasi minna?” i
¨
¨
4 Nad utlesid uksteisele kogu¨ ¨
¨
ni: „Maarame endale juhi ja lahme tagasi Egiptusse!” j
5 Siis langesid Mooses ja
Aaron terve iisraellaste kogu˜
duse ees polvili ja kummardasid maani. 6 Nuuni poeg Joosua k ja Jefunne poeg Kaaleb, l
¨
kes olid maal luurel kainute
¨
hulgast, karistasid oma riided
˜
¨
lohki 7 ja utlesid tervele iisraellaste kogudusele: „Maa, mil¨
¨
le me labi kaisime, et seda uuri˜
da, on toesti hea maa! m 8 Kui
¨
oleme Jehoovale meeleparased, siis ta viib meid sellele
maale ja annab selle meile —
maa,
piima ja mett! n
¨ kus voolab
¨
9 Arge massake Jehoova vastu
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¨
ja arge kartke selle maa elanikke, a sest me alistame nad kergesti. Nende kaitsja on nad
¨
maha jatnud,
aga meiega on Je¨
hoova. b Arge kartke neid!”
¨
10 Selle peale utles terve kogudus, et nad tuleks kividega
surnuks visata. c Siis aga ilmus
kogudusetelgi peale Jehoova
auhiilgus ja kogu Iisraeli rahvas
¨
nagi seda. d
¨
11 Jehoova utles Moosesele: „Kui kaua veel on see rahvas minu vastu lugupidamatu e
ja kui kaua veel ei usu nad
˜
mind hoolimata koigist imetegudest, mis ma nende keskel
¨ ¨
olen teinud? f 12 Las ma loon
neid katkuga ja ajan nad minema ning teen sinust suurema ja
¨
vagevama rahva kui nemad!” g
13 Aga Mooses vastas Jehoovale: „Siis kuulevad sellest
egiptlased, kelle keskelt sa sel¨
¨
˜
le rahva oma vaega valja toid, h
¨ ¨
14 ja raagivad sellest selle maa
elanikele. Needki on kuulnud,
et sina, Jehoova, oled selle rahva keskel, i et sa oled end nei¨
le ilmutanud ja et nad on naij
nud sind palgest palgesse. Nad
on kuulnud, et sina oled Jehoova ja et sinu pilv seisab su rah¨
va kohal ning et sa kaid oma
¨
rahva ees paeval pilvesambas
¨ ¨
ja oosel tulesambas. k 15 Kui
sa surmad kogu selle rahva
¨
¨
uhekorraga, siis utlevad rah¨
vad, kes on kuulnud sinu vagevusest: 16 „Jehoova ei suutnud viia seda rahvast maale,
˜
mille ta oli tootanud neile anda,
¨
˜
seeparast tappis ta nad kor¨
bes.” l 17 Jehoova, palun naita
¨
¨
˜
oma vae ulevust, nagu sa too¨
tasid, kui utlesid: 18 „Jehoova ei vihastu kergesti ning on
tulvil truud armastust, m ta an¨
nab andeks uleastumise ja patu,
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¨
¨ ¨
kuid ei jata suudlast karistamata, vaid patustaja lapsed ja lapselapsed langevad kolmanda ja
˜
neljanda polveni tema karistuse
a
alla.” 19 Palun anna siis oma
¨
kulluslikus truus armastuses
selle rahva patt andeks, nagu sa
oled andestanud sellele rahvale
Egiptusest siiani.” b
¨
20 Siis utles Jehoova: „Ma
annan neile andeks, nagu sa
˜
palud. c 21 Nii toesti, kui ma
¨
elan, saab kogu maa tais Jehoova auhiilgust. d 22 Kuid mitte
¨
¨
ukski neist, kes on nainud mu
auhiilgust ja imetegusid, e mis
ma olen teinud Egiptuses ja
˜
siin korbes, ning on sellegipoo¨
lest pannud mind kumme korf
da proovile ega ole kuulanud
¨
¨ ¨
mu haalt, g 23 ei nae kunagi
seda maad, mille kohta ma andsin vande nende isadele. Mit¨
˜
te ukski, kes on mind polasta¨
nud, ei nae seda. h 24 Mu teenija Kaaleb i on aga teistsugu¨
se vaimuga ja ta on kainud mu
¨
¨
¨
jarel kogu sudamega, seeparast viin ma tema sellele maa¨
¨
le, kus ta kais, ja tema jareltuli˜
jad votavad selle oma valdusse. j
25 Kuna orus elavad amalekid
¨ ¨
ja kaananlased, k siis poorduge
homme tagasi ja hakake mine˜
ma Punase mere teed pidi korbe poole.” l
¨
¨
26 Seejarel utles Jehoova
Moosesele ja Aaronile: 27 „Kui
kaua veel see halb kogudus minu vastu nuriseb! m Ma kuulen,
kuidas iisraellased
¨ minu vastu
nurisevad. n 28 Utle neile: „„Nii
˜
toesti, kui ma elan,” lausub Jehoova, „teen ma teiega just se¨ ¨
daviisi, nagu te olete raakinud. o 29 Teie laibad langevad
˜
˜
siia korbesse. p Koik 20-aastased
˜
ja vanemad arvelevoetud, kes
on minu vastu nurisenud, sure-
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¨
˜
vad. a 30 Ukski teist ei joua sellele maale, mille kohta ma andsin vande, et te asute sinna ela¨
ma, b mitte ukski peale Jefunne
poja Kaalebi ja Nuuni poja Joosua. c
31 Kuid ma viin sinna teie
˜
˜
lapsed, kes teie sonul voetakse
¨ ¨
˜
roovsaagiks, d ja nemad opivad
tundma seda maad, mille teie
¨
˜
olete ara polanud. e 32 Teie
˜
laibad aga langevad siia korbesse. 33 Teie poegadest saa˜
vad korbes karjased 40 aastaks f
ja neil tuleb maksta teie truudusetuse1 eest, kuni viimnegi
˜
teist korbes sureb. g 34 Vasta¨
valt paevade arvule, mis te
¨
seda maad uurisite, 40 paeva, h
tuleb teil kanda karistust oma
¨
pattude eest 40 aastat, i iga pae˜
va kohta aasta, et te moistaksi¨
te, mida tahendab mulle vastu
hakata1.
¨ ¨
35 Mina, Jehoova, olen raakinud. Seda teen ma terve selle
halva kogudusega, kes on kogu˜
nenud mu vastu: selles korbes
saavad nad otsa ja siin nad surevad. j 36 Mehed, kelle Mooses saatis maale luurele ja kel¨
le parast terve kogudus hakkas
temaga nurisema, kui nad tagasi tulles selle maa kohta hal¨ ¨
ba raakisid, k 37 need mehed,
¨ ¨
kes raakisid sellest maast halba, saavad karistada ja nad surevad Jehoova ees. l 38 Kuid
Nuuni poeg Joosua ja Jefunne poeg Kaaleb, kes olid maal
¨
¨ ¨
luurel kainute seas, jaavad elama.””” m
˜
39 Kui Mooses need sonad
˜
¨ ¨
koigile iisraellastele edasi raakis, hakkas rahvas halama.
˜
40 Nad tousid hommikul vara
˜
˜
14:33 1 Voib tolkida ka „hooruse”.
˜
˜
14:34 1 Voib tolkida ka „see, kui mina
olen teie vaenlane”.
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¨
¨
ja tahtsid minna ules maestik¨
ku, oeldes: „Me oleme pattu tei¨ ¨
nud, aga nuud me oleme valmis minema paika, millest Je¨ ¨
hoova on raakinud.” a 41 Kuid
¨
Mooses utles: „Miks te Jehoova
¨
¨
kasust ule astute?
Teid ei saa¨
¨
da edu. 42 Arge minge ules,
sest Jehoova ei ole teiega ja
¨ ¨
te saate oma vaenlastelt luua! b
43 Amalekid ja kaananlased on
˜ ˜
seal ees c ja te langete mooga
¨
labi. Kuna te olete Jehoovast
¨
¨ ¨
ara poordunud, ei ole Jehoova
teiega.” d
¨
¨
44 Siiski laksid nad ulbelt
¨
maestikku, e kuid Jehoova lepingulaegas ja Mooses ei lahkunud laagrist. f 45 Amalekid
¨
ja kaananlased, kes maestikus
˜
elasid, tulid alla ja loid neid,
˜
sundides nad pogenema kuni
Hormani. g
¨ ¨
Jehoova raakis
¨ Moosesega veel: 2 „Utle iisrael˜
˜
lastele: „Kui te jouate lopuks
maale, mille ma teile elamiseks annan, h 3 ja toote Jehoovale tuleohvri veistest, lammas˜
˜
test voi kitsedest — olgu poletusohvrina, i tapaohvrina erilise
˜
¨
tootuse taitmiseks, vabatahtli˜
ku ohvrina j voi ohvrina seatud
˜
¨
k
puhade ajal meeldivaks lohnaks Jehoovale l —, 4 siis toogu ohvritooja Jehoovale ka
¨
¨
roaohver, milleks olgu uks kumnendik eefat1 peenjahu, m sega¨
˜
tud uhe neljandiku hiini2 oliga. 5 Lisaks ohverda joogi¨
ohvriks uks neljandik hiini vei˜
ni koos iga poletusohvriks n
˜
¨ ¨
voi tapaohvriks toodava jaar¨ ¨
tallega. 6 Aga jaara kohta too
¨
roaohvriks kaks kumnendikku
¨
eefat1 peenjahu, segatud uhe
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˜
kolmandiku hiini1 oliga, 7 ja
¨
joogiohvriks uks kolmandik
˜
hiini veini meeldivaks lohnaks
Jehoovale.
8 Ent kui sa tood oma veise˜
karjast isaslooma poletusohv˜
riksa voi tood ta tapaohvriks, et
˜
¨
˜
taita eriline tootus,b voi rahuohvriks Jehoovale, c 9 siis too koos
selle isasloomaga ka roaohver, d
¨
milleks olgu kolm kumnendikku
eefat1 peenjahu, segatud poole
˜
hiini2 oliga. 10 Lisaks too pool
hiini veini joogiohvriks, e meeldi˜
valohnaliseks tuleohvriks Jehoovale. 11 Nii tehtagu iga pulli,
¨ ¨
¨ ¨
˜
jaara, jaartalle voi siku puhul.
˜
12 Soltumata ohvriloomade ar˜
vust tuleb teil nonda teha iga
looma puhul. 13 Sel viisil peab
¨
¨
iga sunniparane iisraellane too˜
ma meeldivalohnalise tuleohvri
Jehoovale.
14 Kui teie keskel elav muu˜
lane voi keegi, kes elab teie
˜
keskel juba mitmendat polve,
˜
toob samuti meeldivalohnalise
tuleohvri Jehoovale, siis tehku tema samamoodi nagu teie. f
15 Teil, kes te kuulute kogudusse, ja teie keskel elaval muu¨
lasel olgu uks ja sama sea˜
dus. See on alaline seadus koi˜
gile teie polvkondadele. Muulane on Jehoova ees
¨ samasugune
nagu teie. g 16 Uks seadus ja
¨
˜
uks oigusnorm kehtigu nii teile
kui ka teie keskel elavale muulasele.””
¨ ¨
17 Jehoova r¨ aakis Moosesega veel: 18 „Utle iisraellaste˜
le: „Kui te jouate maale, kuhu
¨ ¨
ma teid viin, 19 ja soote selle maa leiba, h siis tooge Jehoovale annetus. 20 Tooge anne˜
¨
tuseks rongasleibu, mis on kup15:6 1 1,2 liitri. 15:9 1 6,6 liitrit. 2 1,8
liitri.
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¨
setatud uudseviljasta tehtud jamedast jahust. Nagu te toote
annetuse viljapeksuplatsilt, nii
tooge ka see annetus. 21 Osa
¨
uudseviljast tehtud jamedast ja˜
˜
hust annetage polvest polve Jehoovale.
¨
22 Kui te aga eksite ega jar˜
¨
gi koiki neid kaske, mis Jehoova on Moosesele andnud
˜
23 — koike, mida Jehoova on
¨
Moosese kaudu kaskinud teil
˜
˜
¨
teha polvest polve, alates pae¨
vast, mil Jehoova need kasud
andis —, 24 siis, kui see juhtus kogemata ja ilma koguduse teadmata, peab terve ko¨
gudus tooma Jehoovale uhe
˜
noore pulli meeldivalohnaliseks
˜
poletusohvriks koos selle juurde kuuluva roa- ja joogiohvri¨
¨
ga, nagu tavaparaselt ette nah¨
tud, b ning uhe sikutalle patuohvriks. c 25 Preester toimetagu lepitust terve iisraellaste
koguduse eest ning neile antakse andeks, d sest tegu oli eksi˜
musega ning nad toid oma ohvriannina Jehoovale tuleohvri ja
¨
oma eksimuse parast Jehoova
ette patuohvri. 26 Tervele iisraellaste kogudusele ja nende
keskel elavatele muulastele antakse andeks, kuna kogu rahvas
tegi seda kogemata.
27 Kui keegi teeb kogemata pattu, siis toogu ta patuohvriks kuni aastane emasloom kitsedest. e 28 Preester toimetagu selle tahtmatult eksinu eest
Jehoova ees lepitust, et ta
patt saaks lepitatud. Siis antakse eksinule andeks. f 29 Tahtmatu patustamise korral kehti¨
¨
gu sama seadus nii sunniparastele iisraellastele kui ka nende
keskel elavatele muulastele. g
30 Kuid kes teeb midagi si˜
hilikult, h olgu ta iisraellane voi
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muulane, see teotab Jehoovat.
¨
Ta tuleb rahva seast havitada.
˜
31 Kuna ta on polanud Jehoo˜
¨
va sona ja eiranud tema kasku,
tuleb ta hukata.a Ta vastutagu
oma patu eest.”” b
˜
¨
32 Kord iisraellaste korberan¨
naku ajal korjas uks mees hinga¨
mispaeval puid.c 33 Need, kes
˜
ta puid korjamast leidsid, toid
ta Moosese, Aaroni ja terve koguduse ette. 34 Ta pandi vahi
¨
alla, d sest polnud tapselt teada,
mida temaga tuleks teha.
¨
35 Siis utles Jehoova Moosesele: „See mees tuleb surmata! e Terve kogudus visaku ta
¨
valjaspool laagrit kividega surnuks.” f 36 Terve kogudus viis¨
ki ta laagrist valja ning viskas
kividega surnuks, nagu Jehoo¨
va oli Moosest kaskinud.
¨ ¨
37 Jehoova raakis Moose¨
sega veel: 38 „Kasi iisraella¨
si, et nemad ja nende jareltu˜
levad polved teeksid oma riie¨ ¨
te alumisse aarde narmad ja
paneksid narmaste
kohale sini¨
se paela.g Utle neile: 39 „See
¨ ¨
narmastega aar tuletagu teile
˜
¨
meelde koiki Jehoova kaske ja
seda, et teil tuleb neist kinni pidada.h Te ei tohi toimida oma
¨
¨
sudame ja silmahimu jargi ega
¨
kaia hoora kombel ebajuma¨
¨ ¨
late jarel. i 40 Narmastega aar
˜
aitab teil hoida meeles koiki mu
¨
˜
¨
kaske, et voiksite neid taita ja
¨
olla puhad oma Jumala ees. j
41 Mina olen Jehoova, teie Ju˜
¨
mal, kes toi teid valja Egiptusemaalt, et olla teie Jumal. k Mina
olen Jehoova, teie Jumal.”” l
˜
Siis tousid Korah, m Leen
vi poja Kehati o poja Jishari p poeg, ning ruubenlased q
Eliabi r pojad Daatan ja Abiram
ning Peleti poeg Oon 2 Moo-
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sese vastu koos 250 Iisraeli mehega, kes olid rahva pealikud,
koguduse esindajad, nimekad
mehed. 3 Nad kogunesid Moo¨
sese ja Aaroni a juurde ning ut¨
lesid neile: „Meil on teist kul¨
lalt! Terve kogudus on puha, b
˜
nad koik, ja Jehoova on nen˜
de keskel. c Miks tostate siis teie
¨
end Jehoova koguduse ule?”
4 Kui Mooses seda kuulis,
˜
langes ta polvili ja kummar¨
das maani. 5 Siis utles ta Ko˜
rahile ja koigile tema toetajatele: „Hommikul annab Jehoova teada, kes kuulub talle d ja
¨
˜
kes on puha ning kes voib talle ligineda. e Kelle tahes ta va˜
lib, f see voib talle ligineda.
˜
6 Tehke nii: votke suitsutus˜
g
pannid — sina, Korah, ja koik
su toetajad h —, 7 pange sinna
tuld ning selle peale suitsutusrohtu. Tehke seda homme Jehoova ees. See mees, kelle Je¨
hoova valib, i on puha. Leevi po¨
jad, j te olete lainud liiga kaugele!”
¨
8 Siis utles Mooses Korahile:
„Palun kuulake mind, Leevi po¨
jad! 9 Kas teil on vahe sellest,
et Iisraeli Jumal on eraldanud
teid Iisraeli kogudusest, k luba¨
nud teil olla Jehoova telkpuhamu teenistuses ja teenida kogudust l 10 ning toonud enda
˜
ligi sinu ja koos sinuga koik
su vennad, Leevi pojad? Kas
¨ ¨
tahate nuud haarata endale ka
preestriametit? m 11 Nii astud
˜
sa koos koigi oma toetajatega
Jehoova vastu. Aga miks te nurisete Aaroniga?” n
12 Hiljem saatis Mooses kutsuma Eliabi poegi Daatanit ja
¨
Abirami, o kuid need utlesid:
„Me ei tule! 13 Kas sellest on
¨
veel vahe, et sa oled toonud

4. MOOSESE 16:14–33

¨
meid ara maalt, kus voolab pii˜
ma ja mett, et meid korbes tap¨ ¨
a
pa? Kas tahad nuud ka meie
valitsejaks hakata? 14 Sa pole
siiani viinud meid maale, kus
voolab piima ja mett, b ega and¨
˜
nud meile parandiks ei polde
¨
ega viinamagesid. Kas tahad
¨
neil meestel silmad valja torgata? Me ei tule!”
¨
15 Mooses sai vaga¨ vihaseks
¨
ja utles Jehoovale: „Ara vaata
nende roaohvri poole! Ma pole
˜
votnud neilt ainsatki eeslit ega
ole kellelegi neist halba teinud!” c
¨
16 Siis utles Mooses Korahi˜
le: „Astu homme koos koigi oma
toetajatega Jehoova ette, sina ja
nemad, samuti Aaron. 17 Iga¨
˜
uks votku oma suitsutuspann,
pangu sellele suitsutusrohtu ja
toogu oma suitsutuspann Jehoova ette — 250 suitsutuspanni. Ka sina ja Aaron tooge kumbki oma suitsutus˜
¨
pann.” 18 Niisiis vottis igauks
oma suitsutuspanni, pani selle¨
le tuld ja suitsutusrohtu ning jai
¨
seisma kogudusetelgi sissekaigu
juurde koos Moosese ja Aaroniga. 19 Kui Korah oli oma toe¨
tajad d kogudusetelgi sissekaigu
¨
juurde kogunud, nagi terve kogudus Jehoova auhiilgust. e
¨ ¨
¨
20 Nuud utles Jehoova Moosesele ja Aaronile: 21 „Eraldu˜
˜
ge sellest jougust, et ma voik¨
sin nad silmapilkselt havitada!” f
˜
22 Seepeale langesid nad polvi¨
li, kummardasid maani ja utlesid: „Oo, Jumal, sina oled Ju˜
mal, kes annab eluvaimu koige¨
le elavale! g Kas uhe mehe patu
˜
tottu tabab su meelepaha tervet
kogudust?” h
23 Jehoova
vastas Moosese¨
le: 24 „Utle kogudusele: „Min-
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¨
ge ara Korahi, Daatani ja Abirami telkide juurest!”” a
¨
25 Siis laks Mooses Daatani
ja Abirami juurde ning Iisraeli
¨
vanemad b laksid koos temaga.
¨
26 Ta utles kogudusele: „Minge
eemale nende jumalatute mees¨
te telkidest ja arge puudutage
midagi, mis kuulub neile, et teid
˜
¨
koigi nende pattude parast mi¨
nema ei puhitaks!” 27 Otsekohe lahkusid nad Korahi, Daatani ja Abirami telkide juurest,
˜
¨
koikjalt nende umbert. Daatan
¨
¨
ja Abiram tulid valja ja jaid seisma oma telkide ette koos oma
naiste ja lastega.
¨
28 Siis utles Mooses: „Sel¨
lest te naete, et see pole mu
¨
enda sudame tahtmine, vaid Jehoova on saatnud mind tegema
˜
koiki neid asju: 29 kui need
inimesed surevad loomulikku
˜
surma nagu koik muud inimesed ja kui neile saab osaks
˜
sama karistus mis koigile teistele, siis ei ole Jehoova mind
saatnud, c 30 aga kui Jehoova
teeb nendega midagi erakordset, nii et maa avab oma suu
˜
ning neelab nemad ja koik, mis
¨
neile kuulub, ning nad lahevad
elusalt alla hauda1, siis te tea˜
te, et need mehed on polanud
Jehoovat.”
¨
31 Niipea kui ta oli seda oel˜
nud, lohenes maa nende all. d
32 Maa avas oma suu ning nee˜
las nemad, nende pered ja koik
e
Korahi toetajad, samuti kogu
¨
nende vara. 33 Nii laksid ne˜
mad ja koik nende toetajad
elusalt alla hauda1 ja maa kattis nad, nii et nad kadusid ko¨
16:30 1 St surmavalda, mis on sumboolne paik, kus inimesed magavad surma˜
˜
und. (Vt „Sonaseletusi”.) 16:33 1 Voib
˜
tolkida ka „surmavalda”.
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˜
guduse keskelt. a 34 Koik nen¨
˜
de umber olnud iisraellased po¨ ¨
genesid nende kisa peale, huu¨
des hirmunult: „Jarsku neelab
¨
maa ka meid!” 35 Siis valjus
˜
Jehoova juurest tuli b ja poletas
¨
ara need 250 meest, kes ohverdasid suitsutusrohtu. c
¨ ¨
¨
36 Nuud utles
Jehoova Moo¨
sesele: 37 „Utle
Eleasarile,
˜
preester Aaroni pojale, et ta votaks tuha seest suitsutuspan¨
nid, d sest need on puhad. Sa¨
muti utle talle, et ta viiks
¨
soed ja tuha minema. 38 Nende meeste suitsutuspannid, kes
tegid pattu ja maksid selle eest
˜
oma eluga,1 tuleb taguda ohukesteks plaatideks ja katta nen˜
dega altar, e sest nad toid need
suitsutuspannid Jehoova ette ja
¨
need said puhaks. Need olgu
¨
iisraellastele hoiatusmargiks.” f
˜
39 Preester Eleasar vottiski vasest suitsutuspannid, mis olid
¨
˜
olnud meestel, kes ara polesid, ja need taoti altari katteks,
40 just nagu Jehoova oli Moo¨
sese kaudu oelnud. See oli iisraellastele meeldetuletuseks, et
˜
¨
ukski korvaline isik, kes ei kuu¨
lu Aaroni jarglaste hulka, ei
tohi tulla Jehoova ette suitsu˜
tusrohtu poletama, g et keegi ei
muutuks Korahi ja tema toetajate sarnaseks. h
¨
¨
41 Kohe jargmisel paeval
hakkas terve iisraellaste kogudus Moosese ja Aaroniga nurisema: i „Teie olete tapnud Jehoova rahva!” 42 Kogudus tuli
kokku, et Moosese ja Aaroni
¨
vastu valja astuda. Nad vaatasid kogudusetelgi poole: pilv
¨
kattis selle ja nad nagid Jehooj
va auhiilgust.
˜
˜
16:38 1 Voib tolkida ka „kes tegid pattu
omaenda hinge vastu”.
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¨
43 Mooses ja Aaron laksid kogudusetelgi ettea 44 ja Jehoova
¨
¨
utles Moosesele: 45 „Minge ara
selle koguduse keskelt, et ma
¨
saaksin selle silmapilkselt havitada!” b Seepeale langesid nad
˜
polvili ja kummardasid maani. c
¨
46 Siis utles Mooses Aaronile:
˜
„Vota suitsutuspann, pane sinna altarilt tuld, d selle peale pane suitsutusrohtu ning mine kiiresti koguduse juurde ja toimeta rahva eest lepitust, e sest Je˜
hoova meelepaha on tousnud.
Nuhtlus on alanud!” 47 Aaron
˜
vottis kohe suitsutuspanni, na¨
gu Mooses oli oelnud, ja jook¨
sis koguduse keskele. Nahes, et
nuhtlus oli rahva seas alanud,
pani ta suitsutuspannile suitsutusrohtu ja hakkas rahva eest lepitust toimetama. 48 Ta seisis
surnute ja elavate vahel, ja viimaks nuhtlus lakkas. 49 Nuht˜
luse tottu surnuid oli 14 700 ja lisaks veel need, kes olid surnud
˜
Korahi tottu. 50 Kui nuhtlus
lakkas, tuli Aaron tagasi Moosese juurde, kes oli kogudusetelgi
¨
sissekaigu ees.
¨
¨ ¨
Jehoova utles nuud Moo¨ ¨
sesele: 2 „Raagi iisrael˜
lastega ja vota igalt sugu˜
˜
vosalt, iga suguvosa pealikult, f
¨
uks kepp, kokku 12 keppi. Kirju¨
ta igauhe nimi tema kepi peale.
3 Leevi kepile kirjuta Aaroni
˜
nimi, sest iga suguvosa peame¨
he kohta on uks kepp. 4 Pane
need tunnistuslaeka ette g kogudusetelki, kus ma end teile ilmutan. h 5 Selle mehe kepile,
¨
kelle ma valja valin, i ilmuvad
˜
pungad. Ma teen lopu iisraellaste nurisemisele minu j ja teie
vastu.” k
¨ ¨
6 Mooses raakis iisraellaste˜
ga ja koik nende pealikud

17

4. MOOSESE 17:7–18:12
andsid talle kepi — iga sugu˜
¨
vosa pealik uhe, kokku 12 keppi — ning Aaroni kepp oli nende
keppide seas. 7 Siis pani Mooses kepid Jehoova ette tunnistustelki.
¨
¨
8 Kui Mooses jargmisel pae¨
¨
val tunnistustelki laks, nagi
˜
ta, et Leevi suguvosa esindav
¨
Aaroni kepp oli punga lainud.
See oli ajanud pungi, sel olid
˜
¨
puhkenud oied ja selle kuljes
¨
¨
olid kupsed mandlid. 9 Seeja˜
rel viis Mooses koik kepid Jehoova eest kogu Iisraeli rahva
ette. Nad vaatasid neid ja iga
˜
mees vottis oma kepi.
¨
10 Siis utles Jehoova Moosesele: „Pane Aaroni kepp a tagasi tunnistuslaeka ette hoiatu¨
˜
seks b massajatele, c et nad lopetaksid oma nurisemise minu
vastu ega sureks.” 11 Seda˜
maid tegi Mooses nonda, nagu
¨
Jehoova oli teda kaskinud. Ta
¨
tegi tapselt nii.
¨
12 Iisraellased aga utlesid
¨ ¨
Moosesele: „Nuud me sureme,
˜
me hukkume kindlasti, me koik
¨
hukkume! 13 Igauks, kes Je¨
¨
hoova telkpuhamule laheneb,
˜
see sureb. d Kas me koik peame
sel viisil surema?” e
¨
Jehoova utles siis Aaronile: „Sina ja su pojad
˜
ning su suguvosa vastutate iga
¨
patu eest, mis tehakse puhamu vastu, f ning sina ja su pojad
vastutate iga patu eest, mis tehakse teie preestriameti vastu. g
2 Sinuga koos olgu ka su vennad Leevi suguharust, su esiisade suguharust, ning nad teenigu sind h ja su poegi tunnis¨
tustelgi ees. i 3 Nad taitku oma
kohustusi, mis neil on sinu ees
ja kogu telgis. j Kuid nad ei tohi
¨
tulla puha paiga riistade ega al¨
tari lahedale, et ei sureks ne-
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mad ega teie. a 4 Nad olgu
¨
¨
koos sinuga ja taitku oma ulesandeid kogudusetelgis ja kogu
¨
˜
telgiteenistuses, aga ukski kor¨
valine isik1 ei tohi teie lahe¨
dale tulla. b 5 Te peate taitma
¨
oma kohustusi seoses puha paiga c ja altariga, d et minu meelepaha e ei tabaks enam Iisraeli
˜
rahvast. 6 Ma olen votnud iisraellaste seast teie vennad leviidid teile anniks. f Nad kuu¨
luvad Jehoovale, et nad taidaksid kogudusetelgiga seotud
¨
ulesandeid. g 7 Sina ja su po¨
jad peate taitma preestrikohustusi, mis on seotud altariga ja
sellega, mis on eesriide taga.h
Teie teenige seal. i Ma olen andnud preestriameti kingiks teile,
˜
ja iga korvaline isik, kes ligi astub, tuleb surmata.” j
¨ ¨
8 Jehoova raakis Aaroniga
edasi: „Ma usaldan sinu hoolde
annetused, mis mulle tuuakse. k
˜
Ma olen andnud koik iisraellas¨
te puhad annetused sulle ja su
poegadele. Need kuuluvad tei¨
¨
le. l 9 Vaga puhadest tuleohvritest kuulub sulle iga ohvriand, mis nad mulle toovad,
sealhulgas roaohver, m patu¨ ¨
ohver n ja suuohver. o See olgu
¨
sulle ja su poegadele vaga
¨
¨ ¨
¨
puha. 10 Soo seda puhas pai˜
˜
gas. p Koik mehed voivad seda
¨ ¨
¨
suua. See olgu sulle puha. q
11 Sulle kuuluvad annetused r
˜
˜
ja koik koigutusohvrid, s mida
iisraellased toovad. Ma olen
andnud need sinule, su poega¨
dele ja tutardele kui osa, mis
ˇ
¨
kuulub teile. s Igauks, kes su pe˜
¨ ¨
res on puhas, voib seda suua. z
˜
¨
12 Parima olist, varskest
veinist ja teraviljast — uue saaˇ
gi esimese osa, z mille nad too18:4 1 St keegi, kes polnud leviit.
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vad Jehoovale — annan ma sul˜
le. a 13 Koik nende maa esime¨
sed kupsed viljad, mida nad Jehoovale toovad, saavad sinule. b
¨
Igauks, kes su peres on puhas,
˜
¨ ¨
voib neid suua.
˜
¨
14 Koik puhendatu1 Iisraelis
kuulugu sinule. c
˜
15 Koigi elusolendite iga es¨
masundinu, d kes tuuakse Je˜
hoova ette, olgu inimene voi
loom, kuulugu sulle. Aga ini¨
mese esmasundinu pead sa vabaks ostma, e samuti osta va¨
baks ebapuhta looma esmasundinu. f 16 Osta ta vabaks, kui
¨
˜
ta on uhekuune voi vanem, et¨
tenahtud hinna eest, milleks on
˜
¨
5 seeklit1 g hobedat puha pai¨
ga seekli jargi. Seekel on 20
¨
geerat.2 17 Ainult esmasundi¨ ¨
nud pulli, jaartalle ega sikku
¨
¨
ara osta vabaks. h Need on puhad. Piserda nende verd altarile i ja pane nende rasv suit˜
sema kui meeldivalohnaline tuleohver Jehoovale. j 18 Nende
liha saagu sinule. Nii nagu
˜
¨
koigutusohvri rinnatukk ja parem kints, saagu ka see sul˜
¨
le. k 19 Koik puhad annetused,
mida iisraellased Jehoovale annetavad, l olen ma andnud sinu¨
le, su poegadele ja tutardele kui
teile kuuluva osa. m See on alaline leping1 Jehoova ees sinu ja
¨
su jarglastega.”
¨
20 Jehoova utles Aaronile
veel: „Sinul ei ole iisraellas¨
te keskel parandit ja sa ei saa
¨
nende keskel endale uhtki osa
maast. n Mina olen su osa ja su
¨
parand iisraellaste keskel. o
˜
¨
18:14 1 St koik, mis puhendati Jumalale
¨
¨
ja sai seelabi Jumala silmis puhaks ning
˜
˜
mida polnud voimalik tagasi votta ega
tagasi osta. 18:16 1 57 g. (Vt lisa B14.)
˜
2 11,4 g; geera oli 0,57 g. 18:19 1 Sona˜
sonalt „soolaleping”.
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21 Ma olen andnud leviiti¨
¨
dele parandiks kumnendiku a
˜
koigest Iisraelis kui tasu kogudusetelgiga seotud teenistuse
eest. 22 Iisraeli rahvas ei tohi
¨
enam tulla kogudusetelgi lahe¨ ¨
dale, et nad ei saaks suudlaseks patus ega sureks. 23 Leviidid osalegu kogudusetelgi
teenistuses ja vastutagu rah¨
va pattude eest. b Leviidid argu
¨
saagu endale parandit iisraellaste keskel. See olgu teile ala˜
˜
liseks seaduseks polvest polve. c
24 Ma olen andnud leviitidele
¨
¨
parandiks kumnendiku Iisraeli
rahva annetustest, mis nad Je¨
hoovale toovad. Seeparast olen
¨
¨
ma neile oelnud: „Nad argu saa¨
gu endale parandit iisraellaste
keskel.”” d
¨
25 Siis utles
Jehoova Moo¨
sesele: 26 „Utle leviitidele: „Te
¨
saate iisraellastelt kumnise,
mille ma olen andnud neilt teile
¨
¨
parandiks, e ja sellest kumnisest
¨
andke kumnendik annetuseks
Jehoovale. f 27 Seda loetagu
teie annetuseks, nagu oleks see
teie viljapeksuplatsi vili, g suru˜
˜ ˜
torre rohke vein voi olipressi
˜
rohke oli. 28 Sel viisil annate
ka teie Jehoovale annetuse
¨
kogu kumnisest, mida te iisraellastelt saate. Andke see Jehoovale kuuluv annetus prees˜
ter Aaronile. 29 Andke koigist
teile toodud andidest Jehoovale annetuseks parim, h see olgu
¨
puha.”
¨
30 Samuti utle neile: „Kui
te annate neist parima annetu¨
¨ ¨
seks, siis ulejaanu kuulugu teile, leviitidele, otsekui oleks see
˜
teie viljapeksuplatsi, surutorre
˜
˜
voi olipressi saadus. 31 Teie
˜
¨ ¨
ja teie pere voite suua seda igas
paigas, sest see on teie tasu
kogudusetelgi teenistuse eest. i

4. MOOSESE 18:32–19:20
32 Kui te annate sellest parima
annetuseks, siis te ei tee pattu. Te ei tohi teotada iisraellas¨
te puhi ande, et te ei sureks.”” a
¨ ¨
Jehoova raakis Moosese
ja Aaroniga taas: 2 „See
¨ ¨
on maarus, millest Jehoova
on
¨
¨
kaskinud kinni pidada: „Utle iis¨
raellastele, et nad tooksid uhe
veatu punase lehmmullika, kel¨
lel pole uhtki viga b ja kelle peale pole iket pandud. 3 Andke
mullikas preester Eleasarile ja
¨
ta viigu see laagrist valja, kus
see tapetagu tema ees. 4 Siis
˜
˜
votku preester Eleasar sormega selle verd ja piserdagu seda
seitse korda kogudusetelgi esi˜
¨
kulje suunas. c 5 Siis poletata˜
gu mullikas tema silme ees, poletatagu selle nahk, liha, veri
˜
ja soolesisu. d 6 Preester votku
seedrioks, iisop e ja erepunane
˜
long ning visaku need tulle, kus
˜
mullikat poletatakse. 7 Preester pesku oma riided ja loputa¨
gu end veega ning parast seda
˜
voib ta laagrisse tulla. Preester
˜
on ohtuni ebapuhas.
˜
8 See, kes lehmmullika poletas, pesku oma riided ja loputa˜
gu end veega, ning ta on ohtuni ebapuhas.
¨
9 Uks puhas mees kogugu
mullika tuhk f kokku ja pan¨
gu see puhtasse kohta valjaspool
laagrit ning iisraellaste kogudus
hoidku see alles, et valmistada
sellest puhastusvett. g See on
patuohver. 10 Mees, kes mullika tuha kokku kogus, pesku oma
˜
riided, ja ta on ohtuni ebapuhas.
¨
Jargnev olgu alaline seadus
iisraellastele ja nende keskel
elavatele muulastele. h 11 Iga¨
uks, kes puudutab inimese sur¨
nukeha, on seitse paeva ebapu-
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¨
has. a 12 Kolmandal paeval puhastagu ta end puhastusveega
¨
ning seitsmendal paeval saab
ta puhtaks. Aga kui ta end kol¨
mandal paeval ei puhasta, ei
¨
saa ta seitsmendal paeval puh¨
taks. 13 Igauks, kes puudutab
inimese surnukeha ega puhas¨
ta end, on ruvetanud Jehoova
¨
telkpuhamut, b ja ta tuleb Iisrae¨ ¨
¨
list havitada.c Ta jaab ebapuhtaks, sest tema peale pole piserdatud puhastusvett.d Tema
¨ ¨
ebapuhtus jaab tema peale.
14 Kui inimene sureb telgis,
¨
¨
kehtib jargmine seadus. Igauks,
¨
¨
kes sinna telki laheb, ja igauks,
¨
kes seal juba oli, on seitse paeva ebapuhas. 15 Iga lahtine
anum, mis pole pealt kinni seo¨
tud, on ebapuhas. e 16 Igauks,
¨
˜ ˜
kes puudutab valjal moogaga
˜
tapetut, laipa, inimese luud voi
matmispaika, on ebapuhas seit¨
se paeva. f 17 Ebapuhta inime˜
¨
se jaoks voetagu anumasse ara˜
poletatud patuohvri tuhka ja
selle peale valatagu allikavett.
˜
¨
18 Siis votku uks puhas mees g
iisopit, h kastku see vette ning
˜
piserdagu seda vett telgi, koigi anumate ja telgis olnud inimeste peale ning selle peale,
kes puudutas luud, tapetut, lai˜
pa voi matmispaika. 19 Puhas
inimene piserdagu seda ebapuhta peale kolmandal ja seits¨
mendal paeval ning puhastagu
¨
ta patust seitsmendal paeval. i
Siis pesku too oma riided ja
˜
loputagu end veega ning ohtul
saab ta puhtaks.
20 Aga mees, kes on ebapuhas ega puhasta end, tuleb ko¨
gudusest havitada, j sest ta on
¨
¨
ruvetanud Jehoova puhamut.
Tema peale pole piserdatud puhastusvett, seega on ta ebapuhas.
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21 See olgu neile alaliseks
˜
seaduseks: kes piserdab voi
puudutab puhastusvett, a see
pesku oma riided, ning ta on
˜
˜
ohtuni ebapuhas. 22 Koik, mida ebapuhas inimene puudutab,
saab ebapuhtaks. Inimene, kes
˜
midagi sellist puudutab, on ohtuni ebapuhas.”” b
˜
Esimesel kuul joudis terve iisraellaste kogudus
˜
Sini korbesse ja rahvas asus
elama Kaadesesse. c Seal suri
Mirjam d ja sinna ta maeti.
2 Kogudusel aga ei olnud
˜
vett e ning rahvas tousis Moosese ja Aaroni vastu. 3 Rahvas riidles Moosesega: f „Oleksime ometi meiegi surnud, kui
meie vennad surid Jehoova ees!
4 Miks te olete toonud Jehoova
˜
koguduse siia korbesse, et meie
ja meie kariloomad siin su˜
reksime? g 5 Miks te toite meid
¨
Egiptusest ara siia kohutavasse
paika? h Ei kasva siin vilja, viigimarju, viinapuid ega granaat˜
ounu, samuti pole siin joomi¨
seks vett.” i 6 Siis laksid Mooses ja Aaron koguduse eest ko¨
gudusetelgi sissekaigu juurde,
langesid silmili maha ning Jehoova ilmutas neile oma auhiilgust. j
¨
7 Jehoova utles Moosesele:
˜
8 „Vota kepp ja kutsu koos
oma venna
Aaroniga kogudus
¨
kokku. Oelge nende silme ees
kaljule, et see annaks vett. Too
¨
sina neile kaljust vesi valja ning
anna kogudusele ja nende kariloomadele juua.” k
˜
9 Mooses vottiski Jehoova
¨
l
eest kepi, nagu teda oli kastud. 10 Siis kutsusid Mooses
ja Aaron koguduse kalju ette
¨
kokku ning Mooses utles neile:
¨ ¨
¨
„Kuulge nuud, te massajad! Kas
me peame teile sellest kaljust
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¨
¨
vee valja tooma?” a 11 Seeja˜
¨
˜
rel tostis Mooses kae ja loi oma
kepiga kaljut kaks korda ning
sealt hakkas voolama rohkesti
vett, nii et kogudus ja nende kariloomad said juua. b
¨
12 Hiljem utles Jehoova Moosesele ja Aaronile: „Kuna te ei
uskunud minusse ega pidanud
¨
mind puhaks Iisraeli rahva silme ees, siis ei vii teie seda kogudust maale, mille ma neile annan.” c 13 See on Meriba1 vesi; d
seal riidlesid iisraellased Jehoo¨
¨
vaga ja ta naitas oma puhadust
nende keskel.
14 Siis saatis Mooses Kaade¨
sest kaskjalad Edomi kuninga e
˜
¨
juurde sellise sonumiga: „Nii utleb su vend Iisrael: f „Sa tead
¨
˜
hasti koiki raskusi, mida me
oleme kogenud. 15 Meie esi¨
isad laksid Egiptusse g ja me elasime Egiptuses palju aastaid, h
kuid egiptlased kohtlesid meid
ja meie isasid halvasti. i 16 Vii¨ ¨
maks me huudsime Jehoova
poole j ja ta kuulis meid ning
˜
saatis ingli k ja toi meid Egiptu¨
¨ ¨
sest valja. Nuud me oleme Kaadese linnas, mis on sinu maa
piiril. 17 Palun luba meil oma
¨
¨
maast labi minna. Me ei lahe
¨
˜
¨
labi poldude ja viinamagede ega
¨
¨
joo vett uhestki kaevust. Me la¨ ¨
heme mooda Kuningateed ega
¨ ¨
poordu ei paremale ega vasa¨
kule, kuni oleme su maa labinud.”” l
18 Kuid Edom vastas: „Sa
¨
ei tohi meie maast labi min˜ ˜
na. Muidu ma tulen moogaga
su vastu!” 19 Iisraellased aga
¨
¨
¨
utlesid talle: „Me laheme ules
¨ ¨
mooda maanteed, ja kui meie
ja meie kariloomad joome sinu
¨
20:13 1 Nimi Meriba tahendab „riid”,
¨
„tuli”.

4. MOOSESE 20:20–21:13
vett, siis me maksame selle
eest. a Me ei taha midagi muud,
¨
kui vaid su maast jalgsi labi
b
minna.” 20 Ent ta vastas: „Sa
¨
¨
ei tohi labi minna!” c Seeja¨
rel tuli Edom valja tema vastu
˜
¨
hulga rahva ja tugeva sojavaega. 21 Kuna Edom ei lubanud
¨
Iisraelil oma maast labi minna,
¨ ¨
poordus Iisrael temast eemale. d
22 Iisraeli rahvas, terve ko˜
gudus, lahkus Kaadesest ja jou¨
dis Hoori mae juurde. e 23 Je¨
hoova utles siis Moosesele ja
¨
Aaronile Hoori mael Edomimaa
¨
piiril: 24 „Aaron laheb puhkama oma rahva juurde.f Tema ei
¨
lahe maale, mille ma annan
˜
iisraellastele, sest te molemad
¨
hakkasite vastu mu kasule, mille ma Meriba vee kohta andsin. g
25 Vii Aaron ja ta poeg Elea¨
¨
˜
sar ules Hoori maele. 26 Vota
Aaronilt riided h ja pane need
selga tema pojale Eleasarile. i
Aaron sureb seal.”
¨
27 Mooses tegi tapselt nii,
¨
nagu Jehoova oli kaskinud,
¨
ja nad laksid terve koguduse
¨
¨
silme ees ules Hoori maele.
˜
28 Mooses vottis Aaronilt riided ja pani need selga tema pojale Eleasarile. Aaron suri seal
¨
mae otsas j ning Mooses ja Elea¨
sar tulid maelt alla. 29 Kui ko¨
gudus nagi, et Aaron on surnud, nuttis kogu Iisraeli rahvas
¨
Aaronit taga 30 paeva. k
Kui Aradi kuningas, l kes
oli kaananlane ja elas Negevis, kuulis, et Iisrael tuleb
¨ ¨
¨
mooda Atarimi teed, rundas ta
˜
˜
Iisraeli ja vottis moned vangi.
¨
˜
2 Seeparast tootas Iisrael Jehoovale: „Kui sa annad selle
¨
¨
rahva minu katte, siis ma havitan nende linnad.” 3 Jehoo¨ ¨
va kuulis Iisraeli haalt ja andis
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¨
kaananlased iisraellaste katte
¨
ning nad havitasid kaananlased
¨
ja nende linnad. Seeparast pandi sellele paigale nimeks Horma1. a
¨
4 Iisrael jatkas teekonda
¨
¨ ¨
Hoori mae juurest b mooda Punase mere teed, et minna
¨
umber Edomimaa, c kuid rah¨
vas tudis teekonnast. 5 Rahvas muudkui nurises Jumala ja
Moosesega: d „Miks te olete too˜
nud meid Egiptusest siia korbesse surema? Siin pole toitu
ega vett e ja me vihkame seda
vastikut leiba.” f 6 Siis saatis
¨
Jehoova rahva sekka murkmadusid ja need salvasid rahvast,
nii et palju iisraellasi suri. g
7 Rahvas tuli Moosese juur¨
de ja utles: „Me oleme pattu tei¨ ¨
nud, sest oleme raakinud vastu Jehoovale ja sinule. h Palu Jehoovat, et ta maod meie keskelt
¨
ara kaotaks.” Mooses paluski
¨
rahva eest. i 8 Seepeale utles
Jehoova Moosesele: „Valmista
¨
murkmao kuju ja pane see teiba otsa. Iga salvatu peab seda
¨ ¨
vaatama, et ellu jaada.” 9 Niisiis valmistas Mooses vaskmao j
ja pani selle teiba otsa. k Kui
madu oli kedagi salvanud, aga
¨
too vaatas vaskmadu, jai ta elama. l
¨
¨
10 Seejarel laksid iisraella¨
sed teele ja jaid laagrisse Obotisse. m 11 Siis lahkusid nad
¨
Obotist ja jaid laagrisse IjjeAbarimi, n Moabi vastas olevas˜
se korbesse, mis on ida pool.
¨
12 Sealt laksid nad teele ja
¨
jaid laagrisse Seredi vadi o juur¨
¨
de. 13 Nad laksid edasi ja jaid
laagrisse Arnoni p vadi piirkon˜
da korbes, mis algab emor¨ ¨
laste piiri aarest. Arnon on
¨
¨
21:3 1 Nimi Horma tahendab „havitami¨ ¨
sele maaratu”.
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Moabi piiriks, piiriks Moabi
¨
ja emorlaste vahel. 14 Seepa¨
˜
rast oeldakse Jehoova sodade
raamatus: „Vaaheb1 Suufas ja
˜
Arnoni vadid 15 oma nolvadega ulatuvad Aari ning kulgevad
Moabi piiril.”
¨
16 Edasi laksid nad Beeri1.
¨
Sealse kaevu kohta utles Jehoova Moosesele: „Kogu rahvas
kokku ja ma annan neile vett.”
17 Tookord laulis Iisrael
seda laulu:
„Pulbitse, sa kaev!
Vastake talle lauluga!
¨
18 Kaev, mille ulemad
kaevasid, rahva
¨
ulikud uuristasid
¨
kaskijasauaga, omaenda
sauadega.”
¨
˜
Siis laksid nad korbest edasi
Mattanasse, 19 Mattanast Nahalieli ja Nahalielist Baamotis¨
se. a 20 Baamotist laksid nad
orgu, mis on Moabimaal, b nad
¨
¨
laksid alla Pisgaa c maelt, mis
vaatab alla Jesimoni1 d peale.
¨ ¨
¨
21 Nuud saatis Iisrael kaskjalad emorlaste kuninga Sii¨
honi juurde utlema: e 22 „Luba
¨
meil oma maast labi minna. Me
¨ ¨
˜
˜
ei poordu teelt korvale pollu¨
le ega viinamaele ega joo vett
¨
¨
uhestki kaevust. Me laheme
¨ ¨
mooda Kuningateed, kuni ole¨
me su maa labinud.” f 23 Kuid
Siihon ei lubanud Iisraelil oma
¨
maast labi minna, vaid kogus
¨
terve oma rahva kokku ja laks
˜
sellega korbesse Iisraeli vastu.
Ta tuli Jahasesse ja hakkas Iis˜
raeliga sodima. g 24 Aga Iis˜
˜ ˜
˜
rael loi teda moogaga h ja vottis tema maa i oma valdusse
Arnonist j kuni Jabbokini, k kuni
¨
21:14 1 Ilmselt paik Arnoni vadi lahedal,
¨
tapne asukoht ei ole teada. 21:16 1 Ni¨
mi Beer tahendab „kaev”. 21:20 1 Teine
˜
¨
˜
voimalik tahendus: „korbe”.
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ammonlasteni, mitte kaugemale
Jaaserist, a mis on ammonlaste
maa piiriks. b
˜
˜
25 Nii vottis Iisrael koik
emorlastec linnad oma valdusse.
˜
Iisraellased asusid elama koigisse neisse linnadesse, sealhulgas
˜
¨
Hesbonisse ja koigisse selle tutarlinnadesse1. 26 Hesbon oli
emorlaste kuninga Siihoni linn
˜
ja tema oli voidelnud Moabi ku˜
¨
ningaga ning votnud temalt ara
kogu ta maa kuni Arnonini.
¨
27 Seeparast loodi selline pilkelaul:
„Tulge Hesbonisse!
¨
Ehitage ules Siihoni linn,
saagu see tugevaks!
¨
28 Tuli valjus Hesbonist,
leek Siihoni linnast.
See on neelanud Moabi
˜
Aari, Arnoni korgendike
isandad.
¨
29 Hada sulle, Moab!
¨
Sind havitatakse,
sa Kemose d rahvas!
Ta teeb oma poegadest
˜
¨
pogenikud ja tutardest
emorlaste kuninga Siihoni
vangid.
30 Laskem nende pihta!
¨
Hesbon havitatakse
Diibonini, e
laastagem ta Noofani,
tuli levib Meedebani.” f
˜
31 Nonda asus Iisrael elama
emorlaste maale. 32 Siis saatis Mooses Jaaserisseg luurajad.
¨
Iisrael vallutas selle tutarlinnad
¨
ja ajas ara emorlased, kes seal
¨
olid. 33 Seejarel iisraellased
¨ ¨
¨
¨
¨ ¨
poordusid ja laksid ules mooda Baasani teed. Baasani kuningas Oog h tuli kogu oma rah˜
vaga Edreisse i nende vastu so¨
¨ ¨
dima. 34 Jehoova utles nuud
˜
˜
¨
21:25 1 Voib tolkida ka „umberkaudsetesse linnadesse”.

4. MOOSESE 21:35–22:19

¨
Moosesele: „Ara karda teda, a
sest ma annan tema, kogu ta
¨
rahva ja ta maa sinu katte. b Sa teed temaga niisamuti, nagu sa tegid emorlaste kuninga Siihoniga, kes elas Hesbo˜
nis.” c 35 Nad loid ta maha, samuti tema pojad ja kogu ta
¨ ¨
rahva, nii et kedagi ei jaanud
˜
ellu, d ja votsid tema maa oma
valdusse. e
Siis asusid iisraellased
¨
teele ja jaid laagrisse
˜
Moabi korbetasandikule, Jeerikost teisele poole Jordanit. f
¨
2 Sippori poeg Baalak g nagi
˜
koike, mida Iisrael oli emorlastele teinud. 3 Moabiidid hak¨
kasid seda rahvast vaga kartma, sest see oli nii suur — nad
tundsid iisraellaste ees lausa
¨
kabuhirmu. h 4 Moabiidid utle¨ ¨
sid Midjani vanematele: i „Nuud
¨ ¨
soob see rahvas paljaks kogu
¨
¨ ¨
meie umbruse, nagu pull soob
¨
valjalt rohu.”
Sippori poeg Baalak oli tol
ajal Moabi kuningas. 5 Ta saa¨
tis kaskjalad Beori poja Bileami juurde Petoori, j mis on suu˜
¨ ¨
re joe1 aares selle kodumaal.
¨
Ta esitas talle kutse: „Uks rahvas on tulnud Egiptusest. Ta on
katnud kogu maa k ja elab otse
¨ ¨
mu ees. 6 Palun tule nuud ja
¨
nea see rahvas ara, l sest ta
¨
on minust vagevam. Ehk suu¨
dan ma ta alistada ja maalt valja ajada, sest ma tean, et keda
˜
˜
sina onnistad, see on onnistatud, ja keda sina nead, see on
neetud.”
7 Moabi ja Midjani vanemad
asusid teele, kaasas tasu need¨
mise eest1, ning laksid Bileami m
˜
juurde ja andsid Baalaki sonumi

22

˜
˜
22:5 1 Ilmselt Eufrati. 22:7 1 Voib tolkida ka „tasu halbade ennete otsimise
eest”.
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talle edasi. 8 Ta vastas neile:
¨ ¨
¨ ¨
„Jaage ooseks siia ja ma annan
teile teada, mida Jehoova mul¨
¨
le utleb.” Moabi pealikud jaidki
Bileami juurde.
9 Siis tuli Jumal Bileami
¨
juurde ja kusis: a „Kes on need
mehed sinu juures?” 10 Bileam vastas Jumalale: „Moabi
kuningas Baalak, Sippori poeg,
˜
saatis mulle sonumi: 11 „Rahvas, kes tuleb Egiptusest, on
¨ ¨
katnud kogu maa. Tule nuud ja
pane tema peale needus. b Ehk
˜
suudan ma siis ta vastu voidelda ja ta minema ajada.””
¨
12 Aga Jumal utles Bileamile:
„Sa ei tohi nendega kaasa minna. Sa ei tohi seda rahvast nee˜
da, sest ta on onnistatud.” c
˜
13 Hommikul tousis Bileam
¨
¨
ules ja utles Baalaki pealikele:
„Minge tagasi oma maale, Jehoova on keelanud mul teiega kaasa tulla.” 14 Moabi pea¨
likud lahkusid, laksid tagasi
¨
Baalaki juurde ja utlesid: „Bileam keeldus meiega kaasa tulemast.”
15 Kuid Baalak saatis uuesti pealikke, rohkem ja suursugusemaid kui esimesel korral.
16 Nad tulid Bileami juurde ja
¨
¨
utlesid talle: „Nii utleb Sippori
¨
poeg Baalak: „Palun ara keeldu
minu juurde tulemast! 17 Ma
osutan sulle suurt au ja teen
˜
¨
koik, mis sa kasid mul teha.
Palun tule siis ja nea see rah¨
vas ara.”” 18 Ent Bileam vastas Baalaki meestele: „Isegi kui
Baalak annaks mulle omaenda
¨
˜
koja, tais hobedat ja kulda, ei
teeks ma midagi oma Jumala
¨
¨
Jehoova kasu vastu, ei vaikest
¨ ¨
d
ega suurt. 19 Kuid jaage pa¨ ¨
lun sellekski ooks siia, et ma
saaksin teada, mida Jehoova
¨
mulle veel utleb.” e
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¨ ¨
20 Siis tuli Jumal oosel Bi¨
leami juurde ja utles talle:
„Kui need mehed on tulnud
sind kutsuma, siis mine nende˜
¨ ¨
ga kaasa. Aga sa void raaki¨
da ainult seda, mida mina kasin
¨
˜
sul oelda.” a 21 Hommikul tou¨
sis Bileam ules, saduldas oma
¨
emaeesli ja laks Moabi pealikega kaasa. b
22 Aga Jumal vihastus sel¨
¨
leparast, et ta laks, ja Jehoova ingel seadis ennast tee peale
teda takistama. Bileam ratsutas
oma eesli seljas ja kaks teenrit olid koos temaga. 23 Kui
¨
eesel nagi Jehoova inglit tee
˜ ˜
peal seismas, paljastatud mook
¨
¨ ¨
˜
kaes, pooras ta teelt korvale.
Ent Bileam hakkas eeslit peksma, et sundida teda tee pea¨ ¨
le tagasi poorduma. 24 Siis
¨
jai Jehoova ingel seisma vii¨
namagedevahelisele kitsale rajale, kus kummalgi pool oli ki¨ ¨
¨
vimuur. 25 Kui eesel nagi Jehoova inglit, surus ta end vastu
¨ ¨
muuri ja pressis ka Bileami jala
¨ ¨
muuri vastu, ning Bileam hak¨
kas jalle eeslit peksma.
¨
26 Siis laks Jehoova ingel
¨
edasi ja jai seisma nende ette
˜
kitsasse kohta, kus polnud voi¨ ¨
malik poorata ei paremale ega
¨
vasakule. 27 Kui eesel nagi
Jehoova inglit, heitis ta Bileami all maha, nii et Bileam sattus raevu ja peksis eeslit kepiga. 28 Viimaks pani Jehoova
¨ ¨
¨
eesli raakima c ja see utles Bileamile: „Mis ma olen sulle
teinud, et sa mind kolm korda peksid?” d 29 Bileam vastas
eeslile: „See on selle eest, et sa
mind narritasid. Oleks mul vaid
˜ ˜
¨
mook kaes, siis ma tapaks su!”
¨
30 Siis utles eesel Bileamile:
„Kas ma pole seesama eesel,
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kelle seljas sa oled ratsutanud
¨
¨
kogu oma elu kuni tanase paevani? Kas ma olen kunagi varem sulle niimoodi teinud?” Bileam vastas: „Ei.” 31 Siis avas
Jehoova Bileami silmad a ning
¨
see nagi Jehoova inglit seis˜ ˜
mas tee peal, paljastatud mook
¨
˜
kaes. Sedamaid laskus ta polvili ja kummardas maani.
¨
32 Jehoova ingel utles talle:
„Miks sa oma eeslit kolm korda
peksid? Mina olin see, kes sind
takistas, sest sa tegutsed minu
¨
tahte vastaselt. b 33 Eesel nagi
¨ ¨
mind ja puudis kolm korda
˜
˜
minu eest korvale poigata. c Aga
mis oleks juhtunud, kui ta poleks seda teinud? Ma oleksin su
¨
juba tapnud, aga eesli ellu jat¨
nud.” 34 Bileam utles Jehoova inglile: „Ma olen pattu teinud, sest ma ei teadnud, et sina
mul tee peal ees seisad. Kui see
¨
on aga sinu silmis halb, lahen
ma tagasi.” 35 Kuid Jehoova
¨
ingel utles Bileamile: „Mine
koos nende meestega, kuid sa
˜
¨ ¨
void raakida ainult seda, mida
¨
¨
ma sulle utlen.” Seepeale laks
Bileam koos Baalaki pealikega
edasi.
36 Kui Baalak kuulis, et Bi˜
¨
leam on kohale joudnud, laks
ta otsekohe talle vastu Arnoni kaldal asuvasse linna, mis
asub Moabimaa piiril. 37 Baa¨
lak utles Bileamile: „Kas ma
ei lasknud sind kutsuda? Miks
sa minu juurde ei tulnud? Kas
sa arvasid, et ma ei suuda sulle piisavalt suurt au osutada?” d 38 Bileam vastas Baala¨ ¨
kile: „Aga nuud ma ikkagi tulin su juurde. Kuid ma pole kin¨
del, kas ma saan midagi oelda,
¨ ¨
sest mul on luba raakida ainult
seda, mis Jumal mulle suhu paneb.” e

4. MOOSESE 22:39–23:18

¨
39 Nii laks Bileam Baalaki˜
ga kaasa ja nad joudsid KirjatHusotti. 40 Baalak ohverdas
veiseid ja lambaid ning saatis osa sellest ka Bileamile ja
pealikele, kes olid koos tema˜
ga. 41 Hommikul vottis Baa¨
lak Bileami kaasa ja viis ta ules
˜
Baamot-Baali1, kust ta voiks
¨
a
naha kogu rahvast.
¨
Siis utles Bileam Baalakile: „Ehita siia seitse altarit b ja sea mulle valmis seit¨ ¨
se pulli ja seitse jaara.” 2 Baalak tegi kohe nii, nagu Bileam
¨
¨
oli oelnud. Seejarel ohverdasid Baalak ja Bileam igal alta¨
¨ ¨
ril pulli ja jaara. c 3 Bileam ut¨ ¨
˜
les Baalakile: „Jaa siia oma po¨
letusohvri juurde, mina aga lahen. Vahest Jehoova ilmutab
end mulle. Mida tahes ta mulle teada annab, seda ma sulle
¨
¨
¨
utlen.” Ja ta laks lagedale kunkale.
4 Siis Jumal ilmutas end Bi¨
leamile d ja Bileam utles tal¨
le: „Ma pustitasin ridamisi seitse altarit ning ohverdasin igal
¨ ¨
altaril pulli ja jaara.” 5 Jehoo˜
va pani Bileamile sonad suhu e
¨
ning utles: „Mine tagasi Baalaki
¨
˜
juurde ja utle talle need sonad
¨
edasi.” 6 Bileam lakski tagasi
Baalaki juurde, kes seisis koos
˜
˜
koigi Moabi pealikega oma poletusohvri juures. 7 Ta andis
˜
edasi selle prohvetliku sonumi: f
˜
„Moabi kuningas Baalak toi
mind Aramist, g
¨
ida magedelt:
„Tule Jaakobit needma!
Tule Iisraeli hukka
˜
moistma!” h
˜
8 Kuidas voiksin panna needuse nende peale, keda
Jumal pole neednud?

23

¨
22:41 1 Nimi Baamot-Baal tahendab
˜
„Baali korgendikud”.

244

PTK 22
a 4Mo 23:
13, 14


PTK 23
b 4Mo 22:41
c 4Mo 23:
13, 14
4Mo 23:
28–30

d 4Mo 22:20
e 4Mo 22:35
f 4Mo 23:18
4Mo 24:3

g 1Mo 10:22
4Mo 22:5
5Mo 23:3, 4

h 4Mo 22:6


Teine veerg
a 4Mo 22:12
b 1Ku 8:53
c 2Mo 33:16
d 1Mo 13:14, 16
1Mo 22:17
2Mo 1:7

e 4Mo 24:10
Jos 24:10
Neh 13:1, 2

f 4Mo 22:38
4Mo 24:13

g 4Mo 22:11
h 5Mo 34:1
i 4Mo 22:41
4Mo 23:1
4Mo 23:
28, 29

j 4Mo 22:35
4Mo 23:5

k 4Mo 23:7
4Mo 24:3

˜
˜
Kuidas voiksin moista hukka need, keda Jehoova
˜
pole hukka moistnud? a
¨
9 Ma naen neid kaljude tipust
¨
ja vaatan kungastelt.
Nad elavad seal omaette b
ega arva end teiste rahvaste
hulka. c
10 Kes suudaks loendada
¨
Jaakobi mullakubemeid d
˜
¨
voi lugeda ule neljandikkugi
Iisraelist?
Surgu mu hing
ausameelsete surma
˜
ja mu lopp olgu nagu neil!”
¨
11 Seepeale utles Baalak Bileamile: „Mida sa tegid? Ma
˜
toin su siia, et sa paneksid mu
vaenlaste peale needuse, kuid
˜
sina hoopis onnistasid neid.” e
12 Tema aga vastas: „Eks pea
¨ ¨
˜
ma raakima sonu, mis Jehoova
mulle suhu paneb.” f
¨
13 Baalak utles talle: „Tule
palun minuga kaasa teise pai¨
ka, kust nad on sulle naha.
¨
Sa naed neist vaid osa, mit˜
te koiki. Nea nad mulle sealt.” g
¨
14 Seejarel viis Baalak Bilea¨
¨
mi ules Pisgaa h maele Soofimi
¨
valjale, ehitas seal seitse altarit
ning ohverdas igal altaril pul¨ ¨
¨
li ja jaara. i 15 Siis Bileam ut¨ ¨
˜
les Baalakile: „Jaa siia oma po¨
letusohvri juurde, mina aga la¨ ¨
hen raagin Jumalaga.” 16 Ja
Jehoova ilmutas end Bileamile,
˜
¨
pani talle sonad suhu j ning utles: „Mine tagasi Baalaki juurde
¨
˜
ja utle talle need sonad edasi.”
¨
17 Bileam lakski Baalaki juurde, kes ootas teda koos Moa˜
bi pealikega oma poletusohvri
¨
juures. Baalak kusis temalt:
¨
„Mida Jehoova utles?” 18 Bileam andis edasi selle prohvet˜
liku sonumi: k
˜
„Touse, Baalak, ja kuula!
Kuula mind, Sippori poeg!
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19 Jumal ei ole inimene,
kes valetab, a
inimlaps, kes meelt
muudab1. b
¨
Kas tema utleb, aga ei tee?
¨ ¨
Kas tema raagib, aga ei vii
¨
taide? c
20 Mind on kutsutud
˜
onnistama.
˜
Tema on onnistanud d ja
mina ei saa seda tagasi
˜
votta. e
¨
21 Ta ei luba Jaakobit ara
˜
noiduda
ega lase Iisraeliga juhtuda
˜
onnetust.
Jumal Jehoova on oma
rahvaga, f
¨ ¨
valjuhaalselt tervitab see
oma kuningat.
22 Jumal on toonud ta
Egiptusest, g
˜
tema joud on nagu tarva
sarved. h
23 Ei leidu Jaakobile hukatuse
endeid i
ega lausuta Iisraelile
¨
havinguennustusi. j
¨ ¨
˜
Nuud voib Jaakobi ja Iisraeli
¨
kohta oelda:
„Vaadake, mis suuri asju
Jumal on neile teinud!”
˜
24 Siin on rahvas, kes touseb
˜
kui lovi,
˜
kes ajab end lovi kombel
¨
pusti. k
Ta ei heida maha enne,
¨ ¨
kui soob saaki
ja joob tapetute verd.”
¨
25 Seepeale utles Baalak Bileamile: „Kui sa ei saa tema
¨
peale needust panna, siis ara
¨
˜
teda vahemalt onnista!” 26 Bileam vastas talle: „Kas ma juba
¨
˜
ei oelnud sulle, et ma teen koik
¨
nii, nagu Jehoova utleb?” l
˜
˜
23:19 1 Voib tolkida ka „kes kahetseb”.
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¨
27 Baalak aga utles Bileamile: „Palun tule, ma viin sind
¨
veel uhte kohta. Vahest on Ju˜
mala silmis oige see, et sa
¨
nead rahva sealt.” a 28 Seeja¨
rel viis Baalak Bileami ules
¨
Peori maele, kust paistab Je¨
simon1. b 29 Bileam utles Baalakile: „Ehita siia seitse altarit ning sea mulle valmis seitse
¨ ¨
pulli ja seitse jaara.” c 30 Baa¨
lak tegi tapselt nii, nagu Bileam
¨
oli oelnud, ning ohverdas igal
¨ ¨
altaril pulli ja jaara.
¨
Kui Bileam nagi, et Jehoova silmis oli hea Iis˜
¨
raeli onnistada, siis ei lainud
ta enam otsima hukatuse en¨ ¨
¨
˜
deid,d vaid pooras oma nao kor¨
be poole. 2 Bileam nagi Iisraeli, kes oli oma suguharude
kaupa laagris, e ja tema peale
tuli Jumala vaim. f 3 Siis andis
˜
ta teada selle prohvetliku sonumi: g
¨
„Nii utleb Beori poeg
Bileam,
mees, kelle silmad on
avatud.
¨
4 Nii utleb see, kes kuuleb
˜
Jumala sona,
¨
˜
˜
kes nagi Koikvoimsa
¨
nagemust
ja on kummardanud maani
avali silmi: h
5 „Kui kaunid on su telgid,
Jaakob,
su eluasemed, Iisrael! i
6 Need ulatuvad kaugele
nagu vadid, j
˜ ¨ ¨
nagu aiad joe aares,
nagu Jehoova istutatud
aaloepuud1,
¨ ¨
nagu seedrid vete aares.
7 Vesi niriseb tema kahest
¨
nahkambrist,

24

˜
¨
˜
23:28 1 Teine voimalik tahendus: „korb”.
24:6 1 Mitte harilik aaloe (Aloe vera), vaid
˜
¨
toenaoliselt kotkapuu (Aquilaria).

4. MOOSESE 24:8–22

¨
ta seeme on kulvatud
¨ ¨
paljude vete aarde. a
Tema kuningas b saab
¨
Agagist c vagevamaks
ja ta kuningriik
¨
ulendatakse. d
8 Jumal on toonud ta
Egiptusest,
˜
tema joud on nagu
tarva sarved.
Ta neelab rahvad, oma
˜
rohujad, e
¨
ta narib nende luid, purustab nad oma nooltega.
˜
9 Ta on laskunud kohuli,
˜
ta lamab nagu lovi.
˜
Ta on kui lovi — kes julgeks
¨
teda hairida?
˜
Kes sind onnistavad,
˜
on onnistatud,
ja kes sind neavad,
on neetud.”” f
10 Siis sai Baalak Bileami
˜
peale maruvihaseks. Baalak loi
˜
¨
¨
polastavalt kasi kokku ja utles Bileamile: „Ma kutsusin sind
selleks, et sa paneksid mu vaenlaste peale needuse, g aga sina
˜
hoopis onnistasid neid kolm
¨ ¨
korda. 11 Lahku nuud jala˜
maid! Ma kavatsesin sind korgesti austada, h kuid Jehoova on
¨
jatnud sind aust ilma.”
12 Bileam vastas Baalakile:
¨
¨
„Kas ma ei oelnud kaskjalgadele, kelle sa saatsid: 13 „Isegi
kui Baalak annaks mulle oma¨
˜
enda koja, tais hobedat ja kulda, ei saaks ma toimida oma
¨
tahtmise jargi ja teha midagi
¨
Jehoova kasu vastu, ei head
¨ ¨
ega halba. Ma raagin vaid seda,
¨
mida Jehoova mulle utleb”? i
¨ ¨
¨
14 Nuud lahen ma oma rahva
juurde. Aga ma teen sulle teatavaks, mida see rahvas sinu rahvaga tulevikus teeb.” 15 Siis
andis ta teada selle prohvetliku
˜
sonumi: j
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¨
„Nii utleb Beori poeg
Bileam,
mees, kelle silmad on
avatud. a
¨
16 Nii utleb see, kes kuuleb
˜
Jumala sona
ja kellel on teadmised
˜
˜
Koigekorgemalt,
¨
˜
˜
see, kes nagi Koikvoimsa
¨
nagemust,
kummardades maani avali
silmi:
¨
17 „Ma naen teda, aga mitte
¨ ¨
nuud,
¨
ma naen teda, aga mitte
peatselt.
¨
¨
Jaakobist valjub taht, b
˜
Iisraelist touseb
valitsuskepp. c
Tema purustab Moabi
lauba d
˜
˜
¨
ja koigi sojamollu poegade
kolbad.
18 Edom alistatakse, e
Seirf saab oma vaenlastele, g
¨
kui Iisrael naitab oma
julgust.
19 Jaakobist tuleb alistaja h
¨
ning ta havitab linnast
¨ ¨
iga ellujaanu.””
¨
¨
20 Kui ta nagi amalekke, jat˜
kas ta oma prohvetliku sonumiga:
„Amalek oli esimene
rahvaste seas, i
˜
aga lopuks ta hukkub.” j
¨
¨
21 Kui ta nagi keenlasi, k jat˜
kas ta oma prohvetliku sonumiga:
„Su asupaik on kindel,
su eluase on kinnitatud
kaljule.
˜
22 Aga Kain1 poletatakse
siiski.
¨ ¨
Kaua veel on jaanud aega,
¨ ¨
kuni Assuuria sind vangi
viib?”
24:22 1 St keenlased.
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¨
23 Ta jatkas oma prohvetli˜
ku sonumiga:
¨
¨ ¨
„Oh hada! Kes jaab ellu,
kui Jumal seda teeb?
24 Laevad tulevad Kittimi a
rannikult,
¨ ¨
nad vaenavad Assuuriat, b
nad vaenavad Eeberit.
¨
Aga temagi havib
¨
taielikult.”
25 Siis Bileam c lahkus ja
¨
¨
laks oma teed. Ka Baalak laks
oma teed.
Kui Iisrael elas Sittimis, d hooras rahvas Moa¨
bimaa tutardega. e 2 Need naised kutsusid rahvast oma jumalatele ohverdama f ning rahvas
˜
soi neid ohvreid ja kummardas
˜
nende jumalaid. g 3 Nonda siis
kummardas Iisrael Peori Baa¨
li h ja Jehoova raev suttis Iisrae¨
li vastu. 4 Jehoova utles Moosesele: „Tapa nende eestvedajad ja riputa laibad Jehoova
¨
¨
¨
ees paise paeva ajal posti kul˜ ˜
ge, et Jehoova vihaloom Iisrae¨ ¨
li pealt poorduks.” 5 Seepea¨
le utles Mooses Iisraeli kohtu¨
˜
moistjatele: i „Igauks teist tapku
oma mehed, kes on kummardanud Peori Baali!” j
¨
6 Just siis tuli uks iisraella˜
ne ja toi oma vendade juurde
¨
uhe midjanlanna; k ta tegi seda
otse Moosese ja terve Iisraeli
koguduse silme all, kui need
¨
nutsid kogudusetelgi sissekaigu
ees. 7 Kui Piinehas, l preester
Aaroni poja Eleasari poeg, seda
¨
˜
nagi, tousis ta sedamaid kogu¨
duse keskelt ules ja haaras pii¨
¨
gi. 8 Ta laks Iisraeli mehe ja¨
rel telki ja torkas labi nii Iisraeli mehe kui ka selle naise, nad
˜
molemad, torgates naisele ku˜
bemesse. Siis voeti nuhtlus
¨
iisraellaste pealt ara. m 9 Sel-

25
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lesse nuhtlusse surnuid oli
24 000. a
¨
10 Siis utles Jehoova Moosesele: 11 „Piinehas, b preester Aaroni poja Eleasari poeg,
¨ ¨
on pooranud mu viha iisraellaste pealt, sest ta ei sallinud,
et mulle truudust murtakse, c ja
˜
¨
seetottu pole ma iisraellasi ha¨ ¨
vitanud, kuigi ma ootan jaagi¨
¨
tut puhendumust. d 12 Seepa¨
rast utle: „Ma teen temaga rahulepingu. 13 Selle lepingu
alusel kuulub preestriamet ala¨
liselt talle ja ta jarglastele, e sest
ta ei sallinud, et Jumalale truudust murtakse, f ning ta toimetas lepitust Iisraeli rahva eest.””
14 Selle Iisraeli mehe nimi,
¨
kes surmati uhes midjanlannaga, oli Simri ja ta oli Salu poeg,
˜
siimeonlaste suguvosa pealik.
15 Surmatud midjanlanna nimi
¨
oli Kosbi, ta oli Tsuuri tutar.g
¨
˜
Tsuur oli uks Midjani hoimupealikest. h
¨
16 Hiljem utles Jehoova Moo¨
sesele: 17 „Runnake midjanla¨ ¨
si ja looge nad maha, i 18 sest
¨
nemad rundasid teid kavalusega
Peori juhtumil, j mis oli seotud
˜
nende oe Kosbiga, Midjani peali¨
¨
ku tutrega, kes surmati k sel pae¨
val, kui teid Peori juhtumi parast nuheldi.” l
¨
¨
Parast nuhtlust m utles
Jehoova Moosesele ja
preester Aaroni pojale Eleasa¨
rile: 2 „Lugege ara terve iisraellaste kogudus nende sugu˜
¨
˜
vosade jargi, koik 20-aasta˜
sed ja vanemad, kes on kolbli˜
¨
kud teenima Iisraeli sojavaes.” n
3 Mooses ja preester Eleasar o
¨
˜
utlesid rahvale Moabi korbeta¨ ¨
p
sandikul Jordani aares Jeeri¨
¨
ko q lahistel: 4 „Lugege ara
˜
koik 20-aastased ja vanemad,

26

4. MOOSESE 26:5–34

¨
nii nagu Jehoova Moosest kaskis.” a
Need olid Iisraeli pojad,
¨
kes tulid valja Egiptusemaalt.
¨
5 Iisraeli esmasundinu oli Ruu¨
ben. b Ruubeni jarglased c olid:
˜
Hanokist hanoklaste suguvo˜
sa, Pallust pallulaste suguvosa,
6 Hesronist hesronlaste sugu˜
vosa, Karmist karmlaste sugu˜
vosa. 7 Need olid ruubenlaste
˜
suguvosad; nende seast arvele˜
voetuid oli 43730. d
8 Pallu poeg oli Eliab.
9 Eliabi pojad olid Nemuel,
Daatan ja Abiram. Daatan ja
Abiram olid koguduse esinda˜
jad, kes voitlesid Moosese e ja
¨
˜
Aaroni vastu uhes Korahi jou¨
guga, f kui nad astusid valja Jehoova vastu. g
10 Siis maa avanes ja neelas nad. Aga Korah koos oma
toetajatega suri, kui tuli neelas
250 meest. h Ja nad said teistele
¨
hoiatavaks naiteks. i 11 Kuid
Korahi pojad ei surnud. j
¨
12 Siimeoni k jarglased oma
˜
¨
suguvosade jargi olid: Nemue˜
list nemuellaste suguvosa, Jaa˜
minist jaaminlaste suguvosa,
˜
Jaakinist jaakinlaste suguvosa,
˜
13 Serahist
serahlaste suguvoˇ
ˇ
˜
sa, Saulist saullaste suguvosa.
˜
14 Siimeonlaste suguvosadest
˜
arvelevoetuid oli 22200. l
¨
15 Gaadi m jarglased oma su˜
¨
guvosade jargi olid: Sefonist
˜
sefonlaste suguvosa, Haggist
˜
haggilaste suguvosa, Suunist
˜
suunlaste suguvosa, 16 Os˜
nist osnilaste suguvosa, Eerist
˜
eerlaste suguvosa, 17 Arodist
˜
arodlaste suguvosa, Areelist
˜
areellaste suguvosa. 18 Need
˜
olid Gaadi poegade suguvosad;
˜
neist arvelevoetuid oli 40 500. n
19 Juuda o pojad olid Eer ja
Oonan. p Kuid Eer ja Oonan
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4Mo 1:29
1Mo 30:20
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surid Kaananimaal. a 20 Juuda
¨
˜
¨
jarglased oma suguvosade jargi olid: Seelast b seelalaste su˜
guvosa, Peretsist c peretslaste
˜
suguvosa, Serahist d serahlas˜
¨
te suguvosa. 21 Peretsi jarglased olid: Hesronist e hesron˜
laste suguvosa, Haamulist f haa˜
mullaste suguvosa. 22 Need
˜
olid Juuda suguvosad; neist ar˜
velevoetuid oli 76500. g
¨
23 Issaskari h jarglased oma
˜
¨
suguvosade jargi olid: Toolasti
˜
toolalaste suguvosa, Puvvast
˜
puvvalaste suguvosa, 24 Jaa˜
subist jaasublaste suguvosa,
˜
Simronist simronlaste suguvosa. 25 Need olid Issaskari su˜
˜
guvosad; neist arvelevoetuid oli
64300. j
¨
26 Sebuloni k jarglased oma
˜
¨
suguvosade jargi olid: Sere˜
dist seredlaste suguvosa, Eelo˜
nist eelonlaste suguvosa, Jah˜
leelist jahleellaste suguvosa.
27 Need olid sebulonlaste su˜
˜
guvosad; neist arvelevoetuid oli
60 500. l
¨
28 Joosepi m jarglased olid
Manasse ja Efraim n koos oma
¨
˜
suguvosaga. 29 Manasse o jarglasest Maakiristp tuli maakir˜
¨
laste suguvosa. Maakirile sundis Gilead; q Gileadist tuli gi˜
leadlaste suguvosa. 30 Gileadi
¨
jarglased olid: Jeserist jeser˜
laste suguvosa, Heelekist hee˜
leklaste suguvosa, 31 Asrielist
˜
asriellaste suguvosa, Sekemist
˜
sekemlaste suguvosa, 32 Se˜
midast semidlaste suguvosa,
˜
Heeferist heeferlaste suguvosa.
33 Aga Heeferi pojal Selofhadil
¨
ei olnud poegi, vaid ainult tut¨
r
s
red. Selofhadi tutarde nimed
olid Mahla, Noa, Hogla, Milka
ja Tirsa. 34 Need olid Manasse
˜
˜
suguvosad; neist arvelevoetuid
ˇ
oli 52 700. s
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¨
35 Efraimi a jarglased oma
˜
¨
suguvosade jargi olid: Suute˜
lahist b suutelahlaste suguvosa, Bekerist bekerlaste sugu˜
vosa, Tahanist tahanlaste su˜
¨
guvosa. 36 Suutelahi jarglased olid: Eeranist eeranlaste
˜
suguvosa. 37 Need olid Efrai˜
mi poegade suguvosad; neist
˜
arvelevoetuid oli 32500. c Need
¨
olid Joosepi jarglased oma su˜
¨
guvosade jargi.
¨
38 Benjamini d jarglased oma
˜
¨
suguvosade jargi olid: Be˜
last e belalaste suguvosa, As˜
belist asbellaste suguvosa, Ahi˜
ramist ahiramlaste suguvosa,
39 Suufamist suufamlaste su˜
guvosa, Huufamist huufamlaste
˜
suguvosa. 40 Bela pojad olid
Ard ja Naaman; f Ardist ardlaste
˜
suguvosa, Naamanist naaman˜
laste suguvosa. 41 Need olid
¨
Benjamini jarglased oma sugu˜
¨
˜
vosade jargi; neist arvelevoetuid oli 45600. g
¨
42 Daani h jarglased oma su˜
¨
guvosa jargi olid: Suuhamist
˜
suuhamlaste suguvosa. Need
¨
olid Daani jarglased oma sugu˜
¨
˜
vosa jargi. 43 Koiki suuham˜
˜
laste suguvosast arvelevoetuid
oli 64 400. i
¨
44 Aaseri j jarglased oma su˜
¨
guvosade jargi olid: Jimnast
˜
jimnalaste suguvosa, Jisvist
˜
jisvilaste suguvosa, Berijast be˜
rijalaste suguvosa; 45 Berija
poegadest: Heberist heberlas˜
te suguvosa, Malkielist malkiel˜
¨
laste suguvosa. 46 Aaseri tutre nimi oli Saarah. 47 Need
¨
˜
olid Aaseri jarglaste suguvo˜
sad; neist arvelevoetuid oli
53400. k
¨
48 Naftali l jarglased oma su˜
¨
guvosade jargi olid: Jahselist
˜
jahsellaste suguvosa, Guunist
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˜
guunlaste suguvosa, 49 Jet˜
serist jetserlaste suguvosa, Sil˜
lemist sillemlaste suguvosa.
˜
50 Need olid Naftali suguvosad
˜
¨
oma suguvosade jargi; neist ar˜
velevoetuid oli 45400. a
˜
51 Koiki iisraellaste seast ar˜
velevoetuid oli kokku 601730. b
¨
¨
52 Parast seda utles Jehoova
Moosesele: 53 „Selle nimekirja alusel jaotatagu maa nende
¨
vahel parandiosadeks. c 54 Ke¨
da on rohkem, nende parandiosa suurendatagu, ja keda on
¨
¨
¨
vahem, nende parandiosa vahendatagu. d Igale suguharule
¨
antagu parandiosa olenevalt
˜
arvelevoetute arvust. 55 Aga
maa jaotamiseks heidetagu liis¨
ku. e Neile antagu parandmaa
nende isa suguharu omandist.
¨
¨ ¨
56 Iga parandiosa maaratakse
liisuga ning jaotatakse suurema¨
¨
te ja vaiksemate ruhmade vahel.”
˜
57 Leviitide f seast arvelevoe˜
¨
tud oma suguvosade jargi olid:
Geersonist geersonlaste sugu˜
vosa, Kehatist g kehatlaste sugu˜
vosa, Merarist merarlaste sugu˜
vosa. 58 Ka need olid leviiti˜
de suguvosad: libnilaste h su˜
˜
guvosa, hebronlaste i suguvosa,
˜
mahlilaste j suguvosa, muusilas˜
te k suguvosa, korahlaste l sugu˜
vosa.
¨
Kehatile sundis Amram. m
59 Amrami naise nimi oli Joo¨
kebed, n ta oli Leevi tutar, kes
¨
sundis Leevile Egiptuses. Joo¨
kebed sunnitas Amramile Aaro˜
ni ja Moosese ning nende oe
¨
Mirjami. o 60 Aaronile sundisid
Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar. p 61 Aga Naadab ja Abihu
˜
surid, kuna nad toid Jehoova
ette lubamatu tule. q
˜
62 Nende seast arvelevoe˜
¨
tuid oli kokku 23000, koiki uhe

4. MOOSESE 26:63–27:21
kuu vanuseid ja vanemaid mees˜
soost isikuid. a Neid ei voetud arvele koos teiste iisraellastega, b
sest neile ei antud iisraellaste
¨
keskel parandit. c
63 Mooses ja preester Elea˜
˜
sar votsid koik need arvele, kui
˜
nad iisraellased Moabi korbe¨ ¨
tasandikul Jordani aares Jeeri¨
¨
ko lahistel ara lugesid. 64 Aga
¨
nende seas ei olnud uhtegi, kelle Mooses ja preester Aaron olid
˜
Siinai korbes iisraellasi lugedes
˜
arvele votnud, d 65 sest Jehoo¨
va oli nende kohta oelnud, et
˜
nad surevad korbes. e Seega ei
¨ ¨
¨
olnud neist alles jaanud uhtegi
meest peale Jefunne poja Kaalebi ja Nuuni poja Joosua. f
Siis astusid ette Selofha¨
di tutred g Joosepi poja
˜
Manasse suguvosast. Selofhad
oli Heeferi poeg, Heefer oli
Gileadi poeg, Gilead oli Maakiri poeg ja Maakir oli Ma¨
nasse poeg. Selofhadi tutarde
nimed olid Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. 2 Nad seisid Moosese, preester Eleasari,
pealike h ja terve rahva ees
¨
kogudusetelgi sissekaigu juures
¨
ning utlesid: 3 „Meie isa suri
˜
korbes, kuid ta polnud Kora˜
hi toetajate seas, selles jougus, kes kogunes Jehoova vastu,i vaid ta suri omaenda patu
¨
¨
parast. Tal aga polnud uhtegi
poega. 4 Miks peaks meie isa
˜
nimi tema suguvosast kaduma,
kuna tal polnud poega? Anna
meile omand meie isa vendade
keskel!” 5 Seepeale viis Mooses nende asja Jehoova ette. j
¨
6 Jehoova utles Moosesele:
¨
˜
7 „Selofhadi tutardel on oigus.
¨
Anna neile parandmaa nende isa vendade keskel, nende
¨
¨
isa parand saagu neile.k 8 Utle
iisraellastele: „Kui mees sureb

27
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ja tal ei ole poega, siis andke
¨
¨
tema parand ta tutrele. 9 Aga
¨
kui sel mehel pole ka tutart, siis
¨
andke tema parand ta vendadele. 10 Aga kui tal pole vendi,
¨
siis andke tema parand ta isa
vendadele. 11 Aga kui ta isalgi pole vendi, siis andke tema
¨
¨
parand ta lahimale veresugula˜
sele ta suguvosas ja see saagu
temale. See olgu iisraellastele
˜
oigusnormiks, nagu Jehoova on
¨
Moosest kaskinud.””
¨
12 Siis utles Jehoova Moose¨
¨
sele: „Mine ules sellele mae¨
le Abarimi maestikus a ja vaata
maad, mille ma annan iisraellas¨
tele. b 13 Kui sa seda oled nai¨
nud, siis lahed ka sina oma rahva
¨
juurde puhkama, c nagu on lainud
su vend Aaron, d 14 sest kui ko˜
gudus minuga Sini korbes riid¨
les, hakkasite te vastu mu kasule ega pidanud mind nende ees
¨
puhaks vee juures, e Meriba vee f
˜
juures Kaadeses g Sini korbes.” h
¨
15 Siis utles Mooses Jehoovale: 16 „Jumal Jehoova, kes
˜
annab eluvaimu koigile inimes¨ ¨
¨
tele, maaraku koguduse ule
¨
¨
uks mees, 17 kes laheks nen¨
de ees valja ja tuleks nende
¨
ees tagasi, kes viiks nad valja
ja tooks nad tagasi, et Jehoova
kogudus ei oleks nagu karjase¨
ta lambad.” 18 Jehoova utles
˜
Moosesele: „Vota Nuuni poeg
˜
Joosua, kes on voimekas mees,
¨
ja pane oma kasi tema peale. i
19 Pane ta seisma preester
Eleasari ja terve koguduse ette
¨ ¨
ning maara ta nende silme all
˜
juhiks. j 20 Anna osa oma voimust1 temale, k et terve iisraellaste kogudus teda kuulaks. l
21 Ta seisku preester Eleasari
¨
ees, kes kusib Jehoovalt uuri˜
˜
27:20 1 Voib tolkida ka „aust”.
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mi a abil temale juhatust. Tema
¨
¨
kasul mingu nad valja ja tema
¨
kasul tulgu nad tagasi, tema ja
˜
¨
koik iisraellased uhes temaga,
terve kogudus.”
¨
22 Mooses tegi tapselt nii,
¨
nagu Jehoova oli teda kaskinud. Ta pani Joosua seisma
preester Eleasari ja terve koguduse ette 23 ning asetas oma
¨
¨ ¨
kaed tema peale ja maaras ta
juhiks, b nagu Jehoova oli Moo¨
sese kaudu kasu andnud. c
¨
Siis utles Jehoova Moo¨
sesele: 2 „Kasi iisraellasi: „Kandke hoolt selle eest, et
te tooksite mulle mu ohvrianni,
˜
mu leiva. Minu meeldivalohna¨ ¨
lised tuleohvrid tuleb tuua maaratud ¨ ajal.” d
3 Utle neile: „See on tuleohver, mille te peate Jehoovale tooma: kaks veatut aastast
¨ ¨
¨
jaartalle paevas alaliselt too¨
˜
davaks poletusohvriks. e 4 Uks
¨ ¨
jaartall ohverdage hommikul ja
¨ ¨
teine jaartall videviku ajal1 f
˜
5 ning molemaga koos tooge
¨
roaohvriks kumnendik eefat1
peenjahu, mis on segatud nel˜
jandiku hiini2 tambitud oliga. g 6 See on alaliselt toodav
˜
poletusohver, h mille kohta anti
¨
¨
kask Siinai mael ja mis tu˜
leb tuua kui meeldivalohnaline
tuleohver Jehoovale. 7 Selle
juurde kuulub joogiohver, nel¨ ¨
jandik hiini iga jaartalle kohta.i
¨
Valage see alkohoolne jook puhas paigas joogiohvriks Jehoo¨ ¨
vale. 8 Teine jaartall ohverdage videviku ajal. Tooge see
˜
Jehoovale meeldivalohnaliseks
tuleohvriks koos samasuguse
roaohvri ja joogiohvriga nagu
hommikul. j

28

˜
˜
˜
28:4 1 Sona-sonalt „kahe ohtu vahel”.
28:5 1 2,2 liitrit. (Vt lisa B14.) 2 0,9 liitri.
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¨
9 Aga hingamispaeval a tuleb
ohvrianniks tuua kaks veatut
¨ ¨
aastast jaartalle ja roaohvriks
¨
˜
kaks kumnendikku eefat1 oli¨
ga segatud peenjahu uhes selle juurde kuuluva joogiohvriga.
¨
˜
10 See on hingamispaeva poletusohver lisaks alaliselt tooda˜
vale poletusohvrile ja selle joogiohvrile. b
11 Iga kuu alguses too˜
ge Jehoovale poletusohvriks
¨
¨ ¨
kaks noort pulli, uks jaar ja
¨ ¨
seitse veatut aastast jaartalle c
12 ning roaohvriks d kummagi
¨
pulli kohta kolm kumnendikku
˜
eefat1 oliga segatud peenjahu,
¨
¨ ¨
jaara e kohta kaks kumnendik˜
ku eefat oliga segatud peenja¨ ¨
hu 13 ja iga jaartalle kohta
¨
˜
kumnendik eefat oliga segatud
˜
peenjahu. See on poletusoh˜
ver, meeldivalohnaline tuleohver Jehoovale. f 14 Joogiohvriks olgu pool hiini1 veini pul¨ ¨
li kohta, g kolmandik hiini2 jaara
¨ ¨
kohta h ja neljandik hiini3 jaartalle kohta. i See on igakuine
˜
poletusohver, mida tuleb tuua
¨
igas kuus aasta labi. 15 Pea˜
le alaliselt toodava poletusohvri ja selle juurde kuuluva joogiohvri tuleb Jehoovale tuua
¨
uks sikutall patuohvriks.
16 Esimese kuu neljateist¨
¨
¨
kumnendal paeval on paasapuha Jehoova auks.j 17 Ka sama
¨
¨
kuu viieteistkumnendal paeval
¨
¨
¨ ¨
on puha. Seitse paeva soodagu hapnemata leiba. k 18 Esi¨
¨
mesel paeval
olgu puha kokku¨
tulek. Arge tehke mitte min¨ ¨
gisugust rasket tood. 19 Tooge
˜
Jehoovale poletusohvriks, tule¨ ¨
ohvriks, 2 noort pulli, 1 jaar
28:9 1 4,4 liitrit. 28:12 1 6,6 liitrit.
28:14 1 1,8 liitrit. 2 1,2 liitrit. 3 0,9 liitrit.

4. MOOSESE 28:20–29:11

¨ ¨
ja 7 aastast jaartalle. Ohvriloomad olgu veatud. a 20 Ohverdage need koos nende juurde kuu˜
luva roaohvriga, milleks on oliga segatud peenjahu b ja mida
¨
tooge kolm kumnendikku eefat
¨
pulli kohta ja kaks kumnendik¨ ¨
ku eefat jaara kohta. 21 Oh¨
verdage kumnendik eefat iga
¨ ¨
jaartalle kohta neist seitsmest
¨
22 ning tooge uks sikk patuohvriks, et teie eest lepitust toimetada. 23 Ohverdage need li˜
saks hommikusele poletusohvri˜
le, mis on alaliselt toodav poletusohver. 24 Ohverdage neid
¨
¨
iga paev samamoodi, seitse pae¨
va jarjest, leivana, meeldiva˜
lohnalise tuleohvrina Jehoovale.
˜
Koike seda ohverdage koos alali˜
selt toodava poletusohvri ja selle juurde kuuluva joogiohvriga.
¨
25 Seitsmendal paeval
¨ olgu teil
¨
puha kokkutulek. c Arge tehke
¨ ¨
mitte mingisugust rasket tood. d
¨
¨
26 Uudsevilja paeval, e nada¨
latepuhal, kui te toote Jehoovale uue saagi roaohvri, f ¨ ol¨
gu teil puha kokkutulek. g Arge
tehke mitte mingisugust ras¨ ¨
ket tood. h 27 Tooge Jehoova˜
˜
le meeldivalohnaliseks poletus¨
ohvriks kaks noort pulli, uks
¨ ¨
¨ ¨
jaar ja seitse aastast jaartalle. i
28 Roaohvriks koos nendega
˜
tooge oliga segatud peenjahu:
¨
tooge seda kolm kumnendikku eefat kummagi pulli kohta,
¨
¨ ¨
kaks kumnendikku eefat jaara
¨
kohta 29 ja kumnendik eefat
¨ ¨
iga jaartalle kohta neist seits¨
mest; 30 samuti tooge uks sikutall, et teie eest lepitust toimetada. j 31 Ohverdage need
˜
lisaks alaliselt toodavale poletusohvrile ning selle juurde
kuuluvale roaohvrile ja joogiohvrile. Ohvriloomad olgu veatud. k
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Seitsmenda kuu esime¨
¨
sel paeval
olgu teil puha
¨
kokkutulek. Arge tehke mitte
¨ ¨
mingisugust rasket tood. a See
¨
on paev, kui teil tuleb puhuda trompetit. b 2 Ohverdage
˜
Jehoovale meeldivalohnaliseks
˜
poletusohvriks 1 noor pull,
¨ ¨
¨ ¨
1 jaar ja 7 aastast jaartalle,
˜
koik need olgu veatud. 3 Koos
˜
nendega tooge roaohvriks oliga segatud peenjahu: tooge
¨
seda kolm kumnendikku eefat1
¨
pulli kohta, kaks kumnendikku
¨ ¨
¨
eefat2 jaara kohta 4 ja kum¨ ¨
nendik eefat1 iga jaartalle kohta neist seitsmest. 5 Patuohv¨
riks tooge uks sikutall, et teie
eest lepitust toimetada. 6 Ohverdage need lisaks igakuisele
˜
poletusohvrile ja selle roaohvrile, c samuti alaliselt toodavale
˜
poletusohvrile ja selle roaohvrile d ning nende juurde kuuluvatele joogiohvritele, e nagu on
¨
ette nahtud. See olgu meeldiva˜
lohnaliseks tuleohvriks Jehoovale.
¨
7 Seitsmenda kuu kumnen¨
¨
dal paeval olgu teil puha kokkutulek, f siis tuleb
teil alanda¨
da oma hinge1. Arge tehke mit¨ ¨ g
te mingisugust tood. 8 Tooge
˜
Jehoovale meeldivalohnaliseks
˜
poletusohvriks 1 noor pull,
¨ ¨
¨ ¨
˜
1 jaar ja 7 aastast jaartalle, koik
h
need olgu veatud. 9 Nende
juurde kuulugu roaohver, mil˜
leks on oliga segatud peenjahu
¨
ja mida tooge kolm kumnendikku eefat pulli kohta, kaks
¨
¨ ¨
kumnendikku eefat jaara koh¨
ta 10 ja kumnendik eefat iga
¨ ¨
jaartalle kohta neist seitsmest.
¨
11 Samuti tooge uks sikutall
29:3 1 6,6 liitrit. (Vt lisa B14.)¨ 2 4,4
liitrit. 29:4 1 2,2 liitrit. 29:7 1 Uldiselt
˜
moistetakse selle all erinevaid enesesalgamise vorme, sealhulgas paastumist.
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¨
patuohvriks lisaks lepituspaeva
patuohvrile a ning alaliselt too˜
davale poletusohvrile ja selle
roaohvrile koos nende juurde
kuuluvate joogiohvritega.
12 Seitsmenda kuu viieteist¨
¨
¨
kumnendal paeval
¨ olgu teil puha kokkutulek. Arge tehke mit¨ ¨
te mingisugust rasket tood
¨
ja pidage seitse paeva Je¨
hoova auks puha. b 13 Tooge
˜
˜
poletusohvriks, c meeldivalohnaliseks tuleohvriks Jehoovale,
¨ ¨
13 noort pulli, 2 jaara ja 14 aas¨ ¨
˜
tast jaartalle, koik need olgu
veatud. d 14 Nende juurde kuu˜
lugu roaohver, milleks on oliga segatud peenjahu ja mida
¨
tooge kolm kumnendikku eefat
iga pulli kohta neist kolme¨
¨
teistkumnest, kaks kumnendik¨ ¨
ku eefat kummagi jaara kohta
¨
neist kahest 15 ja kumnendik
¨ ¨
eefat iga jaartalle kohta neist
¨
neljateistkumnest. 16 Samuti
¨
tooge uks sikutall patuohvriks
˜
lisaks alaliselt toodavale poletusohvrile ning selle juurde
kuuluvale roaohvrile ja joogiohvrile. e
¨
17 Teisel paeval ohverdage
¨ ¨
12 noort pulli, 2 jaara ja 14 aas¨ ¨
˜
tast jaartalle, koik need olgu
veatud, f 18 ning nende juurde
kuuluv roaohver ja joogiohvrid
¨ ¨
¨ ¨
pullide, jaarade ja jaartallede
¨
¨
arvu jargi, nagu on ette nahtud.
19 Samuti tooge patuohvriks
¨
uks sikutall lisaks alaliselt too˜
davale poletusohvrile ning selle juurde kuuluvale roaohvrile
koos nende joogiohvritega. g
¨
20 Kolmandal paeval ohver¨ ¨
dage 11 pulli, 2 jaara ja 14 aas¨ ¨
˜
tast jaartalle, koik need olgu
veatud, h 21 ning nende juurde
kuuluv roaohver ja joogiohvrid
¨ ¨
¨ ¨
pullide, jaarade ja jaartallede
¨
¨
arvu jargi, nagu on ette nahtud.
22 Samuti tooge patuohvriks
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¨
uks sikk lisaks alaliselt tooda˜
vale poletusohvrile ning selle
juurde kuuluvale roaohvrile ja
joogiohvrile. a
¨
23 Neljandal paeval ohver¨ ¨
dage 10 pulli, 2 jaara ja 14 aas¨ ¨
˜
tast jaartalle, koik need olgu
veatud, b 24 ning nende juurde kuuluv roaohver ja joogiohv¨ ¨
¨ ¨
rid pullide, jaarade ja jaartal¨
lede arvu jargi, nagu on et¨
te nahtud. 25 Samuti tooge
¨
patuohvriks uks sikutall li˜
saks alaliselt toodavale poletusohvrile, selle juurde kuuluvale roaohvrile ja joogiohvrile. c
¨
26 Viiendal paeval ohverda¨ ¨
ge 9 pulli, 2 jaara ja 14 aas¨ ¨
˜
tast jaartalle, koik need olgu
veatud, d 27 ning nende juurde
kuuluv roaohver ja joogiohvrid
¨ ¨
¨ ¨
pullide, jaarade ja jaartallede
¨
¨
arvu jargi, nagu on ette nahtud.
28 Samuti tooge patuohvriks
¨
uks sikk lisaks alaliselt tooda˜
vale poletusohvrile ning selle
juurde kuuluvale roaohvrile ja
joogiohvrile. e
¨
29 Kuuendal paeval ohver¨ ¨
dage 8 pulli, 2 jaara ja 14 aas¨ ¨
˜
tast jaartalle, koik need olgu
veatud, f 30 ning nende juurde
kuuluv roaohver ja joogiohvrid
¨ ¨
¨ ¨
pullide, jaarade ja jaartallede
¨
¨
arvu jargi, nagu on ette nahtud.
31 Samuti tooge patuohvriks
¨
uks sikk lisaks alaliselt tooda˜
vale poletusohvrile, selle juurde kuuluvale roaohvrile ja selle
joogiohvritele. g
¨
32 Seitsmendal paeval oh¨ ¨
verdage 7 pulli, 2 jaara ja 14 aas¨ ¨
˜
tast jaartalle, koik need olgu
h
veatud, 33 ning nende juurde kuuluv roaohver ja joogiohv¨ ¨
¨ ¨
rid pullide, jaarade ja jaartalle¨
¨
de arvu jargi, nagu on ette nahtud. 34 Samuti tooge patuohv¨
riks uks sikk lisaks alaliselt

4. MOOSESE 29:35–30:15

˜
toodavale poletusohvrile, selle
juurde kuuluvale roaohvrile ja
joogiohvrile. a
¨
35 Kaheksandal paeval olgu
¨
¨
teil puhalik kokkutulek. Arge
tehke mitte mingisugust rasket
¨ ¨
˜
tood. b 36 Tooge poletusohv˜
riks, meeldivalohnaliseks tule¨ ¨
ohvriks Jehoovale, 1 pull, 1 jaar
¨ ¨
˜
ja 7 aastast jaartalle, koik need
olgu veatud, c 37 ning nende
juurde kuuluv roaohver ja
¨ ¨
joogiohvrid pullide, jaarade ja
¨ ¨
¨
jaartallede arvu jargi, nagu on
¨
ette nahtud. 38 Samuti too¨
ge patuohvriks uks sikk lisaks
˜
alaliselt toodavale poletusohvrile ning selle juurde kuuluvale
roaohvrile ja joogiohvrile. d
39 Ohverdage need seatud
¨
puhadel e Jehoovale lisaks oma
˜
tootusohvritele f ja vabatahtli˜
kele ohvriteleg kui poletus-, h
roa-, i joogi- j ja rahuohvrid.”” k
¨ ¨
40 Mooses raakis iisraellaste˜
le edasi koik, mida Jehoova oli
¨
teda kaskinud.
¨
Siis utles Mooses Iisraeli suguharude peameeste¨
le: l „Nii on Jehoova kaskinud.
˜
˜
2 Kui moni mees tootab m Je˜
hoovale midagi voi annab vande n millestki loobuda, ei tohi ta
¨
˜
oma sona murda.o Ta peab tait˜
˜
ma koik, mis ta on tootanud. p
˜
3 Kui moni naine, kes on
˜
veel noor ja elab isamajas, too˜
tab Jehoovale midagi voi an˜
nab loobumistootuse 4 ning
˜
˜
isa kuuleb tema tootust voi loo˜
bumistootust ja ei esita min¨
¨ ¨
geid vastuvaiteid, siis jaavad
˜
˜
koik tema tootused ja loobu˜
˜
mistootused jousse. 5 Ent kui
˜
isa kuuleb, et ta on andnud too˜
˜
tused voi loobumistootused, ja
¨
¨ ¨
keelab tal neid taita, siis ei jaa
˜
need jousse. Jehoova andestab
talle, sest isa keelas teda. q

30

254
PTK 29
a 4Mo 28:3–8
b 3Mo 23:
36, 39

c 3Mo 22:22
5Mo 17:1

d 4Mo 28:3–8
e 3Mo 23:2
5Mo 16:16

f 5Mo 12:5, 6
g 3Mo 7:16
3Mo 22:21

h 3Mo 1:3
i 3Mo 2:1
j 4Mo 15:5
k 3Mo 3:1


PTK 30
l 2Mo 18:25
m 1Mo 28:
20–22
Koh 11:30, 31

n L 132:1–5
o 5Mo 23:21
L 116:14
L 119:106
Kog 5:4
Mt 5:33

p L 50:14
L 66:13

q 2Mo 20:12


Teine veerg
a Ro 7:2
1Ko 11:3
Ef 5:22

b 1Ko 11:3
1Pe 3:1

c 5Mo 23:21

6 Aga kui ta abiellub ja
¨
˜
˜
˜
tal on taita tootus voi motlematult antud lubadus 7 ning
ta mees saab sellest teada ega
¨
esita mingeid vastuvaiteid sa¨
mal paeval, mil ta sellest kuu¨ ¨
leb, siis jaavad tema antud
˜
˜
˜
tootused voi loobumistootused
˜
jousse. 8 Ent kui ta mees kee¨
lab teda paeval, mil ta sellest
¨
kuuleb, siis sellega mees tu˜
˜
histab naise antud tootuse voi
˜
motlematu lubaduse, a ja Jehoova andestab naisele.
˜
9 Kui aga moni lesestunud
˜
˜
voi lahutatud naine annab too¨ ¨
˜
tuse, siis jaavad koik tema an˜
˜
tud tootused jousse.
˜
10 Aga kui naine annab too˜
˜
tuse voi loobumistootuse, elades oma mehe majas, 11 ja
tema mees kuuleb seda, aga
¨
ei esita vastuvaiteid ega lai¨ ¨
˜
da seda maha, siis jaavad koik
˜
˜
naise antud tootused voi loo˜
˜
bumistootused jousse. 12 Aga
¨
kui mees tuhistab naise an˜
˜
˜
tud tootuse voi loobumistootu¨
se paeval, mil ta sellest kuu¨ ¨
˜
leb, ei jaa see jousse. b Mees on
¨
selle tuhistanud ja Jehoova andestab naisele. 13 Tema mees
˜
¨
peab kinnitama voi tuhistama
˜
˜
iga tema tootuse voi vande millestki loobuda ja end salata1.
¨
¨ ¨
14 Aga kui paevad mooduvad
ja mees ei esita mingeid vas¨
tuvaiteid, siis kinnitab ta selle˜
˜
ga koik naise antud tootused
˜
˜
voi loobumistootused. Ta kinnitab need, sest ta ei esitanud
¨
¨
vastuvaiteid paeval, mil ta kuu˜
lis naist neid tootusi andmas.
¨
15 Aga kui mees tuhistab need
˜
¨
hiljem, moni aeg parast seda
¨
paeva, mil ta neist kuulis, siis
¨ ¨
tuleb naise suu mehe peale.” c
˜
˜
30:13 1 Voib tolkida ka „oma hinge alandada”.
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¨ ¨
16 Need on maarused, mis
Jehoova andis Moosesele mehe
ja tema naise kohta ning isa ja
¨
tema tutre kohta, kes on veel
noor ja elab isamajas.
¨
Jehoova utles Moosesele: 2 „Maksa midjanlas¨
¨
tele iisraellaste eest katte. a Pa¨
rast seda lahed sa oma rahva
juurde puhkama.” b
¨
3 Siis Mooses utles rahva˜
le: „Varustage koige vajalikuga
need mehed enda hulgast, kes
¨
˜
laheksid sodima Midjani vastu,
¨
et Jehoova maksaks nende kae
¨
¨
labi Midjanile katte. 4 Saatke
˜
sotta 1000 meest igast su˜
guharust, koigist Iisraeli suguharudest.” 5 Iisraeli tuhandete c hulgast valitigi 1000 meest
˜
igast suguharust, 12000 sojaks
varustatud meest.
¨
˜
6 Mooses lakitas nad sotta,
1000 meest igast suguharust, ja koos nendega Eleasari poja preester Piinehase, d
¨
¨
kelle kaes olid puhad riistad
¨
ja trompetid marguande puhu˜
miseks. e 7 Nad sodisid Midjani vastu, nagu Jehoova oli
¨
Moosest kaskinud, ja tapsid
˜
koik mehed. 8 Tapetute hulgas olid ka Midjani kuningad
Evi, Rekem, Tsuur, Huur ja Reba — viis Midjani kuningat. Sa˜ ˜
muti tapsid nad moogaga Beori poja Bileami. f 9 Aga Midja˜
ni naised ja lapsed votsid nad
˜
¨ ¨
vangi. Iisraellased votsid roov˜
saagiks koik nende kodu- ja kariloomad ning kogu nende vara.
˜
˜
10 Nad poletasid maha koik
nende linnad, kus nad elasid,
˜
ja koik nende laagrid. 11 Nad
˜
˜
¨ ¨
votsid kaasa kogu soja- ja roovsaagi, nii inimesed kui ka loo˜
mad. 12 Siis toid nad vangid
¨ ¨
˜
ning roov- ja sojasaagi Moose-

31
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se ja preester Eleasari ning iisraellaste koguduse juurde, kes
˜
olid laagris Moabi korbetasan¨ ¨
¨
dikul a Jordani aares Jeeriko lahistel.
13 Mooses, preester Elea˜
sar ning koik koguduse pea¨
¨
likud laksid laagrist valja neile vastu. 14 Ent Mooses vihas˜
¨ ¨
tus sojaretkelt tulnud vaeulemate, tuhande- ja sajapealike
¨
peale. 15 Ta utles neile: „Miks
˜
¨
te olete koik naised ellu jatnud?
16 Nemad ju meelitasid Peori
˜
juhtumil b Bileami sona peale
iisraellasi Jehoovale truudust
murdma, c nii et Jehoova kogudust tabas nuhtlus. d 17 See¨
˜
parast tapke koik poeglapsed,
˜
samuti tapke koik naised, kes
on mehega maganud. 18 Aga
˜
¨
koik tudrukud, kes pole me˜
¨
hega maganud, voite ellu jat¨ ¨
¨
ta. e 19 Jaage seitsmeks pae¨
¨
vaks valjapoole laagrit. Igauks
teie seast, kes on kellegi tap¨
nud, ja igauks, kes on puudu˜
tanud mond surnut, f peab kol¨
mandal ja seitsmendal paeval
end puhastama, g nii teie ise kui
ka teie vangid. 20 Puhastage
˜
koik riide- ja nahkesemed ning
˜
koik kitsevillast ja puust tehtud
esemed.”
¨
21 Siis utles preester Elea¨
˜
sar lahingus kainud sojameeste¨ ¨
le: „See on maarus, mille Jehoova andis Moosesele: 22 „Kuld,
˜
hobe, vask, raud, tina ja plii —
˜
23 koik, mis kannatab tuld —
¨
¨
laske tulest labi kaia, siis on see
puhas. Kuid seda tuleb puhasta˜
da ka puhastusveega. h Aga koik,
mis ei kannata tuld, laske veest
¨
¨
¨
labi kaia. 24 Seitsmendal paeval peske oma riided, siis te ole¨
˜
te puhtad, ning parast seda voite tulla laagrisse.”” i

4. MOOSESE 31:25–32:2

¨
25 Siis Jehoova utles Moo¨ ¨
sesele: 26 „Loe kokku roov˜
saagiks voetu, nii vangistatud
˜
inimesed kui ka koik loomad.
Tee seda koos preester Elea˜
sari ja rahva suguvosade pea¨ ¨
meestega. 27 Jaga roovsaak
kaheks ning jaota see lahingus
¨
˜
¨
¨ ¨
kainud sojameeste ja ulejaanud
˜
rahva vahel. a 28 Vota lahin¨
˜
gus kainud sojameestelt Jehoo¨
vale andam: uks viiesajast, nii
inimestest, veistest, eeslitest
kui ka kitsedest ja lammastest.
˜
29 Vota see nende osast ja
anna preester Eleasarile kui annetus Jehoovale. b 30 Iisrael˜
¨
¨
laste osast vota uks viiekumnest, nii inimestest, veistest,
eeslitest, kitsedest ja lammastest kui ka igasugustest muudest koduloomadest, ning anna
¨
need leviitidele, c kes taidavad
¨
Jehoova telkpuhamuga seotud
kohustusi.” d
31 Mooses ja preester Elea¨
sar tegid tapselt nii, nagu Je¨
hoova oli Moosest kaskinud.
˜
˜
32 Sojasaak, sojaretkelt kaasa
¨ ¨
toodud roovsaak, oli 675000 kitse ja lammast, 33 72000 veist
34 ja 61000 eeslit. 35 Naisi,
kes polnud mehega maganud, e
˜
¨
oli
32000. 36 Sojaskainutele
kuuluv osa oli 337500 kitse ja
lammast. 37 Andam Jehoovale
neist kitsedest ja lammastest
oli 675. 38 Veiseid oli 36000 ja
neist andam Jehoovale oli 72.
39 Eesleid oli 30 500 ja neist andam Jehoovale oli 61. 40 Inimesi oli 16000 ja neist andam
Jehoovale oli 32. 41 Siis andis
Mooses selle andami preester
Eleasarile kui annetuse Jehoovale, f nii nagu Jehoova oli Moosest
¨
kaskinud.
42 Iisraellastele kuuluv osa,
˜
mille Mooses oli eraldanud so-
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¨
jaskainute omast, 43 oli 337500
kitse ja lammast, 44 36 000
veist, 45 30500 eeslit 46 ja
˜
16 000 inimest. 47 Siis vottis
Mooses iisraellastele kuuluvast
osast, nii inimestest kui ka loo¨
¨
madest, uhe viiekumnest ja an¨
dis need leviitidele, a kes tait¨
sid Jehoova telkpuhamuga seo¨
tud kohustusi. b Mooses tegi tapselt nii, nagu Jehoova oli teda
¨
kaskinud.
¨ ¨
48 Siis vaeulemad, kes olid
¨ ¨
˜
¨
maaratud sojavae tuhandete
¨
ule, c tuhande- ja sajapealikud,
¨ ¨
poordusid
Moosese
poole
¨
49 ja utlesid talle: „Sinu sula¨
sed on lugenud ule oma alluvu˜
ses olevad sojamehed ning mit¨
te ukski pole puudu. d 50 See¨
¨
parast soovib igauks meist tuua
˜
sojasaagist Jehoovale ohvrianni: kuldesemeid, jalakette,
¨
˜
˜
kaevorusid, pitseris ormuseid,
˜
˜
¨ ¨
korvarongaid ja muid vaaris¨
ehteid, et toimetada enda parast lepitust Jehoova ees.”
˜
˜
51 Nonda votsid Mooses ja
preester Eleasar neilt vastu kul˜
¨ ¨
la, koik vaarisehted. 52 Kulda, mis saadi tuhande- ja sajapealikelt ning annetati Jehoovale, oli kokku 16750 seeklit1.
˜
˜
53 Iga sojamees oli votnud en¨ ¨
˜
dale roovsaaki. 54 Niisiis votsid Mooses ja preester Eleasar
tuhande- ja sajapealikelt kulla
˜
ning toid selle kogudusetelki, et
see meenutaks iisraellasi Jehoovale.
Ruubenlastel e ja gaadlas¨
tel f oli vaga palju kari¨
loomi ning nad nagid, et Jaaserimaa g ja Gileadimaa sobivad
¨
hasti karjapidamiseks. 2 See¨
¨
parast laksid gaadlased ja ruubenlased Moosese, preester
Eleasari ja koguduse pealike

32

31:52 1 190 kg. (Vt lisa B14.)
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¨
juurde ning utlesid: 3 „Atarot,
Diibon, Jaaser, Nimra, Hesbon, a Elaale, Sebam, Nebo b ja
Beonc — 4 kogu see maa, mille Jehoova alistas Iisraeli koguduse ees, d on hea maa karjapidamiseks ning sinu sulastel
¨
on palju karja.” e 5 Nad utlesid
veel: „Kui me oleme sulle mee¨
leparased, siis antagu see¨ maa
sinu sulastele omandiks. Ara vii
¨
meid ule Jordani.”
¨
6 Siis utles Mooses gaadlastele ja ruubenlastele: „Kas
teie vennad peavad mine˜
¨ ¨
ma sotta, kui teie jaate siia?
˜
7 Miks te votate iisraellastelt julguse minna sellele maale, mille Jehoova neile annab?
8 Nii tegid teie isad, kui ma
saatsin nad Kaades-Barneast
seda maad vaatama. f 9 Kui
˜
nad joudsid Eskoli vadisse g
¨
˜
ja nagid seda maad, siis votsid
nad Iisraeli rahvalt julguse minna sellele maale, mille Jehoova
¨
lubas neile anda. h 10 Sel pae¨
val suttis Jehoova viha ja ta
vandus: i 11 „Mehed, kes tulid
¨
valja Egiptusest, 20-aastased
¨
ja vanemad, ei nae seda maad, j
mille kohta ma andsin vande
Aabrahamile, Iisakile ja Jaako¨
bile, k sest nad pole kainud mu
¨
¨
¨
jarel kogu sudamest, 12 valja arvatud kenislase Jefunne
poeg Kaaleb l ja Nuuni poeg
¨
Joosua, m sest nemad on kainud
¨
¨
Jehoova jarel kogu sudamest.” n
¨
13 Siis suttis Jehoova viha Iisraeli vastu ja ta lasi sel 40 aas˜
¨
tat korbes ringi rannata, o kuni
˜
sai otsa kogu see polvkond,
kes oli Jehoova silmis kurja tei¨ ¨
nud. p 14 Ja nuud olete teie, te
˜
patuste sugu, tousnud oma isa˜
de asemele, ohutades veelgi Jehoova tulist viha Iisraeli vastu!
15 Kui te temast taganete, siis
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¨
˜
jatab ta nad veel kauemaks kor¨
besse ja te havitate kogu selle
rahva.”
¨
16 Hiljem laksid nad tema
¨
juurde tagasi ja utlesid: „Luba
meil ehitada siia kiviaedikud
oma kariloomadele ja linnad
¨
oma lastele. 17 Me ise aga laheme lahinguvalmilt a iisraellaste ees, kuni oleme viinud nad
nende paika, samal ajal kui
meie lapsed elavad kindlustatud linnades, kaitstuna maa
¨ ¨
elanike eest. 18 Me ei poordu
koju tagasi enne, kui iga iisrael¨
¨
lane on saanud katte oma pa¨
b
randmaa. 19 Meie parand ei
ole teisel pool Jordanit ja kaugemal, kus nendel, vaid meie
¨
parand on Jordanist ida pool.” c
20 Mooses vastas neile: „Teh˜
ke nii: haarake relv sottaminekuks Jehoova ees d 21 ja min¨
ge ule Jordani Jehoova ees.
¨
Kui ta on vaenlased ara ajanud e 22 ja maa on alistatud
˜
Jehoova ees, f siis te voite taga¨ ¨
si poorduda g ning te olete va¨ ¨
bad suust Jehoova ja Iisraeli
ees. See maa saab Jehoova ees
teie omandiks. h 23 Aga kui te
˜
ei tee nonda, siis te teete pattu Jehoova vastu. Sellisel juhul
teadke, et teil tuleb oma patu
eest vastutust kanda. 24 Ehitage siis linnad oma lastele ja
aedikud oma karjadele, i kuid
tehke, mida olete lubanud!”
25 Gaadlased ja ruubenla¨
sed utlesid Moosesele: „Su
¨
sulased teevad tapselt nii, na¨
gu meie isand on kaskinud.
26 Meie lapsed ja naised ning
˜
kariloomad ja koik meie kodu¨ ¨
loomad jaavad siia Gileadi linnadesse, j 27 aga su sulased
¨
¨
lahevad relvastatult ule Jorda˜
ni sotta Jehoova ees, k nii nagu
¨
meie isand on kaskinud.”

4. MOOSESE 32:28–33:11
28 Mooses andis nende koh¨
ta kasu preester Eleasarile ja
Nuuni pojale Joosuale ning
˜
Iisraeli suguharude suguvosade
¨
peameestele. 29 Mooses utles
˜
neile: „Kui koik gaadlased ja
¨
ruubenlased lahevad koos teie¨
ga lahinguvalmilt ule Jordani,
˜
et Jehoova ees sodida, ja te
alistate maa, siis andke Gileadimaa neile omandiks.a 30 Aga
kui nad ei haara relvi ega tule
koos teiega, siis peavad nad
¨
asuma elama uhes teiega Kaananimaale.”
31 Gaadlased ja ruubenlased kostsid seepeale: „Nagu Je¨
hoova on su sulastele oelnud,
nii me teeme. 32 Me haara¨
me Jehoova ees relvad ja la¨
heme ule Jordani Kaananimaa¨
¨ ¨
le, b kuid meie parandmaa jaagu siiapoole Jordanit.” 33 Siis
andis Mooses gaadlastele, ruubenlastele c ja Joosepi poja
Manasse poolele suguharule d
emorlaste kuninga Siihoni e kuningriigi ja Baasani kuninga
Oogi kuningriigi, f kogu maa
koos selle linnadega, nii suurte
˜
linnadega kui ka korvaliste piir¨
kondade vaikelinnadega.
¨
34 Gaadlased ehitasid ules
Diiboni, g
Ataroti, h
Aroeri, i
35 Atrot-Soofani, Jaaseri, j Jogbeha, k 36 Beet-Nimra l ja BeetHaarani, m kindlustatud linnad,
ning ehitasid kiviaedikud karjadele. 37 Ruubenlased ehitasid
¨
ules Hesboni, n Elaale, o Kirjataimi, p 38 Nebo q ja Baal-Meoni r (nende nimed muudeti) ning
¨
Sibma. Nad andsid ulesehitatud
linnadele uued nimed.
39 Manasse poja Maakiri s
¨
pojad laksid Gileadi, valluta¨
sid selle ja ajasid ara seal elavad emorlased. 40 Mooses andis Gileadi Manasse poja Maakiri poegadele ja need asusid sin-
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na elama. a 41 Manasse poeg
¨
Jair vallutas sealsed telkkulad
ning nimetas need Havvot-Jairiks1. b 42 Aga Nobah vallutas
¨
Kenati ja selle tutarlinnad ning
¨
nimetas selle oma nime jargi
Nobahiks.
Need olid Iisraeli rah¨
va rannakud, kui rahvas
¨
laks Moosese ja Aaroni juhti¨
misel c vaeosade kaupa d Egiptu¨
semaalt valja. e 2 Mooses pani
¨
¨
Jehoova kasul kirja nende ran¨
nakute peatuspaigad. Jargne¨
valt on kirjas nende ranna¨
kud uhest peatuspaigast teise. f
3 Nad lahkusid Raamsesest g
¨
esimese kuu viieteistkumnen¨
¨
¨
dal paeval. h Paasapuhale jarg¨
¨
neval paeval i laksid iisrael˜
lased koigi egiptlaste silme
¨
all maalt vapralt valja. 4 Sa˜
mal ajal matsid egiptlased koi¨
ki oma esmasundinuid, kelle
Jehoova oli nende seas surma˜
nud. j Jehoova oli moistnud ko¨
hut nende jumalate ule. k
5 Niisiis lahkusid iisraella¨
sed Raamsesest ja jaid laagris¨
se Sukkotti. l 6 Sukkotist lak˜
¨ ¨
sid nad Eetamisse korbe aares m
¨
ja jaid sinna laagrisse. 7 Eeta¨ ¨
mist poordusid nad tagasi PiiHahiroti poole, mis on Baal-Se¨
¨
foni lahedal, n ning jaid laagrisse Migdoli juurde. o 8 Pii-Hahi¨
¨
rotist laksid nad labi mere p
˜
˜
¨
korbesse, q kondisid kolm paeva
˜
¨
Eetami r korbes ja jaid laagrisse
Maarasse. s
¨
9 Maarast laksid nad Eelimisse. Seal oli 12 allikat ja 70
¨
¨
palmipuud, seeparast jaid nad
ˇ
s
sinna laagrisse. 10 Eelimist
¨
¨ ¨
laksid nad Punase mere aar¨
de ja jaid sinna laagrisse.
11 Lahkunud Punase mere

33

¨
32:41 1 Nimi Havvot-Jair tahendab „Jai¨
ri telkkulad”.
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¨ ¨
¨
˜
aarest, laksid nad Siini kor¨
besse a ja jaid sinna laagris˜
¨
se. 12 Siini korbest laksid nad
¨
Dofkasse ja jaid sinna laagris˜
¨
se. 13 Mone aja parast lahku¨
sid nad Dofkast ja jaid laagrisse
¨
Aalusesse. 14 Aalusest laksid
¨
nad Refidimi ja jaid sinna laagrisse, b aga seal polnud rahval
joomiseks vett. 15 Refidimist
¨
˜
laksid nad Siinai korbesse ja
¨
jaid sinna laagrisse. c
16 Siis lahkusid nad Sii˜
¨
nai korbest ja jaid laagrisse
Kibrot-Hattaavasse.d 17 Kibrot¨
Hattaavast laksid nad Haserotti
¨
ja jaid sinna laagrisse. e 18 Ha¨
serotist laksid nad Ritmasse ja
¨
jaid sinna laagrisse. 19 Lahku¨
nud Ritmast, jaid nad laagrisse Rimmon-Peretsisse. 20 Rim¨
mon-Peretsist laksid nad Lib¨
nasse ja jaid sinna laagrisse.
˜
¨
21 Mone aja parast lahkusid
¨
nad Libnast ja jaid laagris¨
se Rissasse. 22 Rissast laksid
¨
nad Kehelatasse ja jaid sinna laagrisse. 23 Lahkunud Ke¨
helatast, jaid nad laagrisse Saa¨
feri mae juurde.
24 Siis nad lahkusid Saafe¨
¨
ri mae juurest ja jaid laagrisse
¨
Haraadasse. 25 Haraadast lak¨
sid nad Makhelotti ja jaid sinna laagrisse. 26 Makhelotist
¨
¨
laksid nad Tahatti ja jaid sin¨
na laagrisse. f 27 Parast Tahat¨
ti jaid nad laagrisse Taara¨
hisse. 28 Taarahist laksid nad
¨
Mitkasse ja jaid sinna laagris˜
¨
se. 29 Mone aja parast lahku¨
sid nad Mitkast ja jaid laagrisse Hasmonasse. 30 Lahku¨
nud Hasmonast, jaid nad laagrisse Moserotti. 31 Moserotist
¨
laksid nad Bene-Jaakanisse g ja
¨
jaid sinna laagrisse. 32 Bene¨
Jaakanist laksid nad Hor-Hagid¨
gadisse ja jaid sinna laagrisse.

4. MOOSESE 33:12–49
PTK 33
a 2Mo 16:1
b 2Mo 17:1, 8
c 2Mo 18:5
2Mo 19:1, 2
4Mo 1:1
4Mo 3:4
4Mo 9:1

d 4Mo 11:34
5Mo 9:22

e 4Mo 11:35
4Mo 12:16

f 4Mo 9:17
g 5Mo 10:6


Teine veerg
a 5Mo 10:7
b 5Mo 2:8
1Ku 9:26

c 4Mo 20:1
4Mo 27:14
5Mo 32:51
Jos 15:1

d 4Mo 20:22
e 5Mo 10:6
f 4Mo 21:1
g 4Mo 21:4
h 4Mo 21:10
i 1Mo 19:
36, 37
4Mo 21:
11, 13

j 4Mo 32:34
k 4Mo 27:12
5Mo 32:
48, 49

l 5Mo 34:1
m 4Mo 22:1
n 4Mo 25:1
Jos 2:1

33 Lahkunud Hor-Hagidgadist,
¨
jaid nad laagrisse Jotbatasse. a
˜
¨
34 Mone aja parast lahkusid
¨
nad Jotbatast ja jaid laagrisse
¨
Abronasse. 35 Abronast lak¨
b
sid nad Esjon-Geberisse ja jaid
¨
sinna laagrisse. 36 Parast Es¨
jon-Geberit jaid nad laagrisse
˜
Sini korbesse c Kaadesesse.
˜
¨
37 Mone aja parast lahkusid
¨
nad Kaadesest ja jaid laagrisse
¨
Hoori mae juurde d Edomimaa
¨
piirile. 38 Preester Aaron laks
¨
¨
¨
Jehoova kasul ules Hoori maele ning ta suri seal. See oli nel¨
¨
jakumnendal aastal parast iisraellaste lahkumist Egiptusemaalt, viienda kuu esimesel
¨
paeval. e 39 Aaron oli 123-aas¨
tane, kui ta Hoori mael suri.
40 Aradi kuningas, f kaananlane, kes elas Kaananimaal Negevis, kuulis iisraellaste tulekust.
˜
¨
41 Mone aja parast lahku¨
sid iisraellased Hoori mae juu¨
g
rest ja jaid laagrisse Salmonas¨
se. 42 Salmonast laksid nad
¨
Puunoni ja jaid sinna laagrisse.
¨
43 Puunonist laksid nad Obotti
¨
ja jaid sinna laagrisse. h 44 Lah¨
kunud Obotist, jaid nad laagrisse Ijje-Abarimi Moabi piiril. i
˜
¨
45 Mone aja parast lahkusid nad
¨
Ijjimist1 ja jaid laagrisse Diibon¨
Gaadi. j 46 Parast Diibon-Gaadi
¨
jaid nad laagrisse Almon-Diblataimi. 47 Almon-Diblataimist
¨
¨
laksid nad Abarimi maestikku k
¨
Nebo l jalamile ja jaid sinna laagrisse. 48 Viimaks lahkusid nad
¨
¨
Abarimi maestikust ja jaid laag˜
risse Moabi korbetasandikule
¨ ¨
¨
Jordani aarde Jeeriko lahistele. m
49 Nad olid laagris Jordani
¨ ¨
˜
aares Moabi korbetasandikul
Beet-Jesimotist kuni Aabel-Sittimini. n
33:45 1 Sama mis Ijje-Abarim.

4. MOOSESE 33:50–34:17
50 Jehoova lausus Moosese˜
le Moabi korbetasandikul Jor¨ ¨
¨
dani ¨ aares Jeeriko lahistel:
¨
51 „Utle iisraellastele: „Te la¨
hete ule Jordani Kaananimaa˜
le. a 52 Ajage koik selle maa
¨
elanikud enda eest ara ning pu˜
rustage koik nende kivi- b ja me¨
˜
tallkujud c ning havitage koik
˜
nende ohvripaigad. d 53 Votke
maa oma valdusse ja elage
seal, sest ma annan selle teile. e
54 Jaotage maa liisuga f oma
˜
suguvosade vahel ja see saab
nende omandiks. Keda on roh¨
kem, nende parandiosa suuren¨
dage, ja keda on vahem, nende
¨
¨
¨
parandiosa vahendage. g Igauhe
¨
parand olgu seal, kuhu talle
¨
liisk langeb. Te saate endale parandmaa oma isade suguharude
¨
jargi. h
55 Kui te aga ei aja selle maa
¨
elanikke enda eest ara, i siis on
¨
need, kelle te alles jatate, tei¨
le nagu okas silmas ja astel kulje sees ning nad vaevavad teid
maal, kus te elate. j 56 Ja siis
teen ma teiega samamoodi, nagu ma kavatsesin teha nendega.”” k
¨
Jehoova utles Moosesele
veel: 2 „Anna iisraellastele sellised juhendid: „Kui te
¨
lahete Kaananimaale, l siis saab
¨
see maa teile parandiks, kogu
Kaananimaa piirist piirini. m
˜
3 Teie lounapiir kulgeb Sini
˜
korbest piki Edomit. Ida
˜
poolt algab lounapiir Soolame¨ ¨
re1 otsast. n 4 Teie piir poor¨ ¨
˜
dub ja moodub Akrabbimi tou˜
sust o louna poolt ning kulgeb
˜
˜
edasi Sini; selle lopp on louna
¨
pool Kaades-Barnead. p Seejarel
kulgeb see Hasar-Addarisse q ja
sealt edasi Asmonisse. 5 As-

34

34:3 1 St Surnumere.
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¨ ¨
monist poordub piir Egiptuse
vadisse ja jookseb kuni mereni1. a
¨ ¨
6 Teie laanepiiriks on Suure mere rannik. See olgu teie
¨ ¨
laanepiir. b
˜
¨
7 Teie pohjapiir on jargmine.
¨
Margistage see Suurest merest
¨
¨
Hoori maeni. c 8 Hoori maest
¨
margistage piir Lebo-Hamati˜
ni1 d ja piir loppeb Sedadiga. e
9 Edasi kulgeb piir Sifronini ja
ulatub kuni Haasar-Eenanini. f
˜
See olgu teie pohjapiir.
¨
10 Siis margistage oma idapiir Haasar-Eenanist Sefamini.
11 Piir ulatub Sefamist Riblani1, mis on Ainist ida pool, ja
¨
laskub sealt alla, kulgedes ule
¨
Kinnereti mere2 idakuljes ole˜
va nolva. g 12 Piir ulatub Jor˜
danini ja loppeb Soolamerega. h
See on teie maa i koos seda
¨
umbritsevate piiridega.””
13 Mooses andis iisraellaste¨ ¨
le niisugused juhtnoorid: „Jaotage see maa omavahel liisuga j
ja see saab teie omandiks, maa,
¨
mille Jehoova on kaskinud
¨
anda uheksale ja poolele suguharule. 14 Ruubenlaste su˜
¨
guharu oma suguvosade jargi,
gaadlaste suguharu oma sugu˜
¨
vosade jargi ja pool Manasse
suguharu on juba saanud en¨
dale parandi. k 15 Need kaks ja
pool suguharu on juba saanud
¨
¨
endale parandi Jeeriko lahis¨
˜
tel Jordanist idas, paikesetousu
pool.” l
¨
16 Jehoova utles Moosesele veel: 17 „Need on mehed,
34:5 1 St Suure mereni, Vahemere˜
˜
ni. 34:8 1 Voib tolkida ka „Hamati piiri˜
alani”. 34:11 1 Moeldakse Kaananimaa
idapiiril, mitte Hamatimaal asuvat Rib¨
lat. 2 Tegelikult jarv; nimetatakse ka
¨
Genneesareti jarveks, Galilea mereks ja
Tiberiase mereks.
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kes jaotavad maa osadeks, mis
saavad teie omandiks: preester Eleasar a ja Nuuni poeg Joo˜
sua. b 18 Samuti votke igast
¨
suguharust uks pealik, kes
¨
maad teile parandiosadeks jaotab. c 19 Need mehed on Juuda suguharust d Jefunne poeg
Kaaleb, e 20 siimeonlaste suguharust f Ammihudi poeg Semuel, 21 Benjamini suguharust g Kisloni poeg Elidad,
22 daanlaste suguharust h pealik Bukki, Jogli poeg, 23 Joosepi poegadest i manasselaste
suguharust j pealik Hanniel, Eefodi poeg, 24 ja efraimlaste
suguharust k pealik Kemuel,
Siftani poeg, 25 sebulonlaste suguharust l pealik Elisafan,
Parnaki poeg, 26 issaskarlaste suguharust m pealik Paltiel,
Assani poeg, 27 aaserlaste
suguharust n pealik Ahihud, Selomi poeg, 28 naftalilaste suguharust o pealik Pedahel, Ammihudi poeg.” 29 Nendele an¨
dis Jehoova kasu jaotada Kaananimaa iisraellaste vahel. p
¨
˜
Jehoova jatkas konelust
˜
Moosesega Moabi korbe¨ ¨
q
tasandikul Jordani aares Jee¨
¨
¨
riko lahistel, oeldes: 2 „Utle
iisraellastele, et nad annaksid
¨
endale kuuluvast parandist leviitidele elamiseks linnu, r samuti andku nad leviitidele nen¨
de linnade umber olevad karjamaad. s 3 Leviidid elagu neis
linnades ning karjamaad olgu
˜
nende kariloomade, koigi muude loomade ja majapidamishoonete jaoks. 4 Nende linnade karjamaad, mis te annate le¨ ¨
viitidele, ulatugu linnamuurist
¨ ¨
igas suunas 1000 kuunra1 kau-

35

35:4 1 445 m. (Vt lisa B14.)
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˜ ˜
gusele. 5 Seal mootke maad
¨ ¨
2000 kuunart1 ida pool, 2000
¨ ¨
˜
¨ ¨
kuunart louna pool, 2000 kuu¨ ¨
¨ ¨
nart laane pool ja 2000 kuunart
˜
¨ ¨
pohja pool, kusjuures linn jaagu keskele. Sellel alal olgu linna karjamaad.
6 Neist linnadest, mis te annate leviitidele, olgu 6 pelgulin˜
nadeks, a kuhu saaks pogeneda
inimesetapja, b ning peale selle andke leviitidele veel 42 linna. 7 Andke leviitidele kokku
48 linna koos karjamaadega. c
8 Linnad, mis te neile annate,
on iisraellaste omandist. d Suu˜
remalt suguharult votke roh¨
¨
kem ja vaiksemalt vahem. e Iga
˜
suguharu andku moned oma
linnad leviitidele olenevalt oma
¨
parandi suurusest.”
9 Jehoova ¨ lausus Moosesele veel: 10 „Utle iisraellastele:
¨
¨
„Te lahete ule Jordani Kaananimaale. f 11 Valige seal endale
¨ ¨
pelgulinnadeks ligipaasetavad
˜
linnad, kuhu saaks pogeneda
inimesetapja, kes on tahtmatult
kellegi tapnud. g 12 Need linnad olgu teile pelgupaigaks veri˜
tasunoudja h eest, et inimesetap¨
ja ei sureks, enne kui tema ule
˜
on rahva ees kohut moistetud. i
13 Need 6 linna, mis te eraldate, olgu teile pelgulinnadeks.
14 Andke pelgulinnadeks 3 linna siinpool Jordanit j ja 3 linna
Kaananimaal. k 15 Need 6 linna
olgu pelgupaigaks iisraellastele, samuti nende keskel elavate¨
le muulastele l ja sisserandajate˜
˜
le, et sinna voiks pogeneda iga¨
uks, kes on tahtmatult kellegi
tapnud. m
¨
35:5 1 890 m. Ilmselt oli see umber linna
karjamaadeks eraldatud nelinurkse ala
¨
¨
uhe kulje pikkus, mille hulka polnud ar˜ ˜
vatud linna mootmeid.

4. MOOSESE 35:16–36:3

¨ ¨
16 Kui keegi loob teist inimest rauast esemega ja too su¨ ¨
˜
˜
reb, siis on looja morvar. Mor˜
a
var tuleb surmata! 17 Voi kui
¨ ¨
ta loob teda kiviga, millega
saab tappa, ning too sureb, siis
˜
˜
on ta morvar. Morvar tuleb sur˜
¨ ¨
mata! 18 Voi kui ta loob teda
puust esemega, millega saab
tappa, ning too sureb, siis on ta
˜
˜
morvar. Morvar tuleb surmata!
˜
19 Morvari peab surmama
˜
veritasunoudja1. Kui veritasu˜
˜
noudja morvariga kokku satub,
siis ta surmaku ta. 20 Kui kee¨
˜
gi viha parast toukab teist ini˜
mest voi kuritahtlikult1 viskab
teda millegagi, nii et too su˜
¨
reb,b 21 voi kui ta viha parast
¨ ¨
¨
loob teda kaega ja too sureb,
¨ ¨
siis tuleb looja surmata. Ta on
˜
˜
morvar. Veritasunoudja surma˜
ku morvar, kui ta temaga kokku satub.
22 Aga kui keegi kogema¨
˜
ta, mitte viha parast, toukab
˜
teist inimest voi viskab teda
millegagi, olemata kuritahtlik, c
˜
¨
23 voi kui ta ei marka teist ja
kukutab tema peale kivi, olemata tema vaenlane ja tahtmata teda vigastada, ning too sureb, 24 siis peab kogudus teo
˜
toimepanija ning veritasunoud¨ ¨
¨
ja vahel nende maaruste jargi
˜
d
kohut moistma. 25 Kogudus
¨ ¨
paastku siis inimesetapja veri˜
¨
tasunoudja kaest ja saatku ta
tagasi pelgulinna, kuhu ta oli
˜
pogenenud, ja inimesetapja ela¨
˜
˜
gu seal kuni puha oliga voitud e
¨
ulempreestri surmani.
¨
26 Aga kui inimesetapja la¨
heb valjapoole selle pelgulin˜
na piire, kuhu ta oli pogene˜
nud, 27 ning veritasunoudja
¨
35:19 1 St tapetu lahim meessoost sugu˜
˜
lane. 35:20 1 Sona-sonalt „varitsedes”.
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5Mo 19:11, 12

b 2Mo 21:14
5Mo 19:11, 12

c 2Mo 21:
12, 13
5Mo 19:4, 5
Jos 20:2, 3

d 4Mo 35:12
Jos 20:4, 5

e 2Mo 29:4, 7
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a Jos 20:6

b 1Mo 9:6
2Mo 20:13

c 5Mo 17:6
5Mo 19:15
Heb 10:28

d 1Mo 9:5
2Mo 21:14
5Mo 19:13

e 1Mo 4:8, 10
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Lu 11:50

f 1Mo 9:6

g 2Mo 25:8
3Mo 26:12


PTK 36
h 4Mo 26:29

i 4Mo 26:55
4Mo 33:54

j 4Mo 27:1–7

¨
leiab inimesetapja valjastpoolt
pelgulinna piire ja surmab
˜
tema, siis ei ole veritasunoud¨ ¨
jal veresuud, 28 sest inimesetapja peab elama oma pelgu¨
linnas kuni ulempreestri sur¨
¨
mani. Kuid parast ulempreest˜
ri surma voib ta minna tagasi
oma maaomandile. a 29 Need
¨ ¨
olgu teile maarusteks, mille alu˜
˜
˜
sel kohut moista polvest polve
˜
koigis teie elupaikades.
30 Kui keegi tapab inimese,
˜
siis tuleb ta surmata kui mor¨
var b tunnistajate utluste alu¨
¨
sel; c kuid uhtki hingelist argu
¨
surmatagu ainult uhe tunnis¨
˜
taja utluse peale. 31 Morvar,
¨ ¨
kes on surma vaart, tuleb kind˜
lasti surmata — te ei tohi votta lunastushinda tema elu eest! d
˜
32 Samuti ei tohi te votta lu˜
nastushinda pelgulinna pogenenu eest, lubades tal minna
tagasi elama oma maaomandile
¨
enne ulempreestri surma.
¨
33 Te ei tohi ruvetada maad,
¨
kus te elate, sest veri ruvetab
maad, e ja sel maal valatud vere
¨
eest pole muud lepitust kui uksf
nes selle valaja veri. 34 Te ei
¨
tohi ruvetada maad, kus elate
teie ja kus elan mina, sest mina,
Jehoova, elan Iisraeli rahva
keskel.”” g
¨
Gileadi jareltulijate sugu˜
vosade peamehed (Joosepi poja Manasse poja Maakiri h poja Gileadi pojad) tulid
¨ ¨
ning raakisid Moosese ja pea˜
likega, iisraellaste suguvosa¨
de peameestega. 2 Nad utle¨
sid: „Jehoova on kaskinud mu
isandat jaotada maa liisuga i
¨
parandiosadeks iisraellastele ja
¨
Jehoova kaskis mu isandat an¨
da meie venna Selofhadi pa¨
rand tema tutardele. j 3 Kui

36
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¨ ¨
4. MOOSESE 36:4 – 5. MOOSESE, luhiulevaade

need aga abielluvad meeste˜
ga monest teisest Iisraeli sugu˜
¨
harust, voetakse nende parand
¨
¨
ara meie isade parandist ja li¨
satakse selle suguharu parandile, kuhu nad kuuluma hakka˜
¨
¨
vad, nii et see voetakse ara parandist, mille me liisuga saime.
4 Ja kui saabub Iisraeli rahva vabastusaasta, a siis lisatakse
¨
¨ ¨
nende naiste parand jaadavalt
¨
selle suguharu parandile, kuhu
nad siis kuuluvad, nii et nende
¨
˜
¨
parand voetakse ara meie isade
¨
suguharu parandist.”
¨
5 Siis utles Mooses Jehoova
¨
¨
kasul iisraellastele: „Joosepi ja˜
reltulijate suguharul on oigus.
6 Jehoova on andnud Selofha¨
¨
di tutarde kohta sellise kasu:
˜
„Nad voivad abielluda, kellega
˜
soovivad, kui see mees on monest nende isa suguharu sugu˜
¨
vosast. 7 Iisraellaste parand
¨
ei tohi minna uhelt suguharult teisele, nad peavad hoidma

PTK 36
a 3Mo 25:10


Teine veerg
a 1Aj 23:22

b 4Mo 36:6

c 4Mo 27:1

d 4Mo 26:3
4Mo 33:50
4Mo 35:1

¨
oma esiisade suguharu paran¨
dit. 8 Iga tutar, kes on saanud
¨
˜
parandi mones Iisraeli suguharus, peab abielluma oma isa su¨
guharust parit mehega, a nii et
¨ ¨
iisraellastele jaaks nende esi¨
¨
isade parand. 9 Parand ei tohi
¨
minna uhelt suguharult teisele,
Iisraeli suguharud peavad hoid¨
ma oma parandit.””
¨
10 Selofhadi tutred tegid
¨
tapselt nii, nagu Jehoova oli
¨
Moosest kaskinud. b 11 Selof¨
hadi tutred c Mahla, Tirsa, Hogla, Milka ja Noa abiellusidki oma isa vendade poegadega. 12 Nad abiellusid Joosepi
˜
¨
poja Manasse suguvosadest pa¨
rit meestega, et nende parand
¨ ¨
˜
jaaks nende isa suguvosa suguharule.
¨
˜
13 Need on kasud ja oigusnormid, mis Jehoova andis Moosese kaudu iisraellastele Moabi
˜
¨ ¨
korbetasandikul Jordani aares
¨
Jeeriko lahistel. d

VI I E S MOOS E S E
R A A M AT

¨
¨
LU H I U LE VAAD E

¨
Hoorebi mae juurest lahkumine (1–8)
˜
Pealike ja kohtumoistjate ametisse¨ ¨
maaramine (9–18)
Nurisemine Kaades-Barneas (19–46)
˜
Iisrael keeldub tootatud maale
minemast (26–33)
Kaananimaa vallutamine
˜
ebaonnestub (41–46)
˜
¨
2 38 aastat korberannakut (1–23)
˜
Voit Hesboni kuninga Siihoni
¨
ule (24–37)
˜
¨
3 Voit Baasani kuninga Oogi ule (1–7)
Maa jagamine Jordanist idas (8–20)
1

¨
„ Arge kartke neid” (21, 22)
˜
Mooses ei saa tootatud
maale (23–29)
¨
4 Uleskutse
kuulekusele (1–14)
¨
Arge unustage Jumala tegusid (9)
¨ ¨
Jehoova ootab jaagitut
¨
puhendumust (15–31)
¨
Pole uhtki teist Jumalat peale
Jehoova (32–40)
Pelgulinnad Jordanist idas (41–43)
Seaduse sissejuhatus (44–49)
5 Jehoova leping Hoorebi juures (1–5)
¨
¨
Kumne kasu kordamine (6–22)

¨ ¨
5. MOOSESE, luhiulevaade
¨
Rahvas kardab Siinai mae
juures (23–33)
¨
6 Armasta Jehoovat kogu sudamest (1–9)
„Kuula, Iisrael!” (4)
˜
¨ Vanemad opetagu oma lapsi (6, 7)
Arge
unustage
Jehoovat (10–15)
¨
Arge pange Jehoovat proovile (16–19)
¨ ¨
˜
Raakige tulevastele polvedele (20–25)
¨
7 Seitse rahvast tuleb havitada (1–6)
Miks valiti Iisrael (7–11)
˜
Kuulekus toob onnistusi
(12–26)

˜
8 Jehoova onnistuste meeldetuletamine (1–9)
˜
¨
¨ „Elu ei soltu uksnes leivast” (3)
Arge unustage Jehoovat (10–20)
9 Miks anti maa Iisraelile (1–6)
Iisrael vihastab Jehoovat
neli korda (7–29)
Kuldvasikas (7–14)
Mooses palub rahva
eest (15–21, 25–29)
Rahvas vihastab Jehoovat veel kolm
korda (22)
10 Uued kivitahvlid (1–11)
Mida Jehoova rahvalt ootab (12–22)
Kartke ja armastage Jehoovat (12)
¨
11 Te olete nainud Jehoova suurust (1–7)
˜
Tootatud maa (8–12)
Tasu kuulekuse eest (13–17)
˜
¨
Hoidke
Jumala sonu sudames (18–25)
˜
Onnistus ja needus (26–32)
12 Teenige Jumalat paigas, mille ta
valib (1–14)
¨ ¨
Luba suua liha, kuid ilma
¨ vereta (15–28)
Arge laske end teistel jumalatel
˜
loksu meelitada (29–32)
13 Kuidas kohelda usutaganejaid (1–18)
14 Kohatu leinamine (1, 2)
Puhtad ja ebapuhtad toidud (3–21)
¨
Kumnis Jehoovale (22–29)
15 Igal seitsmendal aastal
˜
kustutatagu volad (1–6)
Vaeste aitamine (7–11)
Orjade vabastamine iga seitsme aasta
tagant (12–18)
¨
˜
Naaskel labi orja korva (16, 17)
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¨
Loomade esmikud puhendatagu
Jehoovale (19–23)
¨
16 Paasapuha; hapnemata leibade
¨
puha (1–8)
¨
¨
Nadalatepuha (9–12)
¨
Lehtmajadepuha (13–17)
˜
¨ ¨
Kohtumoistjate maaramine (18–20)
Mida ei tohi kummardada (21, 22)
17 Ohvrid olgu veatud (1)
Juhendid usutaganeja kohta (2–7)
Rasked kohtuasjad (8–13)
Juhendid tulevastele
kuningatele (14–20)
Kuningas tehku seadusest
¨
arakiri
(18)

18 Preestrite ja leviitide osa (1–8)
Okultsed kombed keelatud (9–14)
Moosese-sarnane prohvet (15–19)
¨
Kuidas tunda ara valeprohveteid (20–22)
¨ ¨
19 Veresuu ja pelgulinnad (1–13)
¨
Piirimarke ei tohi nihutada (14)
Kohtus tunnistamine (15–21)
˜
On vaja kaht voi kolme
tunnistajat (15)
˜
20 Juhendid sojapidamise kohta (1–20)
˜
¨
Kes on sojavaeteenistusest
vabastatud (5–9)
21 Lahendamata tapmisjuhtumid (1–9)
Abiellumine vangistatud
naisega (10–14)
¨
˜
Esmasundinu oigused (15–17)
¨
Massumeelne poeg (18–21)
¨
Posti kulge riputatu on neetud (22, 23)
¨
22 Ligimese looma tuleb hasti
kohelda (1–4)
Vastassugupoole riiete kandmisest (5)
¨
Loomi tuleb hasti kohelda (6, 7)
Katuserinnatis (8)
Mis ei sobi kokku (9–11)
˜
Roivatutid (12)
Seadusvastane seksuaal¨
kaitumine
(13–30)

˜
23 Kes ei voi kuuluda Jumala
kogudusse (1–8)
Laagri puhtus (9–14)
˜
Pogenenud orjad (15, 16)

¨ ¨
5. MOOSESE, luhiulevaade – 1:8
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Prostitutsioon keelatud (17, 18)
˜
Vahekasu ja tootused (19–23)
¨ ¨
¨
˜
¨ ¨
Mida moodakaija voib suua (24, 25)
24 Abielu ja lahutus (1–5)
Austus elu vastu (6–9)
Vaestest hoolimine (10–18)
¨
Juhendid jarelnoppimise kohta (19–22)

30 Jehoova juurde tagasi¨ ¨
poordumine (1–10)
¨
Jehoova kasud pole liiga
rasked (11–14)
Valik elu ja surma vahel (15–20)

25 Juhendid
ihunuhtluse kohta (1–3)
¨
Arge siduge kinni pulli suud (4)
Leviraatabielu (5–10)
˜
Sobimatud votted (11, 12)
¨
˜ ˜
˜
Tapsed kaalud ja moodunoud (13–16)
¨
Amalekid tuleb havitada (17–19)
26 Esimeste viljade ohverdamine (1–11)
¨
Teine kumnis (12–15)
Iisrael on Jehoova eriline omand (16–19)
27 Seadus tuleb kirjutada kividele (1–10)
¨
Eebali ja Gerisimi mael (11–14)
Needuste ettelugemine (15–26)
˜
28 Onnistused kuulekuse eest (1–14)
˜
Needused sonakuulmatuse eest (15–68)
29 Leping Iisraeliga Moabimaal (1–13)
˜
Hoiatus sonakuulmatuse eest (14–29)
Varjatu, avalikuks tehtu (29)

˜

Mooses koneles kogu Iisrae˜
1 lile
korbes Jordani piir¨

konnas, Sufi lahedal asuval
˜
korbetasandikul, Paarani, Tofeli, Laabani, Haseroti ja Dii¨ ¨
Saahabi vahel. 2 Mooda Seiri
¨
maestikku viivat teed on
Hoorebi juurest Kaades-Barnea¨
ni a 11 paevateekonda. 3 Nii¨
siis, neljateistkumnenda aasta b
¨
¨
uheteistkumnenda kuu esime¨
¨ ¨
sel paeval raakis Mooses iis˜
raellastele edasi koik, mida Je¨
¨
hoova oli tal kaskinud neile oel¨
da. 4 See oli parast seda, kui
ta oli alistanud emorlaste kuninga Siihoni, c kes elas Hesbonis, ja kui ta oli alistanud Edreis Baasani kuninga Oogi, d kes
elas Astarotis. e 5 Jordani piir-

31 Mooses sureb peagi (1–8)
Seadus tuleb ette lugeda (9–13)
¨ ¨
Joosua ametissemaaramine (14, 15)
¨
Ennustus Iisraeli massumeelsuse
kohta (16–30)
Laul, mida tuleb Iisraelile
˜
opetada (19, 22, 30)
32 Moosese laul (1–47)
Jehoova on kalju (4)
Iisrael unustab oma kalju (18)
¨
„Kattemaks kuulub mulle” (35)
˜ ˜
„Roomutsege, rahvad, koos tema
rahvaga” (43)
Mooses peab surema Nebo
¨
mael (48–52)
˜
33 Mooses onnistab suguharusid (1–29)
¨
Jehoova „igavesed kasivarred” (27)
¨
˜
34 Jehoova naitab Moosesele tootatud
maad (1–4)
Moosese surm (5–12)

PTK 1
a 5Mo 9:23
b 4Mo 32:13
4Mo 33:38

c 4Mo 21:
23, 24
Jos 12:1, 2

d 4Mo 21:
33–35

e Jos 13:8, 12


Teine veerg
a 5Mo 4:8
5Mo 17:18
Neh 8:7

b 2Mo 19:1
4Mo 10:
11, 12

c
d
e
f

1Mo 15:16
Jos 12:2, 3
Jos 9:1, 2
Jos 13:1, 5
1Ku 9:19

g 1Mo 15:18

konnas Moabimaal asus Mooses
seadust a selgitama. Ta lausus:
¨
6 „Meie Jumal Jehoova ut¨
les meile Hoorebi magismaal:
¨
„Te olete sel magismaal juba
¨ ¨
¨
kullalt kaua olnud. b 7 Poorduge ja asuge teele emorlas¨
˜
te c magismaale ja koigi nende naabrite juurde nii Ara¨
bas1, d magismaal, Sefelas,2 Negevis3 kui ka rannikualadel. e
Minge kaananlaste maale ja Lii˜
banoni4 f ning kuni suure joeni, Eufratini. g 8 Vaadake, see
˜
maa on teie ees! Minge ja votke
˜
˜
˜
1:7 1 Voib tolkida ka „korbetasandikul”.
˜
˜
˜
2 Voib tolkida ka „madalmaal”; moeldak¨
˜
˜
se madalamaid magesid. 3 Voib tolkida
˜
˜
ka „lounas”. 4 Moeldakse ilmselt Liiba¨
noni maestikku.

5. MOOSESE 1:9–28
see oma valdusse, maa, mille
kohta Jehoova vandus teie isadele Aabrahamile, Iisakile a ja
Jaakobile, b et ta annab selle
¨
neile ja nende jarglastele.”c
¨
9 Ma utlesin teile tol korral:
¨
„Ma ei suuda teid uksinda juhtida ega seda koormat kanda.d
10 Teie Jumal Jehoova on teinud teid rohkearvuliseks ja
˜
teid on nonda palju kui tae¨
vatahti. e 11 Jehoova, teie esiisade Jumal, tehku teid veel tu˜
hat korda suuremaks f ja onnistagu teid, nagu ta on teile
˜
tootanud! g 12 Aga kuidas ma
¨
suudan teid uksinda kanda ja
¨
taluda teie tulitsemist? See
koorem on mulle liiga raske. h
13 Valige oma suguharudest
˜
tarku, moistlikke ja kogenud
¨ ¨
mehi ning ma maaran nad teile peameesteks.” i 14 Te vastasite mulle: „See, mida sa oled
¨
kaskinud meil teha, on hea.”
˜
15 Nii ma siis votsin teie suguharude peamehi, tarku ja kogenud mehi, ning panin nad teid
¨ ¨
juhtima, maarates nad tuhan¨
¨
de-, saja-, viiekumne- ja kumne¨
pealikeks ning ulevaatajateks
teie suguharudele. j
16 Ma andsin tol korral juht¨ ¨
˜
noorid teie kohtumoistjatele:
¨
¨
„Kui te lahendate tulikusimust
˜
oma vendade vahel, siis moist˜
ke oiglast kohut k mehe ja
˜
tema venna voi muulase va˜
hel. l 17 Te ei tohi kohtumoistmisel olla erapoolikud! m Kuula¨
¨
¨
ke uhtmoodi ara nii vaike kui
ka suur.n Te ei tohi karta inime˜
si, o sest te moistate kohut Ju˜
mala nimel. p Aga kui moni asi
on teile liiga raske, siis tooge
see minu ette ja ma kuulan sel¨
le ara.” q 18 Tol korral andsin
˜
ma teile juhendid koige selle
kohta, mis teil tuleb teha.
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PTK 1
a 1Mo 26:3
b 1Mo 28:13
c 1Mo 12:7
1Mo 13:14, 15
1Mo 17:1, 7

d 2Mo 18:17, 18
e 1Mo 15:1, 5
2Mo 32:13
4Mo 26:51
5Mo 10:22

f 1Ku 3:8
g 1Mo 12:1–3
1Mo 22:15, 17
1Mo 26:3, 4
2Mo 23:25

h 2Mo 18:17, 18
4Mo 11:11
4Mo 20:3

i 2Mo 18:21
j 2Mo 18:25
k 2Mo 23:8
5Mo 16:18
Joh 7:24

l 2Mo 22:21
3Mo 19:34
3Mo 24:22

m 3Mo 19:15
Ro 2:11

n 2Mo 23:3
˜

o Op 29:25
p 2Aj 19:6
q 2Mo 18:
25, 26


Teine veerg
a 4Mo 10:12
5Mo 8:14, 15
Jer 2:6

b 4Mo 13:29
c 4Mo 13:26
d 2Mo 23:27
5Mo 1:8

e 4Mo 13:1, 2
f 4Mo 13:3
g 4Mo 13:17
h 4Mo 13:
23–27

i 4Mo 14:1–4
j 4Mo 32:9
Jos 14:7, 8

19 Siis me lahkusime Hoore¨
¨
bi juurest ning randasime labi
kogu selle suure ja kardetava
¨
˜
korbe, a mida te nagite teekon¨
nal emorlaste magismaale; b me
tegime, nagu meie Jumal Je¨
˜
hoova meid oli kaskinud. Lo˜
puks me joudsime Kaades-Bar¨
neasse. c 20 Siis ma utlesin
˜
teile: „Te olete joudnud emor¨
laste magismaale, mille meie
Jumal Jehoova meile annab.
21 Teie Jumal Jehoova on
andnud selle maa teile. Minge
¨ ¨
˜
nuud ja votke see enda valdusse, nagu teie esiisade Jumal¨ Je¨
hoova on teile oelnud. d Arge
¨
kartke ja arge tundke hirmu!”
¨ ¨
˜
22 Siis te poordusite koik
¨
minu poole ja utlesite: „Saada¨
me valja mehi, et nad uuriksid seda maad ja tooksid meile
˜
sona, millist teed pidi me peaksime minema ja millised linnad
meid ees ootavad.” e 23 See
ettepanek tundus mulle hea
ja ma valisin teie hulgast 12
¨
meest, igast suguharust uhe. f
¨
24 Nad asusidki teele ja laksid
˜
¨
¨
ules magismaale g ning joudsid
Eskoli vadisse ja uurisid seda.
˜
25 Nad votsid kaasa selle maa
˜
vilju ja toid need meile ning
teatasid: „Maa, mille meie Jumal Jehoova meile annab, on
hea maa.” h 26 Aga te keeldu¨
site sinna minemast ja massa¨
site Jehoova, oma Jumala kasu
vastu. i 27 Te nurisesite oma
¨
telkides ja utlesite: „Jehoova
¨
˜
vihkab meid ja selleparast toi
¨
ta meid ara Egiptusemaalt, et
¨
anda meid emorlaste katte ja
˜
¨
meid nonda havitada. 28 Mis
koht see selline on, kuhu me
peame minema? Meie vennad
¨
on teinud meie sudame araks, j
¨
oeldes: „See rahvas on meist
¨
vagevam ja pikemat kasvu ning
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nende linnad on suured ja tae¨
vani kindlustatud. a Me nagime
b
seal ka anaklasi.””
¨
teile:
¨ 29 Siis ma utlesin
¨
„Arge kartke ja arge tundke
c
nende ees hirmu! 30 Teie Ju¨
mal Jehoova kaib teie ees ja
˜
voitleb teie eest, d nagu ta tegi
Egiptuses teie endi silme all. e
˜
¨
31 Korbes te ju nagite, kuidas teie Jumal Jehoova kannab teid nagu mees oma poega kogu teie teekonnal, kuni
˜
˜
te joudsite siia.” 32 Kuid koigest hoolimata ei uskunud
te oma Jumalasse Jehoovas¨
¨
se, f 33 kes kais rannakul teie
ees,
et
otsida
teile
laagripaika.
¨ ¨
¨
Oosel naitas ta teile tules teed,
¨
¨
mida te pidite kaima, ja paeval
pilves. g
34 Kogu selle aja Jehoova
¨ ¨
kuulis, mida te raagite, ja ta vihastus ning vandus: h 35 „Mit¨
te ukski mees sellest kurjast
˜
¨
polvkonnast ei nae seda head
˜
maad, mille ma tootasin anda
¨
teie isadele, i 36 valja arvatud
Jefunne poeg Kaaleb. Tema
¨
naeb seda ja ma annan selle
˜
maa, millel ta kondis, temale ja ta poegadele, sest ta on
¨
¨
¨
kainud Jehoova jarel kogu sudamest. j 37 (Jehoova vihas¨
tus teie parast isegi minu pea¨
¨
le ja utles: „Ka sina ei lahe sinna. k 38 Aga Nuuni poeg Joo¨
sua, kes seisab sinu ees, l laheb
sellele maale. m Kinnita teda,1 n
¨
sest tema juhtimisel parib Iisrael selle maa.”) 39 Ja ka teie
˜
lapsed, kes teie sonul pidid
¨ ¨
saama roovsaagiks, o ja teie pojad, kes ei oska veel vahet
¨
teha heal ja halval, lahevad sinna maale ning ma annan selle
˜
¨
1:38 1 Teine voimalik tahendus: „Jumal
on teinud ta tugevaks”.
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¨
neile parandiks.a 40 Teie aga
¨ ¨
poorduge tagasi ja minge Pu˜
nase mere teed pidi korbe poob
le.”
¨
41 Seepeale te utlesite mulle: „Me oleme Jehoova vastu
¨
¨ ¨
pattu teinud. Me laheme nuud
¨
˜
ules ja voitleme, nagu meie Ju¨
mal Jehoova on meid kaski˜
˜
nud.” Siis te koik votsite oma
˜
¨
sojarelvad, arvates, et maeleJeminek on lihtne.c 42 Kuid
¨
hoova¨ lausus mulle: „Utle nei¨
¨
le: „Arge minge ules ja arge
˜
sodige, sest mina ei ole teie¨
ga! d Kui te siiski lahete, saate
¨ ¨
oma vaenlastelt luua.”” 43 Ma
¨ ¨
raakisin teiega, aga te ei kuu¨
lanud, vaid massasite Jehoo¨
¨
va kasu vastu ja uritasite
¨
¨
jultunult ules maele minna.
44 Siis emorlased, kes elasid
¨
¨
sellel magismaal, tulid valja teile vastu ja ajasid teid taga nagu
mesilased ning sundisid teid
˜
pogenema Seiri, kuni Hormani.
45 Te tulite tagasi ja nutsite
Jehoova ees, kuid Jehoova ei
kuulanud teid ega teinud teist
¨
¨
¨
valja. 46 Seeparast te jaitegi
nii pikaks ajaks Kaadesesse.
¨ ¨
¨
Siis me poordusime ja lak¨ ¨
sime mooda Punase mere
˜
teed korbesse, nagu Jehoova
¨
¨
oli mind kaskinud, e ja me ran¨
dasime pikka aega Seiri maes¨
tiku umbruses. 2 Viimaks Je¨
hoova utles mulle: 3 „Te ole¨
te juba kaua rannanud selle
¨
¨
¨ ¨
maestiku umbruses. Poordu¨
¨ ¨
˜
ge nuud pohja poole. 4 Utle
¨ ¨
rahvale: „Minge edasi mooda
oma Seiris f elavate vendade,
¨
Eesavi jareltulijateg piirimaad.
Nemad kardavad teid, h aga
¨
teie¨ olge vaga ettevaatlikud.
¨
5 Arge norige nendega tuli,
sest ma ei anna teile nen¨
de maast mitte jalataitki, kuna

2

5. MOOSESE 2:6–25

¨
Seiri maestiku olen ma and¨ ¨
nud Eesavile. a 6 Toitu soomiseks ostke neilt raha eest ning
teil tuleb maksta ka vee eest,
mida te joote. b 7 Teie Jumal
˜
˜
Jehoova on onnistanud koiki
¨
teie tegusid. Ta teab hasti teie
¨
˜
rannakuid selles suures korbes. Need 40 aastat on teie Jumal Jehoova olnud koos teiega ja teil pole olnud millestki
¨ ¨
puudust.”” c 8 Nii me moodusimegi oma vendadest, Eesavi
¨
jareltulijatest, d kes elavad Seiris, hoides eemale Araba teest,
Eelatist ja Esjon-Geberist.e
¨
¨ ¨
Seejarel me poordusime
˜
Moabi f korbeteele. 9 ¨ Siis Je¨
hoova utles mulle: „Ara nori
¨
¨
Moabiga tuli ja ara hakka
˜
temaga sodima, sest ma ei anna tema maast sulle midagi, kuna ma olen andnud Aari1
¨
omandiks Loti jareltulijatele. g
10 [Varem elasid seal emiidid,h
¨
vagev ja arvukas rahvas ning
pikakasvuline nagu anaklased.
¨
11 Ka refalased i olid valimuselt nagu anaklased, j aga moabiidid nimetasid refalasi emiitideks. 12 Seiris elasid enne
¨
horiidid, k kuid Eesavi jareltuli˜
jad votsid nende omandi en¨
dale, havitasid nad ning asusid ise sinna elama. l Samamoodi teeb Iisrael enda maaomandiga, mille Jehoova talle
¨ ¨
¨
annab.] 13 Minge nuud ja ule¨
tage Seredi vadi.” Nii me uletasimegi Seredi vadi. m 14 Aega,
¨
mis meil kulus rannakuks Kaades-Barneast kuni Seredi vadi
¨
uletamiseni, oli 38 aastat. Sel˜
leks ajaks oli kogu sojameeste
˜
¨
polvkond rahva seast havinud,
nii nagu Jehoova oli vandu˜
nud.n 15 Jehoova oli tostnud
2:9 1 Ilmselt Moabimaa pealinn.
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¨
oma kae nende vastu, et nad
rahva seast kaotada, kuni nad
˜
¨
koik olid havinud.a
˜
˜
16 Kui koik need sojamehed
¨
¨
olid ara surnud, b 17 utles Je¨
¨
hoova mulle: 18 „Tana lahed
¨
¨
sa labi Moabimaa, see on labi
˜
Aari. 19 Kui sa jouad ammon¨
laste juurde, siis ara nori nen¨
¨
¨
dega tuli ja ara arrita neid,
sest ma ei anna sulle ammonlaste maast midagi, kuna
ma olen andnud selle omandiks
¨
Loti jareltulijatele. c 20 Seda
peeti ka refalaste d maaks. [Varem elasid seal refalased, keda
ammonlased nimetasid sam¨
summideks. 21 See oli vagev,
arvukas ja pikakasvuline rahvas nagu anaklased, e kuid Je¨
hoova havitas nad, nii et am˜
monlased votsid nende maa
oma valdusse ja asusid ise sinna elama. 22 Sedasama tegi
¨
ta Eesavi jareltulijate heaks,
¨
¨ ¨
kes elavad nuud Seiris: f ta ha¨
g
vitas horiidid, nii et Eesavi ja˜
reltulijad votsid nende maa endale ning asusid ise sinna
¨
elama. Seal elavad nad tana¨
se paevani. 23 Ja mis puutub
aviitidesse, siis nemad elasid
¨
Gaza h umbruses senikaua, kuni
Kaftoorilt1 tulnud kaftoorla¨
sed i nad havitasid ja nende elu˜
paigad hoivasid.]
24 Seadke end valmis ja
¨
minge labi Arnoni vadi. j Ma an¨
nan teie katte emorlase Siihoni, k Hesboni kuninga. Asuge vallutama tema maad ning
˜
¨
alustage temaga soda. 25 Tanasest alates panen ma teie
˜
ees hirmu ja oudust tundma
˜
koik rahvad taeva all, kes teist
¨
kuulevad. Neid haarab arevus
¨
ja nad varisevad teie ees.” l
2:23 1 St Kreetalt.
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¨
26 Siis ma saatsin kaskja˜
lad Kedemoti a korbest Hesboni
kuninga Siihoni juurde sellise
˜
rahusonumiga: b 27 „Luba mul
¨
¨
oma maast labi minna. Ma kain
¨
¨ ¨
¨ ¨
uksnes mooda teed ega poora
ei paremale ega vasakule. c
¨ ¨
28 Ma soon vaid seda toitu ja
joon vaid seda vett, mida sa
¨ ¨
mulle muud. Ainult luba mul
¨
labi minna, 29 nagu lubasid
¨
Seiris elavad Eesavi jareltulijad
ning Aaris elavad moabiidid,
˜
¨
kuni ma jouan ule Jordani maale, mille meie Jumal Jehoova
meile annab.” 30 Aga Hesboni kuningas Siihon ei lubanud
¨
meil labi minna, sest meie Jumal Jehoova lasi tema meelel
¨
kalestuda ja tema sudamel kal¨
d
gistuda, et anda ta meie katte,
nagu see praegu ongi. e
¨
31 Siis Jehoova utles mul¨
le: „Ma annan sinu katte Siiho¨ ¨
ni ja tema maa. Valluta nuud
tema maa!” f 32 Ja kui Siihon
tuli kogu oma rahvaga Jaha˜
sesse meiega sodima, g 33 andis meie Jumal Jehoova ta
¨
meie katte, nii et me alistasime tema, ta pojad ja kogu
ta rahva. 34 Me vallutasime
˜
¨
koik ta linnad ning havitasime
nendest nii mehed, naised kui
¨
ka lapsed, me ei jatnud keda˜
gi ellu. h 35 Me votsime endale
˜
ainult kariloomad, samuti vot˜
sime vallutatud linnadest soja˜
¨
saaki. 36 Nonda polnud ukski linn alates Aroerist i Arnoni
vadi kaldal ja vadis olevast linnast kuni Gileadini meile vallutamatu. Jehoova, meie Ju˜
¨
mal, andis need koik meie kat¨
te. j 37 Aga me ei lahenenud
ammonlaste maale: k ei Jabboki l
¨
vadi kaldale ega magismaa lin¨
nadele ega uhelegi muule pai-
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gale, kuhu meie Jumal Jehoova oli keelanud meil minna.
¨
¨ ¨
Seejarel me poordusime ja
¨
¨
¨ ¨
laksime ules mooda Baasani teed. Baasani kuningas Oog
tuli kogu oma rahvaga Edreis˜
se meie vastu sodima.¨ a 2 Je¨
hoova utles mulle: „Ara karda teda, sest ma annan tema,
kogu ta rahva ja ta maa sinu
¨
katte. Sa teed temaga niisamuti, nagu sa tegid emorlaste kuninga Siihoniga, kes elas Hesbonis.” 3 Nii andiski meie Ju¨
mal Jehoova meie katte ka
Baasani kuninga Oogi ja kogu
ta rahva ning me tapsime
neid, kuni kogu ta rahvas oli
¨ ¨
maha loodud. 4 Me vallutasi˜
¨
me koik ta linnad. Polnud uhtegi linna, mida me poleks neilt
¨
˜
˜
ara votnud. Me votsime neilt
60 linna, kogu Argobi piirkonna, Oogi kuningriigi Baasanis. b
˜
5 Koik need linnad olid kind˜
¨ ¨
¨
lustatud korgete muuride, varavate ja riividega. Peale nende oli veel palju kindlustamata
¨
linnu. 6 Kuid me havitasime
c
need, nagu me olime teinud
Hesboni kuninga Siihoniga, kui
¨
˜
me havitasime koik ta linnad
ning tapsime nii mehed, naised
˜
kui ka lapsed. d 7 Aga koik kariloomad ja kogu linnades lei˜
duva vara me votsime endale.
8 Tol korral me vallutasime
nende kahe Jordani piirkonnas
valitsenud emorlaste kuninga
maa, e Arnoni vadist Hermo¨
ni maeni f 9 (siidonlased kut¨
suvad seda mage Sirjoniks, aga
˜
emorlased Seniiriks), 10 koik
lavamaa linnad, kogu Gileadi ja kogu Baasani kuni Salka ja Edreini, g Oogi kuningriigi linnad Baasanis. 11 Baasani kuningas Oog oli viimane re¨ ¨
falane, kes oli alles jaanud.

3

5. MOOSESE 3:12–28
Tema surnuraam1, mis oli tehtud rauast2, on siiani ammon¨ ¨
laste Rabbas. Hariliku kuunra
¨
˜ ˜
¨ ¨
jargi moodetuna on see 9 kuu¨ ¨
nart pikk ja 4 kuunart lai3.
˜
12 Tol ajal me votsime enda
valdusse selle maa alates Aroe¨ ¨
rist a Arnoni vadi aares, samu¨
ti poole Gileadi magismaast,
ning ma andsin sealsed linnad
ruubenlastele
ja gaadlastele. b
¨
¨ ¨
13 Ulejaanud osa Gileadist ja
kogu Baasani, Oogi kuningriigi,
andsin ma poolele Manasse suguharule. c Kogu Argobi piirkon¨ ¨
da, mis on Baasani osa, huuti
refalaste maaks.
˜
14 Manasse poeg Jair d vottis omale kogu Argobi piirkonna e kuni gesurlaste ja maakatlastef piirini ning ta nimetas
¨
¨
sealsed Baasani kulad enda jargi Havvot-Jairiks1, g nagu see
on siiani. 15 Maakirile ma
andsin Gileadi. h 16 Ruubenlastele ja gaadlastele i ma andsin maa Gileadist kuni Arnoni
vadini (piiriks on vadi keskosa)
ja kuni Jabboki vadini, mis on
ammonlaste piiriks, 17 ning
¨
Araba, see tahendab Jordani ja
¨ ¨
selle kalda aarse ala alates Kinnereti merest kuni Araba mere
ehk Soolamereni1, mis on all˜
pool Pisgaa nolvu, maa idaosas. j
¨
18 Siis ma andsin neile kasu: „Jehoova, teie Jumal, on
andnud selle maa teile, et
˜
te votaksite selle enda valdus˜
˜
se. Votku siis koik teie vaprad
¨
mehed relvad katte ning mingu oma vendade iisraellaste ees
˜
˜
˜
3:11 1 Voib tolkida ka „sarkofaag” voi
˜
¨
„surnukirst”. 2 Teine voimalik tahendus: „mustast basaldist”. 3 4 m pikk ja
1,8 m lai. (Vt lisa B14.) 3:14 1 Nimi
¨
¨
Havvot-Jair tahendab „Jairi telkkulad”.
3:17 1 St Surnumereni.
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¨
˜
ule joe.a 19 Ainult teie naised, lapsed ja kariloomad (ma
tean, et teil on palju kari¨ ¨
loomi) jaagu neisse linnadesse, mis ma olen teile andnud.
¨
20 Alles parast seda, kui Jehoova on andnud teie vendadele rahu nagu teilegi ning ka
˜
nemad on votnud oma valdusse maa, mille teie Jumal Jehoova annab neile teisel pool Jor¨ ¨
¨
danit, poordub igauks teist tagasi oma maaomandile, mis ma
olen teile andnud.” b
21 Siis ma andsin Joosua¨
le kasu: c „Sa oled oma silmaga
¨
nainud, mida teie Jumal Jehoova on teinud nende kahe kuningaga. Jehoova teeb samamoo˜
di koigi nende kuningriikidega,
¨
¨
kuhu sa lahed. d 22 Arge kartke neid, sest teie Jumal Jehoo˜
va sodib ise teie eest!” e
23 Siis ma anusin Jehoovat:
˜
24 „Oo, korgeim valitseja Je¨
hoova! Sa oled naidanud oma
¨
teenijale enda suurust ja vage¨
¨
vat katt. f Pole uhtki teist jumalat ei taevas ega maa peal, kes
¨
teeks selliseid vagevaid tegug 25 Palun luba
sid nagu sina.
¨
mul minna ja naha seda head
maad, mis on teisel pool Jor¨
danit, seda ilusat magismaad
ja Liibanoni.” h 26 Kuid Jehoo¨
va oli teie parast minu peale
˜
ikka veel tulivihane i ega votnud
mind kuulda. Jehoova¨ hoopis
¨
¨
utles mulle: „Kullalt! Ara mul¨ ¨
le sellest enam raagi. 27 Mine
¨
ules Pisgaa tippu j ja vaata
¨ ¨
˜
˜
laane, pohja, louna ja ida poole ning silmitse seda maad,
¨
¨
sest sina ule Jordani ei lahe. k
l
28 Sea Joosua juhiks ning julgusta ja kinnita teda, sest tema
¨
¨
˜
laheb selle rahva ees ule joe m
¨
ning tema annab neile paran¨
diks selle maa, mida sa naed.”
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˜
29 Koik see toimus ajal, kui me
¨
elasime orus Beet-Peori lahisa
tel.
¨ ¨
Ja nuud, Iisrael, kuula neid
¨ ¨
˜
maarusi ja oigusnorme, mi˜
¨
da ma opetan teid jargima, et
˜
te voiksite elada b ning minna ja
˜
votta oma valdusse maa, mille
Jehoova, teie esiisade Jumal,
teile annab. 2 Te ei tohi lisa˜
da midagi neile sonadele, mida
¨
¨
ma kasin teil taita, ja te ei tohi
¨
˜
neist midagi ara votta,c vaid pidage kinni oma Jumala Jehoo¨
va kaskudest, mis ma teile annan.
¨
3 Te nagite oma silmaga,
mida Jehoova tegi Peori Baali juhtumil: teie Jumal Je¨
˜
hoova havitas teie keskelt koik,
¨
¨
kes kaisid Peori Baali jarel.d
4 Aga teie, kes olete hoidnud tugevalt kinni oma Juma¨
˜
last Jehoovast, olete tana koik
elus. 5 Ma olen teile selgita¨ ¨
˜
nud maarusi ja oigusnorme, e
nagu minu Jumal Jehoova on
¨
¨
mind kaskinud, et te jargiksite neid sellel maal, mille te
˜
oma valdusse votate. 6 Pidage neist hoolsalt kinni, f sest
siis te olete targad g ja arukad h
˜
nende rahvaste silmis, kes koigist neist seadustest kuulevad,
¨
nii et nad utlevad: „See suur
˜
rahvas on toesti tark ja arui 7 Millisele suukas rahvas!”
rele rahvale on nende jumalad
¨
nii lahedal kui meie Jumal Jehoova meile, millal me teda ka
¨ ¨
ei huuaks? j 8 Ja millisel suu˜
¨ ¨
rel rahval on nii oiglased maa˜
rused ja oigusnormid, kui on
terve see seaduskogu, mille ma
¨
tana teile annan? k
9 Olge siis hoolsad ja vaadake ette, et te ei unustaks
˜
koike seda, mida teie silmad
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¨
¨ ¨
on nainud, ja et see jaaks teie
¨
˜
¨
sudamesse koigiks teie elupae¨ ¨
viks. Raakige sellest kindlasti ka oma lastele ja lastelaste¨
le! a 10 Sel paeval, mil te seisite oma Jumala Jehoova ees
¨
Hoorebi juures, utles Jehoova
mulle: „Kogu rahvas minu juur˜
de, et nad kuuleksid mu sonu b
˜
˜
ja opiksid mind kartma c koigil
¨
oma elupaevil maa peal ning
˜
opetaksid ka oma lapsi.” d
11 Siis te tulite ja seisi¨
¨
˜
te mae jalamil ning magi po˜
les, nii et leegid tousid taeva¨
ni. Seda umbritses tume pilv
ning seal valitses pilkane pi¨ ¨
medus.e 12 Ja Jehoova raakis
¨
teiega tule seest.f Te kull kuul˜
site sonu, kuid mingit kuju te
¨
¨ ¨
¨
ei nainud, g oli uksnes haal. h
13 Ta tegi teile teatavaks oma
¨
¨
lepingu, i kumme kasku, mida
¨
¨
ta kaskis teil jargida. j Aga hiljem kirjutas ta need kahele ki¨
vitahvlile. k 14 Tol korral kaskiski Jehoova mul selgitada tei¨ ¨
˜
le maarusi ja oigusnorme, mida
¨
teil tuleb jargida sel maal, mil˜
le te votate enda valdusse.
¨
15 Seeparast vaadake ette!
¨
Te ei nainud mingit kuju sel
¨
¨ ¨
paeval, kui Jehoova raakis
teiega
Hoorebilt
tule
seest.
¨
16 Arge toimige hukatuslikult
ega valmistage endale nikerdatud jumalakujusid: ei mehe ega
naise kujutist, l 17 maapealse
looma ega taevas lendava linnu kujutist, m 18 maadligi liikuva olendi ega vees elutseva
˜
kala kujutist. n 19 Kui te tostate oma silmad taeva poole ja
¨
¨
¨
naete paikest, kuud ja tahti —
¨
¨
kogu taevavage —, siis arge las¨
ke end eksitada ning arge kummardage nende ette ega teenige neid.o Teie Jumal Je˜
hoova on andnud need koigile

5. MOOSESE 4:20–36
rahvastele taeva all. 20 Teie
aga olete need, kelle Jehoova
˜
˜
¨
vottis ja toi valja rauasulatusahjust1, Egiptusest, et te saaksite tema omandrahvaks, a nagu
¨ ¨
te nuud oletegi.
21 Kuid Jehoova vihastas
¨
mu peale teie parast b ja van¨ ¨
¨
dus, et mina ei paase ule
¨
Jordani ega lahe sellele heale maale, mille teie Jumal Je¨
hoova teile parandiks annab. c
¨
¨
22 Mina ei lahe ule Jordad
ni, sest ma suren siin maal,
¨
¨
˜
kuid teie lahete ule ja votate selle hea maa oma valdusse. 23 Olge siis hoolsad, et te
ei unustaks lepingut, mille teie
˜
Jumal Jehoova on teiega sol¨
minud, e ning arge tehke endale
nikerdatud kuju, mitte mingisugust kujutist, mida teie Jumal
Jehoova on teil keelanud teha, f
24 sest teie Jumal Jehoova on
¨
havitav tuli, g Jumal, kes ootab
¨ ¨
¨
jaagitut puhendumust. h
¨
25 Kui teile sunnivad lapsed
ja lapselapsed ning te olete sellel maal juba kaua elanud, aga
toimite hukatuslikult ja valmistate mingi nikerdatud kuju i ja
teete kurja oma Jumala Jehoova silmis, solvates teda selle¨
ga j 26 — ma kutsun tana teie
˜
vastu tunnistajaks koik, kes on
¨
taevas ja maa peal —, siis te havite kiiresti sellelt maalt, mida
¨
te lahete teisele poole Jordanit
˜
enda valdusse votma. Te ei ela
¨
seal kaua, sest teid havitatak¨
se taielikult. k 27 Jehoova pillutab teid rahvaste sekka l ning
¨ ¨
¨
teid jaab jarele vaid pisut m nendes maades, kuhu Jehoova teid
ajab. 28 Seal te teenite inim¨
kate tehtud puust ja kivist ju¨
4:20 1 Rauasulatusahi sumboliseerib
¨
˜
rankrasket rohumist.
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¨
malaid, a kes ei nae ega kuule,
¨ ¨
˜
ei soo ega tunne lohna.
29 Aga kui te otsite seal
oma Jumalat Jehoovat, kui te
¨
otsite teda kogu sudamest ja
hingest, siis te ka leiate tema.b
30 Kui te siis neil tulevasil
¨
paevil suures ahastuses olete
˜
ja see koik on teiega juhtunud,
¨ ¨
siis te poordute tagasi oma Ju˜
mala Jehoova juurde ja vota¨ ¨
te kuulda tema haalt, c 31 sest
teie Jumal Jehoova on halas¨
¨
tav Jumal.d Ta ei hulga ega havita teid ega unusta lepingut,
mille kohta ta andis vande teie
esiisadele. e
¨
¨ ¨
¨
32 Kusige nuud endiste paevade kohta, mis olid enne teid,
˜
alates ajast, mil Jumal loi inimese maa peale, ning otsige
¨ ¨
¨ ¨
vastuseid taeva aarest aareni:
kas on kunagi juhtunud mida˜
gi nii imelist voi kas on eales
kuuldud midagi sellesarnast? f
¨
33 Kas on ukski teine rah¨ ¨
vas kuulnud Jumala haalt tule
¨ ¨
seest raakimas, nagu teie seda
¨ ¨
olete kuulnud, ja siiski jaanud
˜
elama? g 34 Voi kas on Jumal
¨
˜
kunagi uritanud votta enesele
˜
mond rahvast teise rahva kes˜
kelt kohtumoistmise, tunnus˜
¨
tahtede, imetegude, h soja, i oma
¨
˜
¨
voimsa kae j ja valjasirutatud
¨
¨
kasivarre ning hirmuaratavate
k
tegudega, nagu teie Jumal Jehoova tegi teie heaks Egiptuses teie endi silme all? 35 Te
˜
¨
olete koike seda ise nainud,
˜
et te moistaksite, et Jehoova
¨
˜
on toeline Jumal, l pole uhtegi
teist peale tema. m 36 Ta lasi
¨ ¨
teil kuulda taevast oma haalt,
¨
et teid noomida, ning ta on naidanud teile maa peal oma suurt
tuld ja lasknud teil kuulda tule
˜
seest oma sonu. n
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¨
37 Te olete elus tanu sellele, et ta armastas teie esi¨
isasid ja valis nende jargla˜
sed oma rahvaks a ning toi teid
¨
ise oma suure vaega Egiptusest
¨
¨
valja. 38 Ta ajas teie eest ara
¨
teist suuremad ja vagevamad
rahvad, et viia teid nende
¨
maale ja anda see teile pa¨
randiks, nagu see juba sunnib. b
¨
˜
¨ ¨
39 Seeparast moistke nuud ja
pidage meeles, et Jehoova on
˜
¨
toeline Jumal ulal taevas ja all
¨
maa peal. c Ei ole uhtki teist. d
¨ ¨
40 Pidage siis kinni tema maa¨
rustest ja kaskudest, mis ma
¨
teile tana annan, et teil ja teie
¨
¨
˜
lastel laheks hasti ning te voik¨ ¨
site kauaks jaada maale, mille teie Jumal Jehoova teile annab.” e
41 Tol korral valis Mooses
Jordanist ida pool kolm linna, f
42 kuhu inimesetapja, kes on
tahtmatult tapnud kaasinimese, ilma et oleks teda vihanud,g
˜
˜
¨ ¨
voiks pogeneda, et ellu jaada. h
43 Need linnad on ruubenlas˜
tele Beser i korbe lavamaal,
gaadlastele Raamot j Gileadis ja
manasselastele Golan k Baasanis. l
44 See on seadus, m mille
Mooses Iisraeli rahva ette seadis. 45 Need on meeldetuletu¨ ¨
˜
sed, maarused ja oigusnormid,
mis Mooses andis iisraellastele
¨
¨
parast nende valjumist Egiptusest; n 46 ta tegi seda Jorda¨
ni piirkonnas, Beet-Peori lahedal asuvas orus, o emorlaste kuninga Siihoni maal, selle kuninga, kes elas Hesbonis p ning
¨
kelle ule Mooses ja iisrael¨
lased parast Egiptusest lahku˜
˜
mist voidu said. q 47 Nad votsid oma valdusse tema ja Baasani kuninga Oogi r maa, sel-
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le maa, mis kuulus neile kahele
emorlaste kuningale, kes elasid Jordanist ida pool, 48 alates Aroerist a Arnoni vadi kal¨
dal kuni Sioni maeni, see on
Hermonini, b 49 ja kogu Araba
Jordanist ida pool kuni Araba
mereni1, mis on allpool Pisgaa c
˜
nolvu.
Siis Mooses kutsus kokku
¨
kogu Iisraeli ja utles: „Kuu¨ ¨
¨ ¨
la nuud, Iisrael, neid maarusi ja
˜
¨
oigusnorme, mis ma tana teata˜
vaks teen, ning opi neid tundma ja pea neist hoolsalt kinni.
˜
2 Meie Jumal Jehoova solmis
meiega Hoorebi juures lepin˜
gu.d 3 Jehoova ei solminud
seda lepingut mitte meie esiisa˜
dega, vaid meiega, kes me koik
siin praegu elus oleme. 4 Je¨ ¨
¨
hoova raakis teiega mae pealt
tule seest palgest palgesse. e
5 Mina seisin tol korral Jehoova ja teie vahel, f et anda tei˜
le edasi Jehoova sona, sest te
¨
¨
kartsite tuld ega lainud ules
¨
¨
maele.g Ta utles:
6 „Mina olen Jehoova, su Ju˜
¨
mal, kes toi sind valja Egiptusemaalt, orjusekojast. h 7 Sul ei
tohi olla teisi jumalaid minu
˜
korval. i
8 Sa ei tohi teha endale nikerdatud kuju j ega mistahes ku¨
jutist millestki, mis on ulal tae˜
vas, all maa peal voi vees.
9 Sa ei tohi nende ette kummardada ega lasta end ahvatleda neid teenima, k sest mina,
Jehoova, su Jumal, olen Ju¨ ¨
¨
mal, kes ootab jaagitut puhendumust. l Kes mind vihkab ja
pattu teeb, selle lapsed lange˜
vad kolmanda ja neljanda polveni mu karistuse alla, m 10 ent
¨
kes mind armastab ja mu kaske

5

4:49 1 St Soolamereni ehk Surnumereni.

5. MOOSESE 5:11–31
peab, selle lastele saab tuhan˜
denda polveni osaks mu truu
armastus.
11 Sa ei tohi kasutada Je¨ ¨
hoova, oma Jumala nime vaaritul viisil, a sest kes kasutab
¨ ¨
tema nime vaaritul viisil, seda
¨
ei jata Jehoova karistamata. b
¨
12 Pea hingamispaeva, see
¨
¨
paev olgu sulle puha, nii nagu Jehoova, su Jumal, on
¨
¨
sind kaskinud. c 13 Kuus pae¨
va tee oma toid ja toimetusi, d
¨
14 kuid seitsmes paev on hin¨
gamispaev sinu Jumala Jehoova auks. e Sa ei tohi teha mingit
¨ ¨
¨
tood, f ei sa ise ega su poeg, tutar, ori, orjatar, su pull, eesel,
¨
ukski kariloom ega su linnades
elav muulane, g et su ori ja or˜
jatar voiksid ¨ puhata nii nagu
sinagi. h 15 Ara unusta, et sa
ise olid ori Egiptusemaal ning
˜
et su Jumal Jehoova toi sind
˜
¨
¨
oma voimsa kae ja valjasiruta¨
¨
tud kasivarrega sealt valja. i
¨
Seeparast on Jehoova, su Ju¨
mal, kaskinud sul pidada hinga¨
mispaeva.
16 Austa oma isa ja ema, j
nagu Jehoova, su Jumal, on
¨
sind kaskinud, et sa elak¨
¨
sid kaua ja et sul laheks hasti
maal, mille Jehoova, su Jumal,
sulle annab. k
17 Sa ei tohi tappa.l
18 Sa ei tohi abielu rikkuda.m
19 Sa ei tohi varastada.n
20 Sa ei tohi anda teise inimese kohta valetunnistust.o
21 Sa ei tohi himustada teise inimese naist. p Sa ei tohi
˜
himustada tema maja ega poldu, orja ega orjatari, pulli ega
eeslit ega midagi, mis on tema
oma.” q
¨
˜
¨ ¨
22 Need kasusonad raakis
¨ ¨
Jehoova valjul haalel tervele
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¨
teie kogudusele mae pealt tule
seest, tumedast pilvest ja pilkasest pimedusest, a ega lisanud midagi juurde. Siis ta kirjutas need kahele kivitahvlile ja
andis need mulle. b
23 Niipea kui te olite kuul¨ ¨
nud seda haalt pimedusest,
¨
˜
kui magi poles tules, c tulid
˜
minu juurde koik teie suguharude peamehed ja vanemad.
¨
24 Siis te utlesite: „Jehoova,
¨
meie Jumal, on naidanud mei¨
le oma auhiilgust ja vagevust ning me oleme kuulnud
¨
¨ ¨
tema haalt tule seest.d Tana
¨
me oleme nainud, et inimene
˜
¨ ¨
voib jaada ellu, ehkki Jumal te¨ ¨
maga raagib. e 25 Kuid selline
˜
suur tuli voib meid ju neelata! Miks peaksime surema? Kui
me veel kuuleme Jehoova, oma
¨ ¨
¨
Jumala haalt, siis me kull sureme! 26 Kas on keegi inimestest kuulnud elava Jumala
¨ ¨
¨ ¨
haalt tule seest raakimas, nii
¨ ¨
nagu meie kuulsime, ja jaanud
¨
elama? 27 Mine sina lahemale
˜
ja kuula koike, mida meie Ju¨
¨ ¨
mal Jehoova utleb. Ja siis raa˜
gi meile koigest, mida meie Ju¨
mal Jehoova sulle utleb, ning
¨
me kuulame ja teeme selle jargi.” f
˜
28 Jehoova kuulis neid so¨ ¨
nu, mis te mulle raakisite, ja
¨
Jehoova utles mulle: „Ma olen
˜
kuulnud neid sonu, mis see
¨ ¨
˜
rahvas sulle raakis. See koik
¨ ¨
on hea, mis nad raakisid. g
29 Oleks neil vaid alati niisu¨
gune suda, et nad mind kardak˜
¨
sid h ja peaksid koiki mu kas¨
ke, i siis laheks neil ja nende las¨
¨
tel alati hasti! j 30 Mine ja utle
neile: „Minge tagasi oma tel¨ ¨
kide juurde.” 31 Aga sina jaa
siia minu juurde ja ma annan
˜
¨
sulle teada koik need kasud,

275

¨ ¨
˜
maarused ja oigusnormid, mida
sul tuleb neile selgitada ja millest nad peavad kinni pidama
sel maal, mille ma annan nende valdusse.” 32 Tehke hoolsalt just nii, nagu teie Jumal
¨
Jehoova on teid kaskinud.a Te
¨ ¨
ei tohi poorata ei paremale ega
¨
¨ ¨
vasakule, b 33 vaid kaige mooda seda teed, millel teie Jumal
¨
¨
Jehoova on teil kaskinud kaia, c
¨ ¨
¨
et te jaaksite elama ja teil la¨
heks hasti ning te elaksite kaua
sel maal, mille te oma valdusse
˜
votate. d
¨
¨ ¨
Need on kasud, maarused
˜
ja oigusnormid, mida teie
¨
Jumal Jehoova on kaskinud
mul teile selgitada, et te peak¨
site neist kinni, kui lahete sel˜
lele maale, mille te votate oma
˜
valdusse, 2 nii et te koik oma
¨
elupaevad kardaksite oma Ju¨
malat Jehoovat ning jargiksi˜
¨ ¨
¨
te koiki tema maarusi ja kaske,
mis ma annan teile, teie poegadele ja pojapoegadele, e ning
˜
voiksite kaua elada. f 3 Kuula
¨ ¨
nuud, Iisrael, ja pea neist hool¨
¨
salt kinni, et teil laheks hasti ja
¨
teid saaks vaga palju sel maal,
kus voolab piima ja mett, nii
nagu Jehoova, teie esiisade Ju˜
mal, on teile tootanud.
4 Kuula, Iisrael! Jehoova,
¨
meie Jumal Jehoova, on uks ja
ainus.g 5 Armasta Jehoovat,
¨
oma Jumalat, kogu sudamest
˜
ja hingest h ja kogu oma jou¨
ga! i 6 Hoia oma sudames neid
˜
¨
sonu, mis ma tana sulle annan.
¨ ¨
7 Korda neid oma lastele, j raakides neist majas istudes, teed
¨
¨
kaies, magama minnes ja ules
˜
k
toustes. 8 Seo need meelde¨
tuletuseks oma kae peale ja
olgu need laubapaelaks su silmade kohal. l 9 Kirjuta need

6
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oma maja uksepiitadele ja lin¨
navaravatele.
10 Kui teie Jumal Jehoova viib teid sellele maale, mille kohta ta vandus teie esiisadele Aabrahamile, Iisakile ja
Jaakobile, et ta annab selle teile a — suured ja ilusad linnad, mida teie pole ehitanud, b
¨
˜
11 majad tais koike head, mil¨
le nimel teie pole vaeva nainud, veemahutid, mida teie po¨
le raiunud, ning viinamaed ja
˜
olipuud, mida teie pole istutanud —, ning kui te siis ole¨ ¨
te soonud ja tunnete rahulolu, c
12 siis vaadake, et te ei unus˜
¨
taks Jehoovat, d kes toi teid valja Egiptusemaalt, orjusekojast.
13 Kartke oma Jumalat Jehoovat, e teenige ainult teda f
ja vanduge
tema nime juures! g
¨
¨
14 Arge kaige teiste jumalate
¨
¨
¨
jarel, mitte uhegi jumala jarel,
¨
keda teenivad umberkaudsed
rahvad, h 15 sest teie Jumal
Jehoova, kes on teie keskel, on
¨ ¨
¨
Jumal, kes ootab jaagitut pu¨
i Muidu suttib
teie
hendumust.
Jumala Jehoova viha teie vas¨
j
tu ja ta havitab teid maa
pealt. k ¨
16 Arge pange oma Jumalat Jehoovat proovile, l nagu
te panite ta proovile Massas. m
17 Toimige hoolsalt oma Ju¨
mala Jehoova kaskude, meelde¨ ¨
¨
tuletuste ja maaruste jargi,
¨
nagu ta on kaskinud teil teha.
˜
18 Tehke seda, mis on oige ja
¨
hea Jehoova silmis, et teil la¨
˜
heks hasti ning te voiksite min˜
na ja votta oma valdusse selle hea maa, mille kohta Jehoova andis vande teie esiisadele, n
¨
19 ning ajada enda eest ara
˜
koik oma vaenlased, nii nagu
Jehoova on lubanud. o

5. MOOSESE 6:20–7:12
20 Kui su poeg sinult tule¨
vikus kusib: „Miks meie Jumal
Jehoova andis teile need meel¨ ¨
˜
detuletused, maarused ja oigus¨
normid?”, 21 siis utle oma pojale: „Me olime Egiptuses vaa˜
rao orjad, aga Jehoova toi meid
¨
¨
oma vageva kaega Egiptusest
¨
¨
valja. 22 Me nagime oma silmaga Jehoova suuri ja laasta¨
vaid tunnustahti ja imetegusid,
mis ta saatis Egiptuse ning vaarao ja tema kodakondsete pea˜
¨
le. a 23 Ta toi meid sealt valja,
et tuua meid siia ja anda mei˜
le see maa, nagu ta oli tootanud meie esiisadele. b 24 Siis
¨
¨
˜
Jehoova kaskis meil taita koi¨ ¨
ki neid maarusi ning karta meie
Jumalat Jehoovat, et meil ikka
¨
¨
¨
hasti laheks c ja et me pusiksid
me elus, nagu me senini ole¨
me pusinud. 25 Kui me peame
˜
¨
hoolsalt koiki neid kaske, kuuletudes oma Jumalale Jehoova¨
le, nagu ta meid on kaskinud,
¨
˜
siis me kaime oiguse teel.” e
Kui teie Jumal Jehoova viib
teid maale, kuhu te minemas olete, et see oma valdusse
¨
˜
votta, f ajab ta teie eest ara suured rahvad: g hetid, girgaaslased, emorlased, h kaananlased,
perislased, hiivlased ja jebuuslased i — seitse rahvast, kes
¨
on teist suuremad ja vagevaj
mad. 2 Teie Jumal Jehoova
¨
annab nad teie katte ja te alis¨
tate nad.k Te peate nad havitama.l Te ei tohi nendega lepingut teha ega nende peale halastada. m 3 Te ei tohi
¨ nendega
˜
abielusid solmida. Arge andke
¨
oma tutreid nende poegadele ja
¨
˜
¨
arge votke nende tutreid oma
n 4 sest nad ahvatpoegadele,
levad teie pojad teenima teisi
¨
jumalaid o ning siis suttib teie

7
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¨
vastu Jehoova viha ja ta havia
tab teid kiiresti.
¨
5 Seeparast purustage nen˜
¨
de altarid, lohkuge nende puhad sambad, b raiuge maha nen¨
˜
de puhad tulbad1 c ja poletage nende nikerdatud kujud. d
6 Te olete ju oma Jumala Je¨
hoova puha rahvas. Teid on
teie Jumal Jehoova valinud
oma rahvaks, enda eriliseks1
˜
omandiks koigi rahvaste hulgast maa peal. e
7 Jehoova ei kiindunud teisse ega valinud teid mitte sel¨
˜
leparast, nagu te oleksite koigist rahvastest suurim f (te ole˜
¨
te ju koigist rahvastest vaik¨
seim), g 8 vaid selleparast, et
Jehoova armastab teid ja peab
kinni oma vandest, mille ta an¨
dis teie esiisadele. h Seeparast
˜
¨
¨
toi Jehoova teid vageva kae¨
ga valja ja lunastas teid orjusekojast,i vaarao, Egiptuse ku¨
ninga kaest. 9 Te ju teate,
˜
et teie Jumal Jehoova on toeline Jumal, ustav Jumal, kes
peab kinni oma lepingust ja
kelle truu armastus ulatub ka
˜
tuhandenda polveni nende puhul, kes teda armastavad ja
¨
peavad kinni tema kaskudest. j
10 Aga neile, kes teda vihka¨
¨
vad, maksab ta katte ja havik
tab nad. Ta ei viivita, kui tegemist on tema vihkajatega, vaid
¨
¨
tasub neile katte. 11 Seeparast pidage hoolsalt kinni neist
¨
¨ ¨
˜
kaskudest, maarustest ja oigus¨
normidest, mis ma tana teile
¨
annan, ja jargige neid.
¨
12 Kui te panete tahele neid
˜
oigusnorme ning peate neist

˜
¨
˜
¨
7:5 1 Vt „Sonaseletusi”, marksonad „pu¨
˜
ha sammas” ja „puha tulp”. 7:6 1 Voib
˜
tolkida ka „kalliks”.
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¨
kinni ja jargite neid, siis peab
ka teie Jumal Jehoova kinni
oma lepingust ning tema truu
¨ ¨
armastus jaab teiega, nagu ta
vandus teie esiisadele. 13 Ta
˜
armastab teid ja onnistab teid
ning teeb teid rohkearvuliseks.
˜
˜
Toesti, ta onnistab teid paljua
de lastega ja teie maa an¨
nab kulluslikult saaki, nii tera˜
vilja, veini kui ka oli, b ning
teie karjas on rohkesti vasikaid
ja tallesid sel maal, mille kohta ta vandus teie esiisadele, et
annab selle teile. c 14 Te ole˜
˜
te onnistatuimad
koigi rahvas¨
te seas.d Ukski mees ega naine teie keskel pole lastetu
¨
ega ole teie kariloomad jarglas˜
teta. e 15 Jehoova votab teilt
¨
˜
ara koik haigused ega saada
¨
teie peale uhtegi neist kohuta˜
¨
vatest tobedest, mida te nagite Egiptuses,f vaid saadab need
˜
koigi nende peale, kes teid vih¨
kavad. 16 Teil tuleb havita˜
da koik rahvad, kelle teie Ju¨
mal
Jehoova teie katte annab. g
¨
Argu olgu teil neist kahju! h Te
ei tohi teenida nende juma¨ ¨
laid, i sest see oleks teile puuniseks! j
˜
¨
17 Kui te motlete oma sudames: „Need rahvad on meist
suuremad. Kuidas me suudame
¨
¨
nad ara ajada?”, k 18 siis arge
kartke neid.l Tuletage meelde,
mida teie Jumal Jehoova tegi
vaarao ja kogu Egiptusega, m
19 meenutage seda suurt koh˜
tumoistmist, mida teie silmad
¨
¨
nagid, tunnustahti ja imetegu˜
¨
¨
sid n ning voimsat katt ja valja¨
sirutatud kasivart, millega teie
¨
Jumal Jehoova teid sealt val˜ o
ja toi. Nii teeb teie Jumal Je˜
hoova koigi rahvastega, keda
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o 1Mo 15:18
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te kardate. a 20 Teie Jumal
Jehoova saadab nende peale
¨
musta masenduse1, kuni on ha˜
vinud koik, kes on veel alles
¨ ¨
jaanud b ja kes
¨ on teie eest peitunud. 21 Arge kohkuge nende ees, sest teiega on Jehoova, c teie Jumal, suur ja aukar¨
tustaratav Jumal! d
22 Teie Jumal Jehoova ajab
¨
¨
need rahvad teie eest ara vahe˜
haaval.e Te ei voi neid kiires¨
ti havitada, muidu sigineks sinna palju metsloomi ja see tooks
teile kahju. 23 Teie Jumal Jehoova annab need rahvad teie
¨
¨ ¨
katte ja loob neid, kuni nad on
¨
¨
taielikult havinud. f 24 Ta an¨
nab nende kuningad teie katte g
¨
ja te puhite nende nimed taeva alt. h Keegi ei saa teie vas¨
tu i ja te havitate nad. j 25 Nen˜
de
jumalakujud
poletage tules. k
¨
˜
Arge himustage hobedat ega
¨
kulda nende pealt ning arge
˜
l
votke seda endale, et see ei
¨ ¨
saaks teile puuniseks. See on
¨
jaledus teie Jumalale Jehoovale! m 26 Te ei tohi tuua sellist
¨
jaledust oma majja, et teid en¨
nast ei havitataks nagu seda.
¨
¨
Te peate seda ulimalt jalesta˜
ma ja polgama, sest see kuulub
¨
havitamisele.
˜
¨
Pidage hoolsalt koiki kas¨
ke, mis ma tana teile an˜
nan, et te voiksite elada n ja
¨
teid saaks palju ning te lahek˜
site ja votaksite enda valdusse
maa, mille kohta Jehoova andis
vande teie esiisadele. o 2 Tuletage meelde seda pikka teekonda, mida teie Jumal Jehoova
˜
¨
on lasknud teil korbes kaia
˜
need 40 aastat, p et opetada teile alandlikkust ja panna teid

8

˜
¨
7:20 1 Teine voimalik tahendus: „kabuhirmu”.

5. MOOSESE 8:3–9:3
proovile, a saamaks teada, mis
¨
on teie sudames, b kas te pea¨
˜
te tema kaske voi mitte. 3 Nii
˜
ta siis opetas teile alandlikkust
¨
ning lasi teil tunda nalga c ja toitis teid mannaga, d mis oli tundmatu nii teile kui ka teie isade˜
le, et te moistaksite, et inime˜
¨
se elu ei soltu uksnes leivast,
˜
vaid igast sonast, mida Jehoo¨
va utleb. e 4 Riided teie seljas
¨
ei kulunud ara ning teie jalad ei
¨
˜
lainud paiste koik need 40 aas¨
tat.f 5 Te ju teate hasti, et nii
nagu mees noomib oma poega,
nii noomis teie Jumal Jehoova
teid. g
6 Pidage siis kinni oma Ju¨
¨
mala Jehoova kaskudest, kaies
tema teedel ja kartes teda,
7 sest teie Jumal Jehoova
viib teid heale maale: h maa¨
le, mille orutasandikel ja ma˜
gismaal vulisevad joed, allikad
¨
ja veelatted; 8 maale, kus kasvavad nisu, oder, viinapuud,
˜
viigipuud ja granaatounapuud; i
˜
maale, kus on oliivioli ja mett; j
¨
9 maale, kus toitu on kulluslikult ja teil pole millestki puudus; maale, mille kivides on
¨
˜
rauda ja mille magedest te voite kaevandada vaske.
¨ ¨
10 Ja kui te olete soonud
¨
ja tunnete rahulolu, siis ulistage oma Jumalat Jehoovat selle hea maa eest, mille ta teile
on andnud.k 11 Vaadake, et te
ei unusta oma Jumalat Jehoo¨
¨
¨
vat ega jata taitmata tema kas˜
¨ ¨
ke, oigusnorme ja maarusi, mis
¨
ma tana teile annan. 12 Kui
¨ ¨
te soote ja tunnete rahulolu, ehitate ilusaid maju ja elate neis, l 13 kui teie veise- ja
˜
lambakarjad paljunevad joud˜
salt, teie hobeda- ja kullava˜
rud kasvavad ning teil on koike
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¨
¨
kulluslikult, 14 siis argu min¨
¨
gu teie suda uhkust tais, a nii
et te unustate oma Jumala Je˜
¨
hoova, kes toi teid valja Egiptusemaalt, orjusekojast. b 15 Ta
¨
juhtis teid labi suure ja hirmu¨
¨
˜
aratava korbe, c kus on murkmaod ja skorpionid ning veetu
˜
korbenud pinnas. Ta andis teile
¨
vett ranikivikaljust d 16 ja toi˜
tis teid korbes mannaga, e mida
teie isad polnud tundnud, et
˜
opetada teile alandlikkust f ja
panna teid proovile, et see
oleks teile kasuks tulevikus.g
˜
¨
17 Kui te aga motlete oma su˜
dames: „Ma olen omaenda jou
¨
ja oma kae rammuga soetanud
selle rikkuse”, h 18 siis tuletage meelde, et teie Jumal Jehoo˜
va on see, kes annab teile jou
i et pidarikkuse soetamiseks,
da kinni oma lepingust, mille ta
tegi teie esiisadega, andes neile vande, ja mida ta peab siiamaani. j
19 Kui te aga unustate oma
¨
Jumala Jehoova ja kaite teiste
¨
jumalate jarel ning teenite neid
ja kummardate nende ette,
siis — ma hoiatan teid! — te
˜
toesti hukkute.k 20 Te hukkute samamoodi nagu need rah¨
vad, kelle Jehoova teie ees havitab, sest te pole kuulanud Je¨ ¨
hoova, oma Jumala haalt. l
¨
Kuula, Iisrael! Te lahete
¨ ¨
¨
nuud ule Jordani, m et alis¨
tada endast suuremad ja vagevamad rahvad, n suured ja
taevani kindlustatud linnad, o
2 suur ja pikakasvuline rahvas,
anaklased, p kelle kohta te tea¨
te ja olete kuulnud oeldavat:
„Kes suudaks vastu seista Anaki poegadele!” 3 Teadke siis
¨ ¨
¨
nuud, et teie Jumal Jehoova la¨
heb teie ees.q Tema on havitav

9
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tuli a ja ta purustab nad. Ta alistab nad teie ees ning te ajate
¨
nad kiiresti ara ja teete neile
˜
˜
lopu, nagu Jehoova on teile tootanud. b
4 Kui teie Jumal Jehoova
ajab nad teie eest minema,
¨
˜
¨
siis arge moelge oma suda¨
mes: „Selleparast et ma olen nii
˜
oige, on Jehoova toonud mind
siia seda maad oma valdusse
˜
votma.” c Hoopis nende rahvas¨
te kurjuse parast d ajab Jehoo¨
va nad teie eest ara. 5 Mitte
¨
˜
selleparast, et te oleksite oiged
¨
¨
ja ausa sudamega, ei lahe te
˜
nende maad endale votma, vaid
¨
nende rahvaste kurjuse parast
ajab teie Jumal Jehoova nad
¨
¨
teie eest ara e ning ka selleparast, et pidada kinni oma vandest, mille Jehoova andis teie
esiisadele Aabrahamile, f Iisakile g ja Jaakobile. h 6 Teadke
˜
¨
siis, et mitte teie oiguse parast ei anna teie Jumal Jehoova seda head maad teie valdusse — te olete ju kangekaelne
rahvas. i
¨
7 Tuletage meelde ja arge
kunagi unustage, kuidas te
˜
korbes oma Jumalat Jehoo¨
vat vihastasite.j Te olete massa¨
nud Jehoova vastu alates paevast, mil te lahkusite Egiptusemaalt, kuni siia tulekuni. k
8 Isegi Hoorebi juures te vihastasite Jehoovat, ja Jehoova
sai teie peale nii vihaseks, et oli
¨
valmis teid havitama. l 9 Kui
¨
¨
¨
˜
ma laksin ules maele, et votta
vastu kivitahvlid, m selle lepingu tahvlid, mille Jehoova teie¨
¨
˜
ga solmis, n siis jain ma mae¨
¨ ¨
le 40 paevaks ja 40 ooks o lei¨ ¨
ba soomata ja vett joomata.
10 Jehoova andis mulle need
kaks kivitahvlit, millele ta oma

5. MOOSESE 9:4–19

PTK 9
a 5Mo 4:24
Heb 12:29

b 2Mo 23:31
5Mo 7:23, 24

c 5Mo 7:7, 8
Hes 36:22

d 1Mo 15:16
5Mo 12:31
5Mo 18:9, 12

e 3Mo 18:25
f 1Mo 13:14, 15
1Mo 17:1, 8

g 1Mo 26:3
h 1Mo 28:13
i 2Mo 34:9
L 78:8

j 5Mo 9:22
L 78:40
Heb 3:16

k 2Mo 17:2
4Mo 11:4
4Mo 16:1, 2
4Mo 25:2, 3
5Mo 31:27

l 2Mo 32:4, 10
m 2Mo 24:12
2Mo 31:18
2Mo 32:16

n 2Mo 24:7
o 2Mo 24:18


Teine veerg
a 2Mo 19:19
5Mo 4:10–13

b 2Mo 32:7
c 2Mo 32:4
d 2Mo 32:9
e 2Mo 32:10
f 2Mo 19:18
g 2Mo 32:15
h 2Mo 20:3, 4
i 2Mo 32:19
j 2Mo 34:28
k 2Mo 32:10

˜
sormega oli kirjutanud. Nendel
˜
˜
olid kirjas koik need sonad, mis
¨ ¨
¨
Jehoova raakis teile maelt tule
¨
seest tol paeval, mil te seal ko¨
gunesite. a 11 Nende 40 paeva
¨ ¨ ˜
ja 40 oo loppedes andis Jehoova mulle need kaks kivitahvlit,
lepingutahvlit, 12 ja Jehoova
¨
˜
utles mulle: „Touse ja mine ruttu alla, sest su rahvas, kelle
˜
¨
sa toid Egiptusest valja, on toiminud hukatuslikult. b Juba on
¨ ¨
˜
nad poordunud korvale teelt,
¨
¨
millel ma kaskisin neil kaia, ja
valanud endale metallist kuju.” c
¨
13 Siis Jehoova utles mulle:
¨
„Ma olen nainud seda rah˜
vast ja ta ¨ on toesti kangekaelne. d 14 Ara hoia mind tagasi!
¨
¨
Ma havitan ta ning puhin tema
nime taeva alt, aga sinust teen
¨
ma vagevama ja arvukama rahva kui see.” e
¨
¨ ¨
15 Seejarel ma poordusin ja
¨
¨
¨
˜
laksin maelt alla, magi aga poles tules, f ning mul oli kaasas
kaks lepingutahvlit, teine tei¨
¨
ses kaes. g 16 Siis ma nagin,
et te olite oma Jumala Jehoova vastu pattu teinud. Te olite
valanud endale metallist vasi¨ ¨
ka. Te olite kiiresti poordunud
˜
korvale teelt, millel Jehoova
¨
¨
oli kaskinud teil kaia. h 17 Ma
˜
¨
votsin need kaks tahvlit kate
˜
vahele, viskasin maha ja loin
teie silme ees puruks. i 18 Siis
ma langesin silmili Jehoova
¨
¨ ¨
ette 40 paevaks ja 40 ooks nagu
¨ ¨
eelmiselgi korral. Ma ei soo˜
nud leiba ega joonud vett j koi¨
gi nende pattude parast, millega te olite Jehoovat solvanud,
kui olite tema silmis kurja teinud. 19 Ma olin hirmul selle
¨
suure viha parast, mis Jehoo˜
val oli teie vastu k ja mille tot¨
tu ta oli valmis teid havitama.

5. MOOSESE 9:20–10:11

˜
Kuid Jehoova vottis mind kuulda selgi korral. a
20 Jehoova sai Aaroni peale
nii vihaseks, et oli valmis teda
¨
havitama, b ent ma palusin tookord ka Aaroni eest. 21 Siis
˜
ma votsin vasika, c mille valmistamisega te olite pattu teinud,
˜
poletasin selle tules, purustasin tolmpeeneks ning heitsin
˜
¨
jokke, mis maelt alla voolas. d
22 Te vihastasite Jehoovat
ka Tabeeras, e Massas f ja Kibrot-Hattaavas. g 23 Kui Jehoova teid Kaades-Barneasth teele
¨
¨
˜
lakitas, oeldes: „Minge ja votke enda valdusse see maa, mil¨
le ma teile annan!”, siis te massasite taas oma Jumala Jehoo¨
va kasu vastu i ning ei uskunud
temasse j ega kuuletunud talle.
¨
24 Te olete massanud Jehoova vastu kogu selle aja, mis ma
olen teid tundnud.
25 Nii ma siis olin Jehoova
¨
ees silmili maas 40 paeva ja
¨ ¨
40 ood, k sest Jehoova oli luba¨
nud teid havitada. 26 Ma anu˜
sin Jehoovat: „Oo, korgeim va¨
¨
litseja Jehoova, ara havita oma
rahvast! See on su omandrahvas, l kelle sa oled lunasta¨
nud oma ulevusega ja toonud
¨
¨
¨
vageva kaega Egiptusest valja. m 27 Tuleta meelde oma
teenijaid Aabrahami,
Iisakit ja
¨
¨
Jaakobit. n Ara pane tahele selle rahva kangekaelsust, nende
kurjust ja pattu, o 28 et sellel
¨
maal, kust sa meid valja oled
¨
toonud, ei oeldaks: „Jehoova ei
suutnud viia neid maale, mille
˜
ta oli tootanud neile anda, ja
¨
ta vihkas neid, seeparast viis ta
¨
˜
nad valja korbesse, et nad seal
surmata.” p 29 See on ju sinu
rahvas, su omandrahvas, q kelle
˜
¨
˜
¨
sa toid valja oma voimsa kae ja
¨
¨
valjasirutatud kasivarrega.” r
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¨
Tol korral Jehoova utles
mulle: „Raiu endale kaks
kivitahvlit, esimeste sarnased, a
¨
¨
ja tule ules maele minu juurde. Samuti tee endale puust
laegas. 2 Mina kirjutan tahv˜
litele sonad, mis olid esimestel
tahvlitel, mis sa purustasid, ja
sina pane need tahvlid laekasse.” 3 Nii ma tegingi akaatsiapuust laeka ja raiusin kaks
kivitahvlit, esimeste sarnased,
¨
¨
¨
ning laksin ules maele, kaks
¨
tahvlit kaes. b 4 Siis Jehoova
˜
kirjutas tahvlitele samad sonad, mis ta oli kirjutanud eel¨
¨
mistelegi: c kumme kasku, d mis
¨
ta oli teile andnud maelt tule
¨
e tol paeval,
mil te seal
seest
¨
kogunesite. f Seejarel andis Jehoova need mulle. 5 Ma tu¨
lin maelt alla g ning panin tahvlid enda tehtud laekasse hoiu¨
le, nagu Jehoova oli kaskinud.
¨
6 Iisraellased laksid Beerot-Bene-Jaakanist Mooserasse. Seal suri Aaron ja ta maeti
sinna.h Tema asemel sai preestriks ta poeg Eleasar. i 7 Sealt
¨
laks rahvas Gudgodasse ning
Gudgodast Jotbatasse,j vulise˜
vate jogede maale.
8 Tol ajal eraldas Jehoova
Leevi suguharu teistest, k pannes leviidid kandma Jehoova lepingulaegast l ja seisma Jehoova ees, et nad teda tee˜
niksid ja tema nimel onnistak¨
sid, m nagu nad teevad tanini.
¨
9 Seeparast pole Leevil osa
¨
ega parandit oma vendade kes¨
kel. Tema parand on Jehoova, nagu teie Jumal Jehoova
¨
on talle oelnud. n 10 Mina aga
¨
¨
jain maele nagu esimeselgi kor¨
¨ ¨
ral 40 paevaks ja 40 ooks o ning
˜
Jehoova vottis mind kuulda ka
seekord. p Jehoova ei tahtnud
¨
teid havitada. 11 Siis Jehoo-

10
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¨
va utles mulle: „Mine rahva etteotsa ja valmistu lahkuma, et
˜
˜
nad voiksid minna ja votta
enda valdusse maa, mille kohta ma andsin vande nende esiisadele, et annan selle neile.” a
¨ ¨
12 Nuud, Iisrael, mida ootab su Jumal Jehoova sinult
muud, b kui et sa kardaksid Je¨
hoovat, oma Jumalat, c kaiksid
˜
koigil tema teedel, d armastaksid teda ning teeniksid oma Ju¨
malat Jehoovat kogu sudamest
¨
ja hingest e 13 ning taidaksid
¨
¨ ¨
Jehoova kaske ja maarusi, mis
¨
¨
ma tana sulle annan, et sul has¨
ti laheks? f 14 Teie Jumalale
Jehoovale kuulub taevas, kogu
˜
taevaavarus, ning maa ja koik,
¨
mis seal on. g 15 Kuid uksnes
teie esiisadesse kiindus Jehoova ja armastas neid, ning ta on
˜
valinud koigi rahvaste hulgast
¨
¨
valja just teid, nende jarglasi, h
nagu see praegu ongi. 16 Pu¨ ¨
¨
hastage nuud oma suda1 i ja
¨
arge olge enam kangekaelsed! j 17 Teie Jumal Jehoova
on jumalate Jumal k ja isanda˜
te isand, suur, voimas ja aukar¨
tustaratav Jumal, kes ei kohtle kedagi erapoolikult l ja keda
¨
˜
ei saa ara osta. 18 Ta moistab
˜
m ning
oigust orvule1 ja lesele
armastab muulast, n andes talle
toitu ja kehakatet. 19 Armastage siis teiegi muulast, sest
te ise olite muulased Egiptusemaal. o
20 Kartke oma Jumalat Jehoovat, teenige teda, p hoidke tema ligi ja vanduge
tema
¨
nime juures! 21 Ulistage teda! q Tema on teie Jumal, kes
˜
on teinud teie heaks koik need
˜
˜
˜
¨
10:16 1 Sona-sonalt „loigake umber oma
¨
˜
˜
sudame eesnahk”. 10:18 1 Voib tolkida
ka „isata lapsele”.
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¨
suured ja aukartustaratavad
teod, mida teie endi silmad on
¨
¨
nainud. a 22 Teie esiisad lak¨
sid Egiptusse seitsmekumneke¨ ¨
si b ja nuud on teie Jumal Jehoova teinud teid nii arvukaks,
¨
nagu on taevatahti. c
Armastage Jehoovat, oma
¨
Jumalat, d taitke alati oma
kohustusi tema ees ning pidage
¨ ¨
˜
kinni tema maarustest, oigus¨
normidest ja kaskudest! 2 Ma
¨ ¨
¨
raagin tana just teiega, mitte
teie poegadega, kes pole saa¨
nud tunda ega naha teie Jumala Jehoova manitsust, e tema
˜
¨
suurustf ega voimsat katt g ja
¨
¨
valjasirutatud kasivart. 3 Ne¨
mad pole nainud neid imetegu˜
sid ja koike muud, mis ta tegi
Egiptuses vaaraole, Egiptuse
kuningale, ja kogu tema maale, h
4 ega seda, mis ta tegi Egip˜
¨
tuse sojavaele, vaarao hobustele
˜
ja sojavankritele, mille uputasid
Punase mere veed, kui egiptlased teid taga ajasid ning Jehoo¨
va nad alatiseks havitas. i 5 Ne¨
˜
mad pole nainud, mis ta korbes
˜
teie heaks tegi, kuni te joudsite siia paika, 6 ega seda, mis
ta tegi Daatanile ja Abiramile,
Ruubeni poja Eliabi poegadele,
kui maa avanes ja neelas kogu
Iisraeli silme all nemad, nende
˜
pered, telgid ja koik, kes nende juures olid. j 7 Seevastu teie
¨
˜
silmad on nainud koiki neid
suuri tegusid, mis Jehoova tegi.
˜
8 Pidage kinni koigist neist
¨
¨
kaskudest, mis ma tana teile
annan, et te saaksite tugevaks,
¨
˜
laheksite sellele maale ja votaksite selle oma valdusse 9 ning
˜
et te voiksite kaua elada k sel
˜
maal, mille Jehoova on tootanud anda teie esiisadele ja

11
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¨
nende jarglastele, a maal, kus
voolab piima ja mett. b
¨
10 Maa, mida te lahete oma
˜
valdusse votma, ei ole nagu
Egiptusemaa, kust te tulite, kus
¨
te kulvasite oma seemet ja
mida te vaevaga kastsite1 nagu
aiamaad. 11 See maa, mida te
¨
˜
lahete oma valdusse votma, on
¨
magede ja orutasandike maa, c
mis joob taevavett d 12 ning
mille eest hoolitseb teie Jumal
Jehoova. Teie Jumala Jehoova
¨
silmad jalgivad seda kogu aeg,
aasta ringi.
13 Kui te hoolsalt kuuletu¨
¨
te kaskudele, mis ma tana teile annan, ja armastate oma
Jumalat Jehoovat ning teeni¨
te teda kogu sudamest ja hingest, e 14 siis ta1 annab teie
˜
¨
maale vihma oigel ajal, sugisvihma ja kevadvihma, ning te
kogute kokku oma teravilja
˜
ning veini- ja olisaagi. f 15 Ta
¨
annab valjadel rohtu teie kari¨ ¨
loomadele, ning ka teie soote ja
˜
¨
teie koht saab tais. g 16 Vaa¨
dake, et te ei lase oma sudant
eksiteele ahvatleda ega hakka
teisi jumalaid teenima ja nende
ette kummardama, h 17 muidu
¨
Jehoova viha suttib teie vastu
ja ta sulgeb taeva, nii et vihma ei saja i ja maa ei anna saa¨
ki ning te havite kiiresti sellelt
healt maalt, mille Jehoova teile annab. j
˜
18 Hoidke neid mu sonu
¨
oma sudames ja hinges ning
siduge need meeldetuletuseks
¨
oma kae peale ja olgu need laubapaelaks teie silmade kohal.k
˜
˜
11:10 1 Voib tolkida ka „jalaga niisutasite”, ilmselt jalaga veeratast tallates
˜
voi kanalites vett suunates. 11:14 1 Siin
¨
˜
˜
ja jargmises salmis sona-sonalt „mina”;
viitab Jumalale.
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˜
19 Opetage neid oma laste¨ ¨
le, raakides neist majas istu¨
des, teed kaies, magama min¨
˜
nes ja ules toustes. a 20 Kirjutage need oma maja uksepiita¨
dele ja linnavaravatele, 21 et
˜
teie ja teie lapsed voiksite nii
kaua, kui taevas on maa kohal,
elada sellel maal, b mille Jehoo˜
va tootas anda teie esiisadele. c
22 Kui te peate hoolsalt kin¨
ni nendest kaskudest, mis ma
¨
¨
tana teile annan, ja jargite neid, armastate oma Juma¨
˜
lat Jehoovat, d kaite koigil tema
teedel ja hoiate tema ligi, e
˜
23 siis ajab Jehoova koik need
¨
rahvad teie eest ara, f ning
te alistate rahvad, kes on
¨
teist vagevamad ja arvukamad. g 24 Iga paik, kuhu teie
jalg astub, saab teie omaks.h
˜
Teie piir ulatub korbest kuni
˜
Liibanonini, suurest joest, Euf¨ ¨
ratist, kuni laanepoolse mereni1. i 25 Keegi ei suuda teile vastu seista.j Teie Jumal Je˜
hoova saadab teie ees ouduse
˜
¨
ja hirmu koikjale, kuhu te lahete, k nagu ta teile on lubanud.
¨
26 Ma panen tana teie ette
˜
˜
onnistuse ja needuse: l 27 onnistuse, kui te kuuletute oma
¨
Jumala Jehoova kaskudele,
¨
mis ma tana teile annan, m
28 ja needuse, kui te ei kuule¨
tu oma Jumala Jehoova kasku¨ ¨
¨
n
dele ja poordute ara teelt, mil¨
¨
¨
lel ma tana kasin teil kaia, ning
¨
¨
kaite jumalate jarel, keda te ei
tunne.
29 Kui teie Jumal Jehoova
˜
viib teid maale, mille te votate enda valdusse, siis kuulu˜
¨
tage onnistused valja Gerisimi
¨
¨
mael ja needused Eebali mael. o
30 Eks ole need teisel pool Jor11:24 1 St Suure mereni, Vahemereni.
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¨ ¨
danit, laane pool, kaananlaste
maal, kaananlaste, kes elavad
¨
Gilgali lahedal Arabas Moore
suurte puude juures? a 31 Te
¨
¨
lahete ule Jordani, et minna ja
˜
votta oma valdusse maa, mille teie Jumal Jehoova teile an˜
nab. b Kui te votate selle oma
valdusse ja elate seal, 32 siis
˜
pidage hoolsalt kinni koigist
¨ ¨
˜
maarustest ja oigusnormidest,
¨
mis ma tana teie ette sean. c
¨ ¨
˜
Need on maarused ja oigusnormid, mida teil tu¨
˜
leb hoolsalt jargida koigil neil
¨
paevil, mis te elate sel maal,
mille Jehoova, teie esiisade
Jumal, teie valdusse annab.
¨
¨
˜
2 Havitage taielikult koik paigad, kus need rahvad, kelle
˜
maa te endale votate, on oma
jumalaid teeninud, d on nad
˜
¨
siis teinud seda korgetel ma¨
˜
˜
gedel, kungastel voi mone lop˜
saka puu all. 3 Lohkuge maha
nende altarid, purustage nende
˜
¨
puhad sambad, e poletage tules
¨
nende puhad tulbad ning raiuge maha nende nikerdatud ju¨
malakujud, f puhkides neist paigust minema nende jumalate
nimedki. g
4 Teie ei tohi oma Jumalat Jehoovat niimoodi teenida.h 5 Minge ja teenige oma
Jumalat Jehoovat paigas, mille
ta valib oma nime eluasemeks
˜
ja enda elupaigaks koigi teie
suguharude keskel. i 6 Sinna
˜
viige oma poletusohvrid, j ta¨
paohvrid, kumnised, k annetu˜
sed, l tootusohvrid, vabatahtlikud ohvrid m ning oma veiste,
lammaste ja kitsede esmikud. n
¨ ¨
7 Seal sooge koos oma perega
oma Jumala Jehoova ees o ning
˜ ˜
˜
tundke roomu koigi oma tege¨
miste ule, p sest Jehoova, teie
˜
Jumal, on teid onnistanud.
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˜
8 Te ei tohi teha nonda, nagu me praegu teeme. Iga¨
˜
uks teeb seda, mis on oige
ta enda silmis, 9 sest te po˜
le veel joudnud puhkepaika a
¨
ega sellele parandmaale, mille teie Jumal Jehoova teile an¨
¨
nab. 10 Kui te lahete ule Jordani b ja elate sel maal, mille teie Jumal Jehoova annab
teie valdusse, siis annab Ju˜
mal teile ka rahu koigist vaen¨
lastest teie umber ning te ela˜
te julgesti. c 11 Viige siis koik,
¨
mis ma teid kasin, paika, mille
teie Jumal Jehoova valib oma
˜
nime eluasemeks: d oma pole¨
tusohvrid, tapaohvrid, kumni˜
˜
sed, e annetused ja koik tootusohvrid, mis te olete Jehoova˜
˜ ˜
le tootanud anda. 12 Roomutsege oma Jumala Jehoova ees, f
¨
nii teie, teie pojad ja tutred kui
ka teie orjad ja orjatarid, samuti teie linnades elavad leviidid,
¨
sest neil pole osa ega parandit teie keskel. g 13 Vaadake,
˜
et te ei ohverda oma poletus¨
ohvreid uheski teises paigas,
¨
mida te naete! h 14 Ohverda˜
ge oma poletusohvreid vaid selles paigas, mille Jehoova valib
¨
uhelt teie suguharult, ning teh˜
¨
ke seal koike, mida ma teid kasin.i
˜
˜
15 Koigis oma linnades voi¨ ¨
te te loomi tappa ja liha suua, j
¨
millal soovite, selle jargi, kuidas teie Jumal Jehoova on
˜
teid onnistanud. Nii puhas kui
˜
ka ebapuhas inimene voib seda
¨ ¨
¨ ¨
˜
suua, nagu suuakse gaselli- voi
hirveliha. 16 Kuid te ei tohi
¨ ¨
suua verd,k valage see maha
¨ ¨
nagu vesi. l 17 Te ei tohi suua
¨
oma linnades kumnist oma te¨
raviljast, varskest veinist ja
˜
olist ega oma veiste, lammas¨
te ja kitsede esmasundinuid, m
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¨
˜
uhtki oma tootusohvrit, vabatahtlikku ohvrit ega annetust.
¨ ¨
18 Neid te peate sooma oma
Jumala Jehoova ees paigas,
¨
mille teie Jumal Jehoova valja valib, a nii teie, teie pojad ja
¨
tutred, teie sulased ja teenijad
kui ka leviidid teie linnades. Ja
tundke Jehoova, oma Jumala
˜ ˜
˜
ees roomu koigi oma tegemiste
¨
ule. 19 Vaadake, et te ei unusta leviite, b niikaua kui te elate
oma maal!
20 Kui teie Jumal Jehoova
laiendab teie maa-ala, c nagu ta
¨
˜
teile on tootanud, d ja te utle¨ ¨
te: „Me tahame liha suua”, sest
¨ ¨
teie hing ihkab liha suua, siis te
˜
¨ ¨
voite liha suua, millal soovite. e 21 Kui aga see paik, mille
teie Jumal Jehoova valib oma
nime eluasemeks, f on teist kaugel, siis tapke, nii nagu ma teid
¨
˜
olen kaskinud, moni oma veis˜
test, lammastest voi kitsedest,
kelle Jehoova on teile andnud,
¨ ¨
ja sooge liha oma linnades, mil¨ ¨
lal soovite. 22 Sooge seda,
¨ ¨
nagu suuakse gaselli- ja hirve˜
¨ ¨
liha, g seda voib suua nii puhas kui ka ebapuhas inimene.
˜
˜
23 Aga votke kindlalt nouks,
¨ ¨
et te ei soo verd, h sest veri on
¨ ¨
elu, i ning te ei tohi suua liha
koos verega. 24 Te ei tohi
¨ ¨
seda suua! Valage
see maha
¨
¨ ¨
nagu vesi. j 25 Arge seda soo¨
ge, siis laheb teil ja teie las¨
tel hasti, kuna te teete, mis on
˜
oige Jehoova silmis. 26 Aga
¨
kui sa lahed sellesse paika, mil¨
˜
le Jehoova valja valib, siis vota
¨
kaasa ainult oma puhad an˜
nid ja tootusohvrid. 27 Seal
˜
ohverdage oma poletusohvrid,
k oma Jumala Jeliha ja veri,
hoova altaril; teie tapaohvrite
veri valatagu teie Jumala Je-
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¨
hoova altari kulje peale, a kuid
˜
¨ ¨
liha te voite suua.
˜
28 Pidage hoolsalt koiki
¨
˜
neid kasusonu, mis ma teile annan, et teil ja teie poegadel ala¨
¨
ti hasti laheks, kuna te teete,
˜
mis on hea ja oige teie Jumala
Jehoova silmis.
29 Kui teie Jumal Jehoova
¨
havitab need rahvad, kelle maa
˜
te endale votate, b ja te elate
nende maal, 30 siis olge hool˜
sad, et te ei laseks end loksu
meelitada, kui need rahvad
on
¨
¨
¨
teie eest havitatud. Arge kusige nende jumalate kohta: „Kuidas need rahvad oma jumalaid teenisid? Meie tahame samamoodi teha.” c 31 Te ei tohi
oma Jumalat Jehoovat samal
moel teenida, sest nemad on
teinud oma jumalaid teenides
˜
¨
koiksugu jaledusi, mida Jehoova vihkab; nad on oma jumala¨
tele isegi oma poegi ja tut˜
reid tules poletanud. d 32 Teh˜
¨
ke hoolsalt koigi nende kasu˜
¨
sonade jargi, mis ma teile
annan.e Te ei tohi neile midagi
juurde lisada ega neist midagi
¨
˜
ara votta. f
Kui teie seast kerkib esi˜
˜
le moni prohvet voi kee¨
gi, kes ennustab unenagude
¨
¨ ¨
˜
jargi, ja ta raagib teile mo¨
˜
nest tundemargist voi endest
¨ ¨
2 ja see, millest ta teile raa¨
¨
¨
kis, laheb taide ning ta utleb:
¨
¨
„Kaigem teiste jumalate jarel,
keda te ei tunne, ja teenigem
neid!”, 3 siis ei tohi te kuula˜
¨
ta selle prohveti voi unenagija
˜
sonu, g sest teie Jumal Jehoova paneb teid proovile, h et teada saada, kas te armastate oma
¨
Jumalat Jehoovat kogu sudamest ja hingest. i 4 Te peate
¨
¨
kaima oma Jumala Jehoova ja-
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rel, teda te peate kartma, tema
¨
¨
¨ ¨
kaske taitma, tema haalt kuul˜
da votma, teda teenima ja tema
ligi hoidma. a 5 Kuid see proh˜
¨
vet voi unenagija tuleb surma˜
¨
ta, b sest ta ohutas massu teie
˜
Jumala Jehoova vastu (kes toi
¨
teid valja Egiptusemaalt ja lunastas teid orjusekojast), et
¨ ¨
poorata teid teelt, millel teie
¨
Jumal Jehoova on kaskinud
¨
˜
teil kaia. Korvaldage enda keskelt kurjus! c
6 Kui keegi, olgu see su
˜
vend (su ema poeg) voi su poeg
˜
¨
˜
voi tutar, su kallis naine voi pa˜
¨ ¨
rim sober1, puuab sind salaja
¨
¨
meelitada ning utleb: „Lahme
teenime teisi jumalaid!”, kutsudes sind teenima jumalaid, d
keda ei sina ega su esiisad
pole tundnud, 7 nende rahvaste jumalaid, kes elavad teie
¨
¨
˜
umber, olgu siis lahedal voi
¨
¨ ¨
kaugel, maa uhest aarest teise¨
ni, 8 siis ei tohi sa talle j¨ arele anda ega teda kuulata. e Argu
¨
olgu sul temast kahju, ara tun¨
ne talle kaasa ja ara kaitse
teda, 9 vaid sa pead ta tap˜
¨
ma.f Tousku sinu kasi esimesena tema vastu, et teda surma¨
ta, ja seejarel kogu rahva
¨
kasi. g 10 Sa pead ta kividega
¨ ¨
surnuks viskama, h sest ta puu¨
¨ ¨
dis sind ara poorata su Juma˜
¨
last Jehoovast, kes toi sind valja Egiptusemaalt, orjusekojast.
11 Siis kuuleb sellest kogu Iisrael ja hakkab kartma ning mitte keegi rahva seast ei tee
enam kunagi sellist kurja. i
˜
12 Kui te kuulete mones
oma linnas, mille teie Jumal
Jehoova annab teie valdus˜
˜
˜
13:6 1 Voib tolkida ka „sober, kes on sulle nagu su enese hing”.

5. MOOSESE 13:5–14:2

PTK 13
a 5Mo 10:20

b 5Mo 18:20

c 5Mo 17:2,
3, 7
1Ko 5:13

d 1Ku 11:4
2Pe 2:1

e Ga 1:8

f 2Mo 22:20
2Mo 32:27
4Mo 25:5

g 5Mo 17:2,
3, 7

h 3Mo 20:2, 27

i 5Mo 17:13
1Ti 5:20


Teine veerg
a 5Mo 19:15
1Ti 5:19

b 2Mo 22:20
5Mo 17:4, 5
2Aj 28:6

c Jos 6:18

d 1Mo 22:15, 17
1Mo 26:3, 4

e 5Mo 6:18


PTK 14
f 3Mo 19:28

g 3Mo 21:1, 5

h 3Mo 19:2
3Mo 20:26
5Mo 28:9
1Pe 1:15

¨ ¨
se, raagitavat: 13 „Teie keskelt on esile kerkinud ala¨ ¨
tud mehed, kes puuavad teie
¨
linna elanikke eksitada, oel¨
des: „Lahme teenime teisi jumalaid!”, kutsudes neid teenima jumalaid, keda te ei tun˜
ne”, 14 siis uurige seda pohjalikult ning tehke selle kohta
¨
¨
jareleparimisi. a Ja kui ilmneb,
¨
et see jaledus on teie keskel
˜
¨
toesti sundinud, ja on saanud
¨ ¨
˜
kinnitust, et raagitu on tosi,
15 siis te peate selle linna ela˜ ˜
¨ ¨
nikud moogaga maha looma. b
¨
˜ ˜
Havitage moogaga see linn ja
˜
koik, mis selles on, sealhulgas
¨
selle kariloomad. 16 Seejarel
tooge kogu linnast riisutud
¨
˜
saak linnavaljakule ja poletage
terve linn maha. Kogu riisutud
˜
saak olgu otsekui poletusohver teie Jumalale Jehoovale.
¨ ¨
Linn jaagugi rusuhunnikuks,
¨
¨
seda argu iial ules ehitatagu.
¨
¨
˜
17 Teie kasi argu votku mida¨
¨ ¨
gi havitamisele maaratust, c et
¨ ¨
Jehoova poorduks oma tulisest
vihast, osutaks teile halastust
ja kaastunnet ning teeks teid
rohkearvuliseks, nagu ta vandus teie esiisadele. d 18 Kuuletuge siis oma Jumalale Jehoo˜
vale, pidage kinni koigist tema
¨
¨
kaskudest, mis ma tana teile
annan, ja tehke seda, mis on
˜
oige teie Jumala Jehoova silmis. e
Te olete Jehoova,
oma
¨
Jumala lapsed. Arge teh¨
ke endale surnu parast sisse˜
loikeidf ega ajage oma laupa paljaks1. g 2 Te olete ju
¨
oma Jumala Jehoova puha rahvas. h Jehoova on teid valinud

14

˜
˜
¨
14:1 1 Sona-sonalt „arge ajage silmade
˜
¨
vahet paljaks”; voib tahendada kulmude
¨
araajamist.

5. MOOSESE 14:3–28
oma rahvaks, enda eriliseks1
˜
omandiks koigi rahvaste hulgast maa
peal.a
¨
¨ ¨
¨
3 Arge sooge midagi jaledat! b
˜
4 Need on loomad, keda te voi¨ ¨
te suua: c veis, lammas, kits,
5 hirv, gasell, metskits, kaljukits, antiloop, metslammas ja
¨
˜
¨ ¨
magilammas. 6 Te voite suua
˜
¨
koiki loomi, kellel on taielikult
˜
˜
kaheks lohestunud sorad ja kes
¨
ka maletsevad. 7 Kuid neid
loomi, kelle tunnuseks on ainult
¨
˜
¨
uks voi teine — kes kas ma˜
˜
letsevad voi kellel on sorad —,
¨ ¨
¨
te ei tohi suua: kaamelit, janest
¨
ja kaljudamaani, sest nad kull
¨
˜
maletsevad, kuid neil pole sorgu. Need olgu teile ebapuhtad. d
¨
8 Samuti siga, sest tal on kull
˜
¨
sorad, kuid ta ei m¨ aletse. Ta
¨ ¨
olgu teile ebapuhas. Arge sooge
nende loomade liha ega puudutage nende korjust.
˜
9 Koigist, kes elavad vees,
˜
¨ ¨
voite suua neid, kellel on uimed
˜
ja soomused; neid te voite
¨
¨ ¨
suua.e 10 Kuid uhtegi sellist,
kellel pole uimi ega soomuseid,
¨ ¨
te ei tohi suua. Need olgu teile
ebapuhtad.
˜
¨ ¨
˜
11 Te voite suua koiki puhtaid linde. 12 Kuid need on tii¨ ¨
vulised, keda te ei tohi suua:
kotkas, kalakotkas, must-raisakotkas, f 13 puna-harksaba,
must-harksaba, igat liiki kullid,
14 igat liiki rongad, 15 jaanalind,
kakk,
kajakas
ja
igat liiki pistrikud, 16 kivi˜
¨
kakk, korvukrats, luik, 17 pelikan, raisakotkas, kormoran,
18 toonekurg, igat liiki haig¨
rud, vaenukagu ja nahkhiir.
˜
19 Koik tiivulised putukad olgu
teile samuti ebapuhtad. Neid ei
˜
˜
14:2 1 Voib tolkida ka „kalliks”.
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PTK 14
a 2Mo 19:5, 6
5Mo 7:6

b 3Mo 11:43
3Mo 20:25
Ap 10:14

c 3Mo 11:2, 3

d 3Mo 11:4–8

e 3Mo 11:9, 10

f 3Mo 11:
13–20


Teine veerg
a 2Mo 22:31
3Mo 17:15

b 2Mo 23:19
2Mo 34:26

c 5Mo 12:11
5Mo 26:12

d 5Mo 12:5, 17
5Mo 15:
19, 20

e L 111:10

f 5Mo 12:5, 6

g 5Mo 12:7
5Mo 26:11
L 100:2

h 4Mo 18:21
2Aj 31:4
1Ko 9:13

i 4Mo 18:20
5Mo 10:9

j 5Mo 26:12

¨ ¨
˜
tohi suua. 20 Koiki puhtaid tii˜
¨ ¨
vulisi te voite suua.
¨ ¨
¨
21 Te ei tohi suua uhtegi
˜
surnuna leitud looma.a Te voite selle anda teie linnades ela˜
vatele muulastele, nemad voi¨ ¨
˜
vad seda suua; samuti voite
¨ ¨
˜ ˜
muua selle vooramaalastele. Te
ju olete oma Jumala Jehoova
¨
puha
¨ rahvas.
Arge keetke kitsetalle ta
ema piimas.b
22 Te peate igal aastal pane˜
¨
ma korvale kumnendiku kogu
¨ ¨
˜
oma pollusaagist.c 23 Sooge
¨
seda kumnendikku oma tera¨
˜
viljast, varskest veinist ja olist
ning oma veiste ja lammas¨
te esmasundinuid oma Jumala
Jehoova ees paigas, mille ta valib oma nime eluasemeks, d et te
˜
opiksite, et teil tuleb alati karta oma Jumalat Jehoovat. e
24 Kui aga see paik, mille
teie Jumal Jehoova valib oma
nime eluasemeks, f on teist kaugel ja teekond on teile liiga
pikk ning teie Jumal Jehoova
˜
˜
on teid onnistanud, nonda et
¨
te ei suuda oma kumnendik˜
ku kanda, 25 siis te voite
˜
selle rahaks vahetada, votta
raha ja minna paika, mille
¨
teie Jumal Jehoova valja valib.
˜
26 Te voite selle raha eest osta, mida tahes teie hing ihkab:
veiseid, lambaid ja kitsi ning
veini ja muid alkohoolseid joo˜
ke ning koike, mida te soovi¨ ¨
te. Sooge seal oma Jumala Je˜ ˜
hoova ees ning tundke roomu,
¨
teie ja teie pered. g 27 Ja arge
unustage leviite, kes elavad
teie linnades, h sest neil pole
¨
osa ega parandit koos teiega. i
28 Igal kolmandal aastal too¨
ge kumnendik selle aasta saagist ja koguge oma linnadesse. j
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29 Siis leviidid, kellel pole osa
¨
ega parandit koos teiega, ning
muulased, orvud1 ja lesed, kes
elavad teie linnades, tulevad ja
¨ ¨
˜
¨
soovad kohu tais, a ning teie Ju˜
˜
mal Jehoova onnistab teid koi¨ ¨
gis teie toodes. b
Igal seitsmendal aas˜
tal kustutatagu volad.c
2 Siis tehtagu nii: iga laenu¨
andja tuhistagu oma kaas˜
¨
˜
inimese volg. Ta argu noudku oma ligimeselt ega vennalt
˜
˜
vola tagasimaksmist, sest vol¨
gade kustutamine on valja kuulutatud Jehoova auks. d 3 Te
˜
˜
˜
voite nouda vola tagasimaks˜ ˜
mist vooramaalaselt, e aga oma
˜
vend vabastage
mistahes vo˜
last. 4 Oigupoolest ei peaks
¨ ¨
keegi teie seast vaeseks jaama˜
gi, sest Jehoova onnistab teid f
maal, mille teie Jumal Jehoova
¨
annab teile parandiks, 5 kui
˜
te vaid votate kuulda oma Ju¨ ¨
mala Jehoova haalt ja peate
˜
¨
hoolsalt kinni koigist neist kas¨
kudest, mis ma tana teile annan. g 6 Teie Jumal Jehoova
˜
onnistab teid, nagu ta teile on
˜
tootanud, ja te laenate paljudele rahvastele, kuid teil endil
˜
pole vaja laenu votta, h ning te
¨
valitsete paljude rahvaste ule,
¨
kuid nemad ei valitse teie ule. i
˜
7 Kui mones teie linnas sel
maal, mille teie Jumal Jehoo¨ ¨
va teile annab, jaab siiski keegi teie vendadest vaeseks, siis
¨
¨
˜
arge tehke oma sudant kovaks
¨
ja arge olge kitsid oma vaesunud venna vastu. j 8 Avage tal¨
le heldelt oma kasi k ja laenake talle, mida tahes ta vajab
˜
voi millest tal on puudus.
¨
9 Vaadake, et teie sudamesse
˜
ei poeks niisugune kuri mote:

15

˜
˜
14:29 1 Voib tolkida ka „isata lapsed”.

5. MOOSESE 14:29–15:18

PTK 14
a 2Mo 22:21
5Mo 10:18
Jk 1:27

b 5Mo 15:10
L 41:1
˜
Op 11:24
˜
Op 19:17
Mal 3:10
Lu 6:35


PTK 15
c 3Mo 25:2
d 5Mo 31:10
e 2Mo 12:43
5Mo 14:21
5Mo 23:20

f 5Mo 28:8
g Jos 1:7, 8
Jes 1:19

h 5Mo 28:12
i 5Mo 28:13
1Ku 4:24, 25
˜

j Op 21:13
Jk 2:15, 16
1Jo 3:17

k 3Mo
25:35
˜

Op 19:17
Mt 5:42
Lu 6:34, 35
Ga 2:10


Teine veerg
a 5Mo 15:1
b 2Mo 22:
22, 23
5Mo 24:
14, 15
˜
Op 21:13

c Ap 20:35
2Ko 9:7
1Ti 6:18
Heb 13:16

d 5Mo 24:19
L 41:1

e Mt 26:11
˜

f Op 3:27
Mt 5:42
Lu 12:33

g 2Mo 21:2
3Mo 25:39

h 2Mo 21:5, 6

˜
„Seitsmes aasta, volgade kus¨
tutamise aasta, on lahedal”, a
nii et te pole oma vaese venna
¨
vastu heldekaelised ega anna
¨ ¨
talle midagi. Kui ta siis huuab
¨
teie parast Jehoova poole, on
see teile patuks. b 10 Andke
¨
¨
talle heldekaeliselt, c argu olgu
talle andmine teile vastumeel˜
ne, sest siis onnistab teie Ju˜
¨
mal Jehoova koiki teie toid
d 11 Vaeseid on ju
ja tegemisi.
¨
alati sel maal. e Seeparast ma
¨
¨
kasin teid: „Olge heldekaelised
oma viletsa ja vaese venna vastu oma maal!” f
¨ ¨
12 Kui sulle muuakse kee˜
gi su vendadest, moni heebrea
˜
mees voi naine, ja ta on teeninud sind kuus aastat, siis seitsmendal aastal lase ta vabaks.g
13 Ja kui sa ta vabaks lased,
¨
siis ara saada teda minema
¨
¨
tuhjade katega. 14 Anna talle
heldelt midagi oma karjast ning
˜
viljapeksuplatsilt, olipressist ja
˜
surutorrest. Nii nagu su Ju˜
mal Jehoova on sind onnista¨
nud, anna ka temale. 15 Ara
unusta, et sa olid ori Egiptusemaal ja et su Jumal Jehoova lu¨
nastas su. Seeparast ma annan
¨
¨
sulle tana selle kasu.
¨
16 Aga kui ta utleb sulle, et
¨
ta ei taha su juurest ara minna,
sest ta armastab sind ja su peret, kuna tal on olnud su
˜
˜
juures hea poli, h 17 siis vota
naaskel ja torka see vastu ust
˜
¨
¨ ¨
tema korvast labi ning ta jaagu kogu eluks su orjaks. Samamoodi
¨ tee ka oma orjatariga.
18 Argu olgu sul raske oma
¨ ¨
orja vabaks lasta, sest too, mis
ta kuus aastat sinu juures tegi,
¨
¨
laks sulle poole vahem maks¨
¨ ¨
ma, kui oleks lainud palgatoolise oma, ja su Jumal Jehoova

5. MOOSESE 15:19–16:14

˜
˜
on onnistanud sind koigis su
tegemistes.
¨
19 Puhendage iga veise,
lamba ja kitse isane esmik
oma
¨
Jumalale Jehoovale.a Arge teh¨ ¨
¨
ke tood uhegi pulli esmikuga
¨
¨
¨
ning arge pugage uhtegi lamba
¨ ¨
ega kitse esmikut. 20 Sooge
neid aastast aastasse koos perega oma Jumala Jehoova ees
¨
paigas, mille Jehoova valja valib. b 21 Ent kui loomal on midagi viga — ta lonkab, on pime
˜
˜
˜
voi on tal moni muu tosine viga
¨
kuljes —, siis te ei tohi teda
oma Jumalale Jehoovale oh¨ ¨
verdada. c 22 Sooge selle looma liha oma linnades, nii puhas
˜
kui ka ebapuhas inimene voib
¨ ¨
¨ ¨
seda suua, nagu suuakse gaselli- ja hirveliha. d 23 Aga selle
¨ ¨
verd ei tohi te suua,e valage see
maha nagu vesi. f
¨
Olgu teil meeles tahis¨
tada avivikuul1 paasapuha oma Jumala Jehoova auks, g
˜
sest avivikuul toi teie Ju¨ ¨
mal Jehoova teid oosel Egiptu¨
sest valja. h 2 Ohverdage oma
Jumalale Jehoovale paasaohver i lammastest, kitsedest ja
veistest j paigas, mille Jehoova valib oma nime eluasemeks. k
¨ ¨
3 Te ei tohi suua koos sellega
¨
midagi hapnenut. l Seitse pae¨ ¨
¨
va sooge hapnemata leiba, hadaleiba (sest te tulite Egiptuse¨
maalt valja kiirustades), m et
¨
te maletaksite kogu oma elu¨
aja seda paeva, mil te Egiptu¨
semaalt valja tulite. n 4 Seitse
¨
¨
paeva argu leidugu teie juures
haputainast kogu teie maal, o
samuti ei tohi liha, mida te oh¨
˜
verdate esimese paeva ohtul,
¨
¨ ¨ ¨
hoida ule oo jargmise hommikuni. p 5 Te ei tohi ohverda-

16

16:1 1 Vt lisa B15.
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a 2Mo 13:2

b
c

d
e
f

2Mo 22:30
4Mo 3:13
4Mo 18:
15, 17
5Mo 12:5, 6
5Mo 14:23
5Mo 16:11
3Mo 22:20
5Mo 17:1
Mal 1:8
Heb 9:14
5Mo 12:15
5Mo 14:4, 5
1Mo 9:4
3Mo 7:26
Ap 15:20, 29
3Mo 17:10, 13
5Mo 12:16


PTK 16
g 2Mo 12:14

h
i
j
k
l

m
n
o
p

3Mo 23:5
4Mo 9:2
4Mo 28:16
1Ko 5:7
2Mo 34:18
Mt 26:17
2Mo 12:5, 6
2Aj 35:7
1Ku 8:29
2Mo 13:3
3Mo 23:6
4Mo 28:17
1Ko 5:8
2Mo 12:33
2Mo 12:14
2Mo 13:8, 9
2Mo 12:15
2Mo 13:7
2Mo 12:10
2Mo 34:25


Teine veerg
a 2Mo 12:3, 6
4Mo 9:2, 3
Mt 26:19, 20

b 2Mo 12:8
2Aj 35:13

c Joh 2:13
Joh 11:55

d 2Mo 12:16
3Mo 23:8

e 2Mo 23:16
2Mo 34:22
3Mo 23:15

f 4Mo 28:26
g 5Mo 16:17
1Ko 16:2
2Ko 8:12

h 5Mo 12:5–7
i 2Mo 3:7
5Mo 5:15

j 2Mo 23:16
3Mo 23:34
4Mo 29:12
5Mo 31:10, 11
Joh 7:2
k 5Mo 12:12
Neh 8:10, 17
Kog 5:18

¨
˜
da paasaohvrit ukskoik millises linnas, mille teie Jumal Jehoova teile annab, 6 vaid tehke seda paigas, mille teie Jumal Jehoova valib oma nime
eluasemeks. Ohverdage paasa˜
¨
ohver ohtul, niipea kui paike
on loojunud, a ajal, mil te Egip¨
tusest valja tulite. 7 Valmis¨ ¨
tage ja sooge b seda paigas, mil¨
le teie Jumal Jehoova valja valib, c ning hommikul minge tagasi oma telkidesse. 8 Kuus
¨
¨ ¨
paeva sooge hapnemata leiba
¨
¨
ja seitsmendal paeval olgu puhalik kokkutulek teie Jumala
Jehoova auks. Te ei tohi teha
¨ ¨
mitte mingisugust tood. d
¨
9 Lugege enesele seitse na¨
dalat. Alustage seitsme nadala lugemist ajast, mil te
esimest korda panete sirbi vil¨
¨
ja kulge.e 10 Siis pidage na¨
dalatepuha oma Jumala Jehoova auks f ning tooge vabataht¨
lik ohver selle jargi, kuidas teie
˜
Jumal Jehoova teid onnistab. g
˜ ˜
11 Roomutsege oma Jumala
Jehoova ees, nii sina, su poeg
¨
ja tutar, su ori ja orjatar kui
ka teie linnades elav leviit ja
teie keskel elav muulane ning
orb1 ja lesk, paigas, mille teie
Jumal Jehoova valib
¨ oma nime
eluasemeks. h 12 Arge unustage, et te olite orjad Egiptuses, i
¨
¨
ning pange tahele ja taitke neid
¨ ¨
maarusi.
13 Kui te olete kogunud
kokku oma saagi viljapeksu˜
˜
platsilt, olipressist ja surutor¨
rest, siis pidage seitse paeva
¨
¨
lehtmajadepuha.j 14 Olge pu˜ ˜
ha ajal roomsad, k nii sina, su
¨
poeg ja tutar, su ori ja orjatar
kui ka leviit, muulane, orb ja
lesk, kes elavad teie linnades.
˜
˜
16:11 1 Voib tolkida ka „isata laps”.
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¨
15 Seitse paeva pidage seda
¨
puha a oma Jumala Jehoova
¨
auks paigas, mille Jehoova valja valib, sest teie Jumal Jehoo˜
va onnistab kogu teie saaki ja
¨
˜
koiki teie tegemisi. b Seeparast
˜ ˜
olge roomsad! c
16 Kolm korda aastas, hap¨
¨
nemata leibade puhal, d nada¨
¨
latepuhal e ja lehtmajadepuhal, f
˜
ilmugu koik mehed teie seast
oma Jumala Jehoova ette pai¨
¨
ka, mille tema valja valib. Ukski ei tohi ilmuda Jehoova et¨
¨
¨
te tuhjade katega. 17 Igauks
¨
toogu oma and selle jargi, nagu
˜
ta Jumal Jehoova on teda onnistanud. g
¨ ¨
18 Maarake igale suguharu˜
le kohtumoistjad h ja ametnikud
˜
koigis linnades, mis teie Jumal
Jehoova teile annab, ja nad
˜
¨
˜
moistku rahva
ule oiglast ko¨
¨ ¨
˜
hut. 19 Arge vaanake oigust, i
˜
¨
arge olge erapoolikud j ega vot¨
ke vastu altkaemaksu, sest alt¨
kaemaks pimestab tarkade sil˜
˜
mi k ja moonutab oigete sonu.
˜
¨
20 Taotlege oigust, l uksnes
˜
˜
¨ ¨
oigust, et voiksite jaada ela˜
ma ja votta enda valdusse maa,
mille teie Jumal Jehoova teile
annab. ¨
21 Arge istutage oma Juma¨
la Jehoova altari lahedale, mille te enesele teete, mitte mingisugust puud, mida kummarda¨
da kui ¨ puha tulpa.m
¨
22 Arge ka pustitage enda¨
le puha sammast, n sest teie Jumal Jehoova vihkab seda.
Te ei tohi ohverdada oma
Jumalale Jehoovale nii˜
sugust pulli voi lammast, kellel
¨
on mingi viga kuljes, sest see
oleks teie Jumalale Jehoovale
¨
jaledus.o
¨
2 Kui teie keskel, uhes linnas, mille teie Jumal Jehoova

17
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f 5Mo 16:13
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2Aj 19:4, 5
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o 3Mo 22:20
5Mo 15:21
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Teine veerg
a 5Mo 4:23
5Mo 13:6–9

b 5Mo 4:19
c 5Mo 13:12–15
d Joh 7:51
e 5Mo 13:6, 10
f Mt 18:16
Joh 8:17
1Ti 5:19
Heb 10:28

g 4Mo 35:30
5Mo 19:15

h 5Mo 13:5
1Ko 5:13

i 4Mo 35:11
j 5Mo 12:5
1Ku 3:16, 28
L 122:2, 5

k 1Sa 7:15, 16
l 5Mo 19:17
5Mo 21:5

m Mal 2:7

˜
teile annab, leitakse moni mees
˜
voi naine, kes teeb teie Jumala Jehoova silmis kurja ja rikub
¨
tema lepingut a 3 ning laheb
eksiteele, teenib teisi jumalaid
˜
ja kummardab nende ette voi
¨
siis kummardab paikest, kuud
˜
˜
voi koiki taevakehi, b kuigi mina
olen seda keelanud, c 4 ja kui
˜
teile sellest teatatakse voi te
kuulete sellest, siis uurige seda
˜
asja pohjalikult. Kui selgub, et
¨
˜
see on tosi d ja et selline jaledus on Iisraelis aset leidnud,
˜
5 siis viige see mees voi naine,
kes seda kurja on teinud, lin¨
¨
nast valja, selle varavate ette,
ning visake ta kividega sur¨ ¨
nuks. e 6 Suudistatav hukata˜
gu kahe voi kolme
tunnistaja
¨
¨
utluse peale.f Uhe tunnistaja
¨
utluse peale ei tohi teda huka¨
˜
ta. g 7 Tunnistajate kasi tousku esimesena tema vastu, et
¨
teda surmata, ja seejarel kogu
¨
˜
rahva kasi. Korvaldage enda
keskelt kurjus! h
˜
8 Kui mones teie linnas ker¨
kib ules kohtuasi, mis on teile
liiga keeruline lahendada, olgu
see siis seotud verevalamise, i
¨
˜
kaebuse, vagivallateo voi mis¨
¨
tahes tulikusimusega, siis minge paika, mille teie Jumal Je¨
hoova valja valib. j 9 Minge leviitpreestrite juurde ja neil
¨
˜
paevil teeniva kohtumoistja
¨
juurde k ning viige see kusimus
nende ette ja nemad annavad
teile teada otsuse. l 10 Tehke
¨
siis selle otsuse jargi, mille nad
annavad teile teada paigas, mil¨
¨
le Jehoova valja valib. Jargi˜
ge hoolsalt koiki nende antud
juhiseid. 11 Tegutsege seadu¨
se jargi, millele nad osutavad,
¨
¨
ja otsuse jargi, mille
nad val¨
ja kuulutavad. m Arge kalduge
otsusest, mille nad teile teada

5. MOOSESE 17:12–18:11
annavad, ei paremale ega vasakule. a 12 Aga mees, kes on
jultunud ega kuula preestrit,
kes on teie Jumala Jehoova
˜
˜
teenistuses, voi kohtumoistjat,
˜
peab surema. b Korvaldage Iisraelist kurjus! c 13 Siis kogu
rahvas kuuleb sellest ja hakkab
kartma ega tegutse enam jultunult.d
˜
14 Kui te jouate maale, mille teie Jumal Jehoova teile an˜
nab, votate selle oma valdus¨
se, elate seal ja utlete: „Me tahame endale kuningat, nagu on
˜
¨
koigil umberkaudsetel rahvas˜
e
tel”, 15 siis tostke endale kuningaks see, kelle teie Jumal
˜
¨
Jehoova valja valib.f Tostke kuningaks keegi oma vendade
˜
seast. Te ei tohi tosta enda˜ ˜
le kuningaks vooramaalast, kes
pole teie vend. 16 Aga kunin¨
gas argu muretsegu omale palju hobuseid g ega saatku rahvast tagasi Egiptusse, et hobuseid juurde hankida, h sest Je¨
hoova on teile oelnud: „Te ei
tohi sinna kunagi tagasi min¨
˜
na!” 17 Ta argu votku ka pal¨
¨ ¨
ju naisi, et ta suda ei poorduks
¨
¨
˜
i
ara oigelt teelt. Samuti argu
¨
hankigu ta endale vaga palju
˜
hobedat ega kulda. j 18 Kui ta
˜
touseb oma kuningriigi troonile, siis ta kirjutagu endale rull¨
raamatusse arakiri sellest seaduskogust, mis on leviitpreest¨
rite kaes hoiul. k
19 See olgu tema juures ja
˜
ta lugegu seda koigil oma elu˜
¨
paevil, l et ta opiks kartma oma
¨
Jumalat Jehoovat ning jargiks
¨
˜
ja taidaks koiki neid seadusi
¨ ¨
ja maarusi. m 20 Siis ta ei hak¨
ka end sudames oma venda˜
dest korgemaks pidama ega
¨
kaldu neist kaskudest ei paremale ega vasakule ning ta valit-
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seb pikka aega oma kuningrii¨
gi ule, tema ja ta pojad Iisraeli
rahva keskel.
Leviitpreestritel,
kogu
Leevi suguharul, pole osa
¨
ega parandit iisraellaste seas.
¨ ¨
Nemad soovad Jehoova tule¨
ohvreid, mis on tema parand. a
¨
¨
2 Neil argu olgu parandit oma
vendade keskel. Jehoova on
¨
nende parand, nagu ta neile on
¨
oelnud.
3 Kui keegi toob ohvriks pul˜
li voi lamba, siis andku ta
¨
˜
preestrile abatukk, louad ja ma˜
gu, seda koike on preestritel
˜
oigus rahvalt saada. 4 Andke
¨
talle oma teravilja-, varske vei˜
ni ja olisaagi esimene osa ning
¨
oma lammastelt ja kitsedelt pugatud esimene vill.b 5 Teie Ju˜
mal Jehoova on valinud koigist
teie suguharudest just leviidid,
et nad teeniksid alaliselt Jehoova nimel. c
¨
6 Kui aga leviit lahkub uhest
teie linnast Iisraelis, kus ta on
elanud, d ja ihkab minna pai¨
ka, mille Jehoova on valja va˜
linud,1 e 7 siis voib ta teenida
seal oma Jumala Jehoova ni˜
mel nagu koik tema vennad leviidid, kes seal Jehoova ees
teenivad. f 8 Ta saab nendega
˜
vordse osa toidust g lisaks sellele, mis ta saab oma esiisade
¨ ¨
omandi muugist.
˜
9 Kui te olete joudnud maale, mille teie Jumal Jehoova
¨
˜
¨
teile annab, siis arge votke ule
¨
sealsete rahvaste
j
aledaid
kom¨
beid.h 10 Argu leidugu teie
seas kedagi, kes heidab oma
˜
¨
poja voi tutre tulle, i samuti
¨
selgeltnagijaid, j maage, k ennete
˜
otsijaid, l noidu, m 11 ega keda¨
˜
gi, kes loitsib, kusib nou vai-

18

18:6 1 St paika, mille Jehoova on valinud
jumalakummardamise keskuseks.
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¨
˜
mude valjakutsujalt a voi ennus˜
tajalt b voi otsib juhatust sur¨
nutelt.c 12 Igauks, kes seda
¨
teeb, on Jehoovale jale, ja nen¨
¨
de jaledate kommete parast
ajab teie Jumal Jehoova need
¨
rahvad teie eest ara. 13 Olge
siis oma Jumala Jehoova ees
laitmatud! d
14 Need rahvad, kelle maa
˜
te votate oma valdusse, kuulavad maage e ja ennustajaid, f
kuid teil pole Jehoova, teie Jumal, lubanud midagi niisugust teha. 15 Teie Jumal Jehoova annab teile teie vendade
¨
seast uhe minusarnase prohveti. Teda kuulake! g 16 Seda
te ju palusite oma Jumalalt Je¨
hoovalt tol paeval, mil te kogu¨
nesite ¨ Hoorebi juures h ja utlesite: „Ara lase meil enam kuul¨ ¨
da meie Jumala Jehoova haalt
¨
ega naha seda suurt tuld, et me
ei sureks.” i 17 Jehoova vastas
¨
mulle: „See, mis nad on oelnud,
on hea. 18 Ma annan neile
¨
nende vendade seast uhe sinusarnase prohveti j ja panen tal˜
¨ ¨
le suhu oma sonad k ning ta raa˜
¨
gib neile koik, mis ma kasin. l
˜
19 Kes aga ei kuula mu sonu,
¨ ¨
mida ta minu nimel raagib, sel˜
lelt nouan ma aru.m
˜
¨ ¨
20 Kui moni prohvet raagib jultunult minu nimel mida¨
gi, mida ma ei ole kaskinud tal
¨ ¨
˜
¨ ¨
raakida, voi kui ta raagib teiste jumalate nimel, siis peab
see prohvet surema.n 21 Kuid
˜
˜
¨
te voite moelda oma sudames: „Kust me teame, et need
˜
pole Jehoova sonad?” 22 Kui
¨ ¨
prohvet raagib Jehoova nimel
¨
¨
¨
ja see, mis ta utleb, ei lahe taide ega saa teoks, siis pole need
˜
sonad Jehoovalt. See prohvet
¨
¨ ¨
on raakinud jultunult. Arge
kartke teda!”
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5. MOOSESE 18:12–19:10

Kui teie Jumal Jehoova
¨
havitab need rahvad, kelle maa teie Jumal Jehoova teile annab, ja te olete nen˜
de maa enda valdusse votnud
ning nende linnadesse ja majadesse elama asunud, a 2 siis
¨
valige endale valja kolm linna
keset seda maad, mille teie Jumal Jehoova teie valdusse annab. b 3 Jaotage see maa, mille teie Jumal Jehoova teile annab, kolmeks osaks ning rajage
teed, mis viivad neisse linna˜
˜
desse, et sinna voiks pogeneda
inimesetapja.
˜
4 Inimesetapja voib sinna
˜
¨ ¨
pogeneda ja jaada elama juhul, kui ta on tapnud kaasinimese tahtmatult ega ole teda
¨
¨
vihanud.c 5 Naiteks kui ta laheb oma kaaslasega metsa puid
˜
¨
raiuma ja tostab kae, et kirvega puud langetada, kuid kirve¨
pea lendab varre kuljest minema ja tabab tema kaaslast, nii
˜
et see sureb, siis ta pogene¨
¨ ¨
gu uhte neist linnadest, et jaada elama. d 6 Kui aga tee sin˜
na linna on liiga pikk, voib ve˜
e
ritasunoudja, kes teda viha¨
hoos taga ajab, ta katte saada
ja tappa. Kuid see inimesetap¨ ¨
ja polnud surma vaart, sest ta
¨
ei vihanud tapetut. f 7 Seepa¨
rast ma kasingi teil valida en¨
dale valja kolm linna.
8 Kui teie Jumal Jehoova
laiendab teie maa-ala, nagu ta
vandus teie esiisadele, g ja annab teile kogu maa, mille
˜
ta teie esiisadele tootas anda h
¨
9 — seda eeldusel, et te jargite
˜
¨
ustavalt koiki neid kaske, mis
¨
ma tana teile annan, armastate
¨
oma Jumalat Jehoovat ja kaite alati tema teedel i —, siis lisage neile kolmele linnale veel
kolm. j 10 Sel juhul ei valata

5. MOOSESE 19:11–20:9

¨ ¨
suutut verd a teie maal, mille
teie Jumal Jehoova annab tei¨
le parandiks, ning teie peale ei
¨ ¨
tule veresuud. b
11 Kui aga keegi vihkab kaas¨
inimest c ning varitseb ja rundab teda, nii et too sureb, ning
¨
˜
¨
kui ta seejarel pogeneb uhte
neist linnadest, 12 siis tema
linna vanemad lasku ta sealt
¨
ara tuua ja andku ta veritasu˜
¨
noudja katte,¨ ning ta peab surema. d 13 Argu olgu teil te˜
mast kahju. Te peate korvalda¨ ¨
ma Iisraelist suu, mis johtub
¨ ¨
suutu vere valamisest, e et teil
¨
¨
laheks hasti.
¨
14 Kui te olete saanud kat¨
te oma parandi sel maal, mille teie Jumal Jehoova teile an¨
nab, siis arge nihutage naabri
¨
¨
piirimarki f ara sellest paigast,
kuhu esivanemad on piiri seadnud.
¨ ¨
15 Kellegi suudistamiseks
¨ ¨
˜
mistahes vaarteos voi patus ei
¨
¨
piisa uhe tunnistaja utlusest. g
¨ ¨
˜
Suuteo toestamiseks on vaja
˜
¨
kahe voi kolme tunnistaja uth
lust. 16 Kui keegi tunnistab
kuritahtlikult kellegi vastu ja
¨ ¨
˜
¨
suudistab teda mones uleastumises, i 17 siis astugu need
¨
kaks, kelle vahel on tuli, Jehoo¨
va ette, preestrite ja neil paevil
˜
teenivate kohtumoistjate ette. j
˜
18 Kohtumoistjad uurigu seda
˜
juhtumit pohjalikult, k ja kui
tunnistaja osutub valetunnistajaks, kuna ta on esitanud
¨ ¨
oma venna vastu valesuudistuse, 19 siis tehke temaga samamoodi, nagu tema kavatses
˜
teha oma vennaga. l Korvaldage
m
enda keskelt kurjus! 20 Siis
teised kuulevad sellest ja hakkavad kartma ning nad ei tee
teie keskel enam kunagi
seesu¨
gust kurja. n 21 Argu olgu teil
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˜
temast kahju: a noudke elu elu
vastu, silm silma vastu, ham¨
¨
mas hamba vastu, kasi kae vasb
tu, jalg jala vastu.
¨
Kui te lahete oma vaen˜
¨
laste vastu sotta ja naete, et neil on rohkem hobuseid,
˜
˜
sojavankreid ja sojamehi kui
¨
teil, siis arge kartke neid, sest
˜
teie Jumal Jehoova, kes toi
¨
teid ara Egiptusemaalt, on teiega.c 2 Kui te olete lahingusse
¨ ¨
minemas, siis poordugu prees¨
ter rahva poole d 3 ja oelgu:
¨
¨ ¨
„Kuula, Iisrael! Te lahete nuud
˜
sodima oma vaenlastega.
Olge
¨
¨
siis julged! Arge kartke, arge
¨
¨
tundke hirmu ja arge varisege nende ees, 4 sest teie Ju¨
mal Jehoova kaib koos teiega,
˜
et voidelda teie eest teie vaen¨ ¨
laste vastu ja teid paasta.” e
¨
¨ ¨
5 Ka ulemad raakigu rahva¨
ga ja oelgu: „Mees, kes on ehitanud uue maja, ent pole sinna
¨ ¨
veel elama asunud,1 poordu˜
gu tagasi koju, sest ta voib lahingus surma saada ja siis
asub keegi teine sinna elama.
6 Mees, kes on istutanud vii¨
namae, kuid pole veel saanud
¨ ¨
sellelt saaki, poordugu tagasi
˜
koju, sest ta voib lahingus surma saada ja siis saab selle saak
kellelegi teisele. 7 Mees, kes
on naisega kihlatud, kuid pole
¨ ¨
temaga veel abiellunud, poor˜
dugu tagasi koju, f sest ta voib
lahingus surma saada ja siis
abiellub selle naisega keegi tei¨
¨
ne.” 8 Samuti oelgu ulemad
rahvale: „Mees, kes kardab ja
¨ ¨
tunneb hirmu, g poordugu tagasi koju, et ta ei teeks ka
¨
oma vendade sudant araks.” h
¨
˜
9 Kui ulemad on rahvale kone-

20

˜
˜
20:5 1 Voib tolkida ka „ega ole seda veel
¨
sisse puhitsenud”.
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˜
¨ ¨
lemise lopetanud, siis maaraku
¨
nad vaepealikud rahvast juhtima.
˜
˜
10 Kui te jouate mone lin˜
na juurde, et selle vastu sodida, siis esitage sellele rahutin˜
gimused.a 11 Kui linn noustub esitatud tingimustega ja
¨
avab teile varavad, siis pange
˜
¨ ¨
koik selle elanikud tookohustuse alla ja nad teenigu teid. b
12 Aga kui see linn keeldub
˜
teiega rahu solmimast ja val˜
mistub teie vastu sodima, siis
piirake seda, 13 ning teie Jumal Jehoova annab selle teie
¨
˜
katte ja te peate seal koik
˜ ˜
¨ ¨
mehed moogaga maha looma.
14 Kuid naised, lapsed ja kari˜
loomad ning koik, mis seal lin˜
˜
nas on, kogu sojasaagi, voite
¨ ¨
˜
endale votta. c Sooge seda saa˜
ki, mis te olete votnud oma
vaenlastelt, kelle teie Jumal
¨
Jehoova on teie katte andnud. d
˜
˜
15 Tehke nonda koigi linna¨
dega, mis asuvad teist vaga
¨
kaugel ega ole teie umberkaudsete rahvaste linnad. 16 Aga
nendes linnades, mis teie Ju¨
mal Jehoova annab teile paran¨
diks, ei tohi te uhtegi hin¨
¨
gelist ellu jatta.e 17 Havitage
¨
nad taielikult, nii hetid, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased kui ka jebuuslased, f nagu teie Jumal Jehoova
¨
on teid kaskinud, 18 et nad ei
˜
˜
¨
opetaks teile koiki neid jaledusi, mis nad on teinud oma jumalaid teenides, ja et te ei hakkaks patustama oma Jumala
Jehoova vastu. g
˜
19 Kui te piirate mond lin˜
na, sodite pikalt selle vastu ja
¨
¨
vallutate selle, siis arge havitage kirvega selle¨ puid, sest neist
˜
¨ ¨
te voite suua. Arge raiuge neid
¨
maha. h Kas siis puud valjal on
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inimesed, et peaksite neid pii˜
˜
rama? 20 Te voite votta maha
vaid need puud, mille kohta te
¨ ¨
teate, et need ei kanna sooda˜
vat vilja. Need te voite maha
raiuda ja ehitada neist piira˜
˜
misrajatisi voitluseks teiega sodiva linna vastu, kuni see langeb.
Kui maal, mille teie Jumal Jehoova annab teie
¨
valdusse, leitakse keegi valjalt
tapetuna ning pole teada, kes
ta tappis, 2 siis mingu teie va˜
nemad ja kohtumoistjad a ning
˜ ˜
¨
mootku ara vahemaa surnu¨
keha ja seda umbritsevate lin¨
˜
nade vahel. 3 Seejarel votku
¨
surnukehale lahima linna vane¨
mad karjast uks lehmmullikas,
¨ ¨
kellega pole tood tehtud, kes
pole ikkes vedanud, 4 ning
selle linna vanemad viigu lehmmullikas voolava veega vadisse, kus pole maad haritud ega
¨
seemet kulvatud, ning murdku
seal tema kael. b
5 Sinna tulgu leviitpreestrid, sest teie Jumal Jehoova on
valinud nemad, c et nad teenik˜
sid teda ja lausuksid onnistus˜
sonu Jehoova nimel, d ning ne¨
mad lahendavad iga vagivalla˜
¨
ga seotud tuliasja. e 6 Koik
¨
surnukehale lahima linna vane¨
mad pesku siis kasi f lehmmullika kohal, kelle kael vadis mur¨
ti, 7 ning teatagu: „Meie kaed
pole seda verd valanud ja meie
silmad pole seda verevalamist
¨
¨
nainud. 8 Oo, Jehoova, ara
¨ ¨
pane seda suuks oma rahvale
Iisraelile, kelle sa oled ostnud
¨
¨ ¨
vabaks, g ning ara suudista oma
¨ ¨
rahvast Iisraeli selle suutu vere
¨ ¨
¨
valamise parast!” h Siis ei jaa
¨ ¨
˜
nende peale veresuud. 9 Non˜
da te korvaldate enda keskelt
¨ ¨
suutu vere valamisest johtuva

21

5. MOOSESE 21:10–22:5

¨ ¨
˜
suu, tehes seda, mis on oige Jehoova silmis.
¨
10 Kui sa lahed oma vaen˜
laste vastu sodima ning su Jumal Jehoova alistab nad sinu
˜
ees ja sa votad nad vangi a
¨
11 ning naed vangide hulgas
¨
uht ilusat naist, kes meel˜
dib sulle, ja sa soovid votta
˜
ta endale naiseks, 12 siis void
sa tuua ta oma majja. Ta
˜
¨ ¨
ajagu pea paljaks, loigaku kuu˜
si 13 ja votku seljast riided,
˜
milles ta vangi voeti, ning elagu su majas. Ta nutku terve
kuu taga oma isa ja ema b ning
¨
˜
parast seda void sa tema juurde heita; sa saad tema meheks ja tema saab sinu naiseks.
14 Aga kui sa pole temaga ra¨
hul, siis saada ta ara, c kuhu tahes ta soovib minna. Kuid sa ei
¨ ¨
tohi teda raha eest muua ega
karmilt kohelda, sest sa oled
teda alandanud.
15 Kui mehel on kaks naist
¨
ja ta armastab uht enam kui
˜
¨
teist1 ning nad molemad sunni¨
tavad talle poja ja esmasundinu on selle naise poeg, keda ta
¨
¨
vahem armastab, d 16 siis paeval, mil ta jagab oma poega¨
˜
dele parandi, ei tohi ta korva¨
le heita vahem armastatud nai¨
se poega ja kohelda esmasundinuna armastatud naise poega.
¨
17 Ta peab tunnustama vahem
armastatud naise poega esma¨
sundinuna, andes talle kaks
˜
osa koigest, mis tal on, kuna
˜
see poeg on tema sigitusjou al¨
˜
gus, esmasundinu oigused kuuluvad temale. e
18 Kui kellelgi on kangekael¨
ne ja massumeelne poeg, kes ei
kuuletu oma isale ega emale, f ja
˜
˜
¨
21:15 1 Sona-sonalt „armastab uht ja
vihkab teist”.
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kuigi nad on teda korrale kutsunud, ei kuula ta neid siiski, a
19 viigu ta isa ja ema ta linna¨
varavasse linna vanemate juur¨
de 20 ning oelgu neile: „Meie
¨
poeg on kangekaelne ja massumeelne ning ta ei kuuletu mei˜
le. Ta on ogard b ja joodik.” c
˜
21 Siis koik selle linna elanikud visaku ta kividega surnuks.
˜
˜
Nonda korvaldage enda keskelt
kurjus. Kogu Iisrael kuuleb sellest ning hakkab kartma. d
22 Kui keegi teeb pattu, mis
¨ ¨
vaarib surma, ning ta hukatakse e ja tema surnukeha
¨
pannakse posti kulge rippuma, f
¨
¨ ¨
¨ ¨
23 siis argu jaagu see ooseks
postile.g Ta tuleb matta samal
¨
¨
paeval, sest posti kulge riputa¨
tu on Jumal ara neednud.h Te ei
¨
tohi ruvetada maad, mille teie
Jumal Jehoova on andnud teile
¨
parandiks. i
¨
Kui sa naed oma ven˜
na pulli voi lammast eks¨
lemas, siis ara mine niisama
¨ ¨
j vaid vii loom kindlasmooda,
ti tagasi oma vennale. 2 Aga
kui su vend elab sinust kaugel
˜
voi kui sa ei tunne teda, siis vii
tema loom enda koju ning see
¨ ¨
jaagu sinu juurde, kuni su vend
seda otsima tuleb. Siis anna
loom temale tagasi. k 3 Tee
˜
nonda oma venna eesliga ning
˜
˜
roiva voi mistahes muu asjaga,
mille ta on kaotanud ja sina
oled leidnud. Sa ei tohi sellest
¨ ¨
niisama mooda minna.
¨
4 Kui sa naed, et su venna
˜
eesel voi pull lebab tee peal,
¨ ¨
siis ei tohi sa niisama mooda
minna. Aita oma vennal loom
¨
˜
pusti tosta.l
5 Naine ei tohi selga panna
mehe riideid ega mees kanda
¨
naise riideid, sest igauks, kes

22
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nii teeb, on su Jumalale Jehoo¨
vale jale.
6 Kui sulle juhtub tee peal
ette linnupesa (olgu puu otsas
˜
voi maa peal), kus on linnu˜
pojad voi munad sees ja ema˜
lind istub poegade voi muna¨
˜
de peal, siis ara vota endale
ema koos poegadega. a 7 Lase
emalinnul minna, kuid linnu˜
˜
pojad void sa endale votta. Tee
˜
˜
¨
nonda, et sul voiks hasti minna
˜
ja sa voiksid kaua elada.
8 Kui sa ehitad uue maja,
siis tee selle katusele1 rinnatis, b et sa ei tooks oma pe¨ ¨
re peale veresuud, kui keegi
peaks¨ sealt alla kukkuma.
¨
¨
9 Ara kulva oma viinamaele
veel mingit teist seemet. c Mui¨
˜
¨
du laheb koik, mis kulvatud
seemnest kasvab, ja ka viina¨
¨
mae saak,
puhamule.
¨
10 Ara pane eeslit ja pulli
¨
paaris ¨ kundma.d
˜
11 Ara kanna roivast, milles
on kokku kootud villane ja lina˜
ne long.e
˜
12 Tee tutid oma pealisroiva
f
nelja nurka.
˜
13 Kui mees votab endale naise ja heidab tema juurde, kuid siis hakkab teda vih¨ ¨
kama1 14 ning suudistab teda
˜
¨
kolvatuses ja habistab tema
¨
˜
nime, oeldes: „Ma votsin selle
naise, aga kui ma tema juur¨
de heitsin, tuli valja, et ta pole¨
gi neitsi”, 15 siis selle tudruku isa ja ema esitagu linna¨
varavas istuvatele vanemate˜
¨
le toend tudruku neitsilikkuse
¨
¨
kohta. 16 Tudruku isa oelgu
linna vanematele: „Ma andsin
22:8 1 Tol ajal oli enamikul majadel lame
¨
˜ ˜
katus, kus sai kulalisi voorustada, ringi
˜
˜
jalutada voi isegi magada. 22:13 1 Voib
˜
˜
¨
tolkida ka „polgab ta ara”.
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¨
oma tutre sellele mehele naiseks, kuid mees vihkab teda
¨ ¨
˜
17 ja suudistab teda kolvatu¨
ses, oeldes: „Ma avastasin, et
¨
su tutar polnudki neitsi.” Siin
˜
¨
on toend mu tutre neitsilikkuse kohta.” Ja nad laotagu riie linna vanemate ette.
18 Siis linna vanemad a karistagu seda meest. b 19 Lisaks
trahvigu nad teda 100 seekli1
˜
¨
hobedaga ja andku see tudruku isale, sest mees laimas Iis¨
¨ ¨
raeli neitsit.c Tudruk jaagu edasi tema naiseks. Mees ei tohi
temast lahutada kogu oma
eluaja.
¨ ¨
20 Kui aga see suudistus on
˜
˜
¨
tosi ja toendit tudruku neitsilikkuse kohta ei ole, 21 siis
¨
viidagu tudruk oma isa maja
ukse ette ja linna elanikud visaku ta kividega surnuks, sest ta
¨
¨ ¨
on teinud Iisraelis habivaarse
teo, d hoorates oma isakodus. e
˜
˜
Nonda korvaldage enda keskelt
kurjus. f
22 Kui mees leitakse magamas teise mehe naisega, siis
˜
peavad molemad surema, nii
see mees, kes naisega magas,
˜
˜
kui ka naine. g Nonda korvaldage kurjus Iisraelist.
23 Kui mees kohtab linnas
neitsit, kes on kihlatud teise
mehega, ning magab temaga,
˜
24 siis tooge nad molemad sel¨
le linna varava juurde ja visake
¨
kividega surnuks: tudruk selle¨
¨ ¨
parast, et ta ei huudnud lin¨
nas appi, ja mees selleparast,
¨
et ta habistas teise mehe naist. h
˜
˜
Nonda korvaldage enda keskelt
kurjus.
25 Kui aga mees kohtab kih¨
¨
latud tudrukut valjal ning saab
22:19 1 1,1 kg. (Vt lisa B14.)

5. MOOSESE 22:26–23:16

¨
temast jagu ja vagistab ta, peab
¨
¨
vagistaja surema, 26 aga tudrukule ei tohi sa midagi teha.
¨
Tudruk pole ju teinud surma¨ ¨
vaart pattu, vaid see juhtum on
¨ ¨
samavaarne sellega, kui keegi
¨
rundab oma ligimest ja tapab
tema.a 27 Mees kohtas teda
¨
¨
valjal ning kihlatud tudruk
¨ ¨
¨
huudis kull appi, kuid polnud
¨ ¨
kedagi, kes oleks ta paastnud.
¨
28 Kui mees kohtab tudrukut, kes on neitsi ega ole kihla˜
tud, ning votab ta kinni ja magab temaga, ning nende tegu
avastatakse, b 29 peab mees,
¨
kes temaga magas, andma tud˜
ruku isale 50 seeklit1 hobedat
¨
ning tudruk saagu tema nai¨
c
seks. Mees ei tohi tudrukust
lahutada kogu oma eluaja, sest
ta alandas
teda.
¨
˜
30 Ukski mees ei tohi votta
endale oma isa naist, et ta ei
¨
habistaks oma isa.d
¨
Ukski kohitsetud mees,
kelle munandid on vigas˜
¨
˜
tatud voi kelle suguti on ara loi˜
gatud, ei voi kuuluda Jehoova
e
kogudusse.
¨
˜
2 Ukski vallaspoeg ei voi
kuuluda Jehoova kogudusse. f
¨
¨
Isegi tema jareltulijad kumnen˜
˜
da polveni ei voi kuuluda Jehoova¨ kogudusse.
3 Ukski ammonlane ega
˜
moabiit ei voi kunagi kuuluda
Jehoova kogudusse, g isegi nen¨
¨
˜
de jareltulijad kumnenda pol˜
veni ei voi kuuluda Jehoova kogudusse, 4 sest nad ei aidanud teid toidu ja veega, kui
te tulite Egiptusest, h ning nad
palkasid Beori poja Bileami
Mesopotaamiast Petoorist teid
needma. i 5 Aga teie Jumal

23

22:29 1 570 g.
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Jehoova ei kuulanud Bileami.a
Teie Jumal Jehoova muutis
˜
needuse hoopis onnistuseks, b
sest Jehoova, teie¨ Jumal, armastab teid. c 6 Arge kunagi,
¨
¨
mitte uhelgi oma elupaeval, te¨
gutsege nende huvanguks ega
¨
¨
taotlege
nende heakaekaiku. d
¨
7 Ara vihka edomlast, sest
e
ta on
¨ su vend.
Ara vihka egiptlast, sest sa
elasid muulasena tema maal.f
˜
˜
8 Nende kolmas polv voib juba
kuuluda Jehoova kogudusse.
9 Kui te olete asunud laagrisse oma vaenlaste vastu, siis
˜
˜
hoiduge koigest, mis voib teid
¨
ruvetada.g 10 Kui mees saab
¨
¨
oise seemnepurske parast ebapuhtaks, h siis ta lahkugu laagrist ja ta ei ˜ tohi laagrisse siseneda. 11 Ohtu saabudes pes¨
ku ta end veega ja parast
¨
˜
paikeseloojangut voib ta laag¨
risse tagasi tulla. i 12 Valjas¨
pool laagrit olgu teil uks eral¨
datud paik, kus te asjal kaite. 13 Teie varustuse hulgas
¨
olgu labidake1. Kui te valjas
¨
kukitate, kaevake sellega auk
¨
ja katke oma valjaheited kinni.
14 Kuna teie Jumal Jehoova
¨
kaib teie laagris ringi, j et teid
¨ ¨
paasta ja anda teie vaenlased
¨
teie katte, siis olgu teie laager
¨
¨
k et ta ei naeks
teie juures
puha,
¨
¨
midagi sundsusetut ega jataks
teid maha.
˜
˜
15 Kui moni ori pogeneb
oma isanda juurest teie juurde,
¨
siis arge loovutage teda ta isan˜
dale. 16 Ta voib elada teie
keskel mistahes paigas, mis talle teie linnade seast meeldib.
Te ei tohi teda halvasti kohelda.l
˜
23:13 1 Ilmselt oli see kaevamiseks moeldud pulk.
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¨
¨
17 Ukski Iisraeli tutreist ei tohi saada templiprostituudiks, a
¨
samuti ei tohi ukski Iisraeli poegadest saada templiprostituudiks1. b 18 Ei nais- ega mees˜
prostituudi1 palka tohi tuua tootusohvriks teie Jumala Jehoo˜
va kotta, sest need molemad
¨
on teie Jumalale Jehoovale jaledad.
19 Te ei tohi laenata oma
vennale midagi vahekasu eest, c
˜
olgu siis raha, toitu voi mida
tahes, mille pealt saab vaheka˜ ˜
su teenida. 20 Vooramaalase˜
le te voite laenata kasu peale, d kuid oma vennale laena˜
tes ei tohi te kasu loigata, e et
˜
teie Jumal Jehoova onnistaks
˜
teid koigis teie tegemistes sel
˜
maal, mille te votate oma valdusse. f
21 Kui sa annad oma Juma¨
˜
lale Jehoovale tootuse, g siis ara
¨
viivita selle taitmisega, h sest su
Jumal Jehoova ootab, et sa sel¨
le taidaksid; muidu oleks see
sulle patuks. i 22 Aga kui sa
˜
tootust ei anna, siis ei saa sa
¨
¨ ¨
suudlaseks patus. j 23 Taida,
mida su huuled on lubanud, k ja
˜
tee teoks, mida su suu on tootanud vabatahtliku ohvrina su Jumalale Jehoovale. l
¨
24 Kui sa lahed oma ligime¨
˜
¨ ¨
se viinamaele, siis void sa suua
nii palju viinamarju, kui su
hing ihkab, aga sa ei tohi midagi oma pauna pista.m
¨
25 Kui sa lahed oma ligime˜
˜
se viljapollule, void sa katkuda
¨
¨
kupseid viljapaid, aga sa ei tohi
panna sirpi oma ligimese vilja
¨
kulge.n
˜
23:17 1 Moeldakse poisse, kelle peal ra¨ ¨
huldati vaarastunud seksuaalhimusid.
˜
˜
23:18 1 Sonaga „meesprostituut” tolgi˜
˜
˜
tud heebrea sona on sona-sonalt „koer”
˜
¨
ja viitab toenaoliselt pederastile.
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5. MOOSESE 23:17–24:8

˜
Kui mees votab endale
naise, kuid siis avastab
¨ ¨
tema juures midagi laiduvaarset, nii et naine ei meeldi talle enam, siis kirjutagu mees
naisele lahutustunnistus, a andku see temale ja saatku ta oma
¨
¨
majast ara. b 2 Parast seda,
kui naine on selle mehe majast
˜
lahkunud, voib ta saada teise
mehe naiseks. c 3 Kui ka see
˜
¨
teine mees polgab ta ara ning
kirjutab naisele lahutustunnistuse, annab selle temale ja saa¨
˜
dab ta oma majast ara, voi kui
see teine mees, kes naisega
abiellus, peaks surema, 4 siis
naise esimene abikaasa, kes ta
¨
˜
ara saatis, ei voi teda uuesti
¨
naida, sest naine on talle ruve,
ning see oleks Jehoova silmis
¨
¨
jaledus. Te ei tohi patuga ruvetada maad, mille teie Jumal Je¨
hoova annab teile parandiks.
¨
5 Kui mees on asja abiellu˜
¨
nud, ei pea ta minema sojavakke ning tema peale ei tohiks
panna ka mingeid muid kohus¨
tusi. Ta olgu uks aasta vaba,
¨ ¨
˜ ˜
jaagu koju ja roomustagu oma
naist.d
6 Keegi ei tohiks laenu taga˜
¨
tiseks votta kasikivi, ka mitte
˜
selle pealmist kivi, e sest nonda
˜
ta votaks tagatiseks teise inimese elatise1.
7 Kui selgub, et keegi on
¨ ¨
roovinud oma iisraellasest venna, on teda julmalt kohelnud ja
¨ ¨
ta maha muunud, f siis peab see
˜
¨ ¨
inimeseroovija surema. g Korvaldage enda keskelt kurjus! h
8 Kui teie keskel peaks puh˜
¨
¨
kema pidalitobi, siis jargige va˜
ga hoolsalt koiki leviitpreestri¨
te juhendeid.i Tehke tapselt nii,

24

˜
˜
24:6 1 Sona-sonalt „hinge”.

5. MOOSESE 24:9–25:6

¨
nagu ma neid olen kaskinud!
9 Pidage meeles, mida teie Jumal Jehoova tegi Mirjamile tee¨
konnal, kui te Egiptusest valja
olite tulnud. a
10 Kui sa kellelegi midagi laenad, b ei tohi sa minna
ta majja tema pakutud tagatist
˜
votma. 11 Sa pead ootama
¨
valjas ning see, kellele sa midagi laenasid, toogu sulle ise oma
tagatis. 12 Kui see inimene
on kitsikuses, siis ei tohi sa
minna magama, nii et tema an¨
tud tagatis on veel sinu kaes. c
¨
13 Paikeseloojanguks pead sa
˜
talle selle pandiksvoetud pealisriide tagastama, siis ta saab
sellega magama minna d ning ta
˜
˜
onnistab sind; nonda oled sa
˜
oige Jehoova, oma Jumala silmis.
¨
14 Sa ei tohi tussata palga¨ ¨
toolist, kes on vaene ja kitsiku˜
ses, olgu ta su vend voi muula˜
ne, kes elab sinu maal mones su linnas.e 15 Maksa talle
¨
ta palk samal paeval, f enne kui
¨
paike loojub, sest ta on kitsiku˜
ses ja ta elu soltub sellest pal¨ ¨
¨
gast. Muidu ta huuab sinu parast Jehoova poole ja see oleks
sulle patuks. g
16 Isasid ei tohi surmata
¨
laste tegude parast ning lapsi ei tohi surmata isade tegude
¨
parast. h Inimene surmatagu ta
¨
enda patu parast. i
¨ ¨
17 Sa ei tohi vaanata muu˜
˜
lase ega orvu1 oigust j ega votta leselt laenu ¨tagatiseks ta
pealisriiet. k 18 Ara unusta, et
sa olid ori Egiptuses ja et su
Jumal Jehoova ostis su sealt
¨
¨
vabaks. l Selleparast ma kasingi
˜
sul nonda teha.
˜
˜
24:17 1 Voib tolkida ka „isata lapse”.

298

PTK 24
a 4Mo 12:
10, 15

b 5Mo
15:7, 8
˜
Op 3:27

c Ii 24:9, 10
d 2Mo 22:
26, 27

e 3Mo 25:
39, 43
˜
Op 14:31

f 3Mo 19:13
Jer 22:13
Mt 20:8
˜

g Op 22:22, 23
Jk 5:4

h 2Aj 25:3, 4
i Hes 18:20
j 2Mo 22:
21, 22

k 2Mo 22:
26, 27

l 5Mo 5:15


Teine veerg
a 3Mo 19:9
3Mo 23:22
Ru 2:16
L 41:1

b 5Mo
15:7, 10
˜
Op 11:24
˜
Op 19:17
Lu 6:38
2Ko 9:6
1Jo 3:17

c 3Mo 19:10
5Mo 26:13


PTK 25
d 5Mo 16:18
5Mo 17:8, 9
5Mo 19:16, 17

e 2Mo 23:6
2Aj 19:6
˜
Op 17:15
˜
Op 31:9
˜
10:13
f Op
˜
Op 20:30
˜
Op 26:3
Lu 12:48
Heb 2:2

g 2Ko 11:24
˜

h Op 12:10
1Ko 9:9
1Ti 5:18

i 1Mo 38:7, 8
Ru 4:5
Mr 12:19

˜
˜
19 Kui sa loikad oma pollul
¨
vilja ja unustad sinna uhe vihu,
¨
¨
siis ara mine sellele jarele. See
¨ ¨
jaagu muulasele, orvule ja lese˜
le, a et su Jumal Jehoova onnis˜
¨ ¨
taks sind koigis su toodes. b
˜
20 Kui sa taod oma olipuult
¨
¨
˜
oliive maha, ara kai koiki oksi
¨
¨
¨ ¨
¨ ¨
labi. Mis sinna jarele jaab, jaagu muulasele, orvule ja lesele.c
21 Kui sa oled korjanud
¨
viinamarjad oma viinamaelt,
¨
¨
ara mine tagasi jarelnoppi¨
¨ ¨
¨ ¨
ma. Jarelejaanud marjad jaagu muulasele,
orvule
ja
lesele.
¨
22 Ara unusta, et sa ise olid
¨
ori Egiptusemaal. Selleparast
¨
˜
ma kasingi sul nonda teha.
Kui meeste vahel tekib
¨
˜
tuli, voivad nad minna
˜
kohtu ette. d Kohtunikud moist¨
ku nende ule kohut ning kuu˜
˜
¨ ¨
lutagu oige oigeks ja suudla¨ ¨
¨ ¨
ne suudi. e 2 Kui suudlane on
¨ ¨
¨
peksu vaart, f siis kaskigu koh¨ ¨
tunik tal maha heita ning suudlast pekstagu tema juuresolekul. Hoopide arv olgu vasta¨ ¨
˜
vuses tema suuteo tosidusega.
3 Talle antagu kuni 40 hoopi, g mitte rohkem. Kui su vend
¨
saaks rohkem hoope, habistaks
see teda
sinu
ees.
¨
4 Arge siduge kinni pulli1
suud, kui see pahmast tallab. h
5 Kui vennad elavad koos1
¨
ning uks neist sureb, ilma et
tal oleks poega, siis ei tohi surnud mehe naine abielluda kel¨
legagi valjastpoolt peret. Tema
˜
mehevend votku ta endale nai¨
seks ning taitku mehevenna
¨
kohust.i 6 Esmasundinu, kelle
naine ilmale toob, kannab eda-

25

˜
˜
25:4 1 Moeldakse sellist tougu pul¨ ¨
le, keda kasutati tooloomadena. 25:5
˜
1 Moeldakse ilmselt vendi, kes elasid samas piirkonnas.
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si surnud venna nime, a et seda
ei kustutataks Iisraelist. b
7 Aga kui see mees ei taha
oma venna lesega abielluda,
siis mingu ta venna lesk linna¨
varavasse vanemate juurde ja
¨
oelgu: „Mu abikaasa vend keeldub edasi kandmast oma ven˜
na nime Iisraelis. Ta pole nous
¨
minuga abielluma ja taitma mehevenna kohust.” 8 Siis linna vanemad kutsugu see mees
¨ ¨
ja raakigu temaga. Aga kui
¨
ta ikkagi keeldub ja utleb:
„Ma ei taha temaga abielluda”,
9 siis tema venna lesk min¨
gu linna vanemate nahes tema
˜
juurde, votku tal sandaal ja¨
¨
last, c sulitagu talle nakku ja
¨
oelgu: „Nii tehtagu mehega, kes
¨
keeldub jatkamast oma venna
¨
sugu.” 10 Parast seda kutsutagu tema peret Iisraelis „selle
˜
pereks, kellelt voeti sandaal”.
11 Kui kaks meest kaklevad
¨
omavahel ja uhe naine sekkub,
et kaitsta oma abikaasat peksja eest, ning haarab kinni teise
mehe suguelunditest, 12 siis
¨
tuleb¨ naisel kaelaba maha raiuda. Argu
olgu
teil
temast kahju!
¨
13 Argu olgu teil paunas
¨
kaht erisugust kaalukivi,d uks
¨
¨
suurem ja teine vaiksem. 14 Argu olgu teil majas kaht erisu˜ ˜
˜
¨
gust moodunou1, e uks suurem
¨
ja teine vaiksem. 15 Olgu teil
¨
˜
tapne ja oige kaalukivi ning
¨
˜
˜ ˜
˜
tapne ja oige moodunou, et
te elaksite kaua sel maal, mille teie Jumal Jehoova teile an¨
¨
nab. f 16 Igauks, kes teisi tussab, on teie Jumalale Jehoova¨
le jale. g¨
17 Arge unustage, mida amalekid tegid teile teekonnal, kui
˜
˜
25:14 1 Sona-sonalt „eefat”. (Vt lisa
B14.)
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te Egiptusest tulite, a 18 kuidas nad tulid teile teel vastu
¨
˜
¨ ¨
ja rundasid koiki mahajaanuid,
˜
kui te olite kurnatud ja jouetud. Nad ei kartnud Jumalat.
19 Kui siis teie Jumal Jehoo˜
va on andnud teile rahu koigist
¨
vaenlastest teie umber sel maal,
mille teie Jumal Jehoova annab
¨
¨
¨
teile parandiks, b puhkige malestuski amalekkidest
taeva
alt
mi¨
nema. c Arge seda unustage!
˜
Kui te jouate viimaks
maale, mille teie Jumal
¨
Jehoova annab teile parandiks,
˜
ning olete votnud selle enda
valdusse ja elate seal, 2 siis
˜
vota esimesi vilju kogu maa
saagist, mida sa kogud maalt,
mille su Jumal Jehoova sulle
annab, pane need korvi ja mine
paika, mille su Jumal Jehoova
valib oma nime eluasemeks.d
3 Mine preestri juurde, kes on
¨
¨
neil paevil teenistuses, ja utle
¨
talle: „Ma annan tana su Jumalale Jehoovale teada, et ma
˜
olen joudnud maale, mille kohta Jehoova vandus meie esiisadele, et ta annab selle meile.” e
˜
¨
4 Preester votku sinu kaest
see korv ja asetagu su Jumala Jehoova altari ette. 5 Siis
kuuluta Jehoova, oma Jumala
¨
ees: „Mu isa oli randav1 ara¨
mealane, f kes laks alla Egiptusse g ja elas seal muulasena
¨
koos oma vaheste kodakondsetega. h Kuid seal sai temast
¨
suur, vagev ja arvukas rahvas. i
6 Egiptlased olid meie vastu
˜
julmad ja rohusid meid ning pa¨
nid meie peale ranga orjuse. j
¨ ¨
7 Siis me huudsime Jehoova,
oma esiisade Jumala poole ja
¨ ¨
Jehoova kuulis meie haalt
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¨
ning nagi meie vaeva, viletsust
˜
˜
ja rohumist. a 8 Viimaks toi Je¨
hoova meid Egiptusest valja
˜
¨
¨
oma voimsa kae ja valjasiru¨
tatud kasivarrega b ning hirmu¨
¨
aratavate tegude, tunnustahte˜
de ja imetegudega. c 9 Siis toi
ta meid siia ja andis meile selle
maa, kus voolab piima ja mett. d
¨ ¨
10 Siin on nuud esimesed viljad selle maa saagist, mille Jehoova on mulle andnud.” e
Aseta korv oma Jumala Jehoova ette ja kummarda oma
Jumala Jehoova ees. 11 Tun˜ ˜
˜
¨
ne roomu koige selle hea ule,
mis su Jumal Jehoova on sulle
ja su perele andnud, nii sa ise
kui ka leviit, samuti sinu rahva
keskel elav muulane.f
12 Kui sa oled kolmandal
¨
aastal, kumniseaastal, kogunud
¨
kokku kumnise g kogu oma saagist, anna see leviidile, muulasele, orvule1 ja lesele ning nad
¨ ¨
˜
soogu su ¨ linnades oma koht
¨
tais. h 13 Utle siis oma Jumala Jehoova ees: „Ma olen vii¨
¨
nud oma majast ara kogu puha
osa ning andnud selle leviidile, muulasele, orvule ja lese¨
le, i nagu sa oled mind kas¨
kinud. Ma ei ole sinu kas¨
kudest ule astunud ega neid
eiranud. 14 Ma pole sellest
¨ ¨
soonud leinaajal, ma pole seda
puutunud oma ebapuhtuse ajal
ega ole sellest midagi andnud
surnutele. Ma olen kuuletunud
oma Jumalale Jehoovale ja tei˜
nud koik, mida sa oled mind
¨
¨ ¨
kaskinud. 15 Vaata nuud alla
¨
taevast, oma puhast elupaigast,
˜
ning onnista oma rahvast Iisraeli ja seda maad, mille sa oled
meile andnud, j nagu sa vandu˜
˜
26:12 1 Voib tolkida ka „isata lapsele”.
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sid meie esiisadele, a maad, kus
voolab piima ja mett.”b
¨
16 Teie Jumal Jehoova ka¨
¨
¨ ¨
sib teid tana taita neid maaru˜
¨
si ja oigusnorme. Jargige ning
¨
¨
taitke neid kogu sudamest c ja
¨
hingest. 17 Jehoova on tana
¨
teile kinnitanud, et kui te kaite
¨
¨ ¨
tema teedel, jargite tema maa¨
˜
d
e
rusi, kaske ja oigusnorme f
¨ ¨
ning kuulate tema haalt, siis on
ta teie Jumal. 18 Ja teie ole¨
te tana Jehoovale kinnitanud,
et te tahate saada tema rahvaks, tema eriliseks1 omandiks g
˜
tema tootuse kohaselt ja et te
˜
¨
peate kinni koigist tema kaskudest. 19 Kui te olete oma Ju¨
mala Jehoova puha rahvas, h
˜
˜
siis, nagu ta on tootanud, tos˜
˜
tab ta teid korgemale koigist
teistest rahvastest, i kelle ta on
teinud, tuues teile kiitust, kuulsust ja au.”
¨
¨
Seejarel utles Mooses
koos Iisraeli vanematega
¨
˜
¨
rahvale: „Taitke koiki neid kas¨
ke, mis ma tana teile annan.
¨
¨
2 Kui te lahete ule Jordani
maale, mille teie Jumal Jehoova teile annab, siis pange
¨
pusti suured kivid ja katke
¨
need lubjaga.j 3 Kui olete lai¨
˜
nud ule joe, et siseneda maale, mille teie Jumal Jehoova
teile annab, maale, kus voolab piima ja mett, nagu Jehoova, teie esiisade Jumal, on teile
˜
tootanud, k siis kirjutage nende
˜
kivide peale koik selle seadu˜
¨
se sonad. 4 Kui te olete uletanud Jordani, siis pange Eebali
¨
¨
maelel pusti need kivid ja kat¨
ke need lubjaga, nagu ma tana
¨
teid kasin. 5 Samuti ehitage
sinna altar oma Jumalale Je-

27

˜
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hoovale. Tehke see kividest ja
¨
¨ ¨
arge toodelge neid kive rauast
¨ ¨
tooriistadega. a 6 Ehitage oma
Jumala Jehoova altar tahumata kividest ja ohverdage selle
˜
peal poletusohvreid oma Jumalale Jehoovale. 7 Ohverda¨ ¨
ge rahuohvreid b ja sooge neid
˜ ˜
seal c ning olge roomsad oma
Jumala Jehoova ees. d 8 Kirjutage neile kividele selgelt
˜
˜
koik selle seaduse sonad.” e
¨ ¨
9 Siis poordusid Mooses ja
leviitpreestrid kogu Iisraeli
¨
¨ ¨
poole ning utlesid: „Vaiki nuud
¨
ja kuula, Iisrael! Tana sa oled
saanud oma Jumala Jehoova
rahvaks.f 10 Kuula siis oma
¨ ¨
¨
Jumala Jehoova haalt ning tai¨
¨ ¨
da tema kaske g ja maarusi, mis
¨
ma tana sulle annan!”
¨
11 Mooses andis sel pae¨
¨
val rahvale kasu ning utles:
¨
¨
12 „Kui te olete lainud ule Jordani, siis seisku Siimeoni, Leevi, Juuda, Issaskari, Joosepi
ja Benjamini suguharu Gerisi¨
˜
mi mael, h et rahvast onnistada,
13 ning Ruubeni, Gaadi, Aaseri, Sebuloni, Daani ja Naftali
¨
suguharu seisku Eebali mael, i
et kuulutada needusi. 14 Le¨
viidid oelgu kogu Iisraeli rahva¨ ¨
le valju haalega: j
15 „Neetud olgu see, kes
˜
valmistab nikerdatudk voi me¨
tallist kuju, l mis on jaledu¨
seks Jehoovale, m meistri kate¨ ¨
too, ning varjab seda!” (Kogu
¨
rahvas oelgu: „Aamen!”1)
16 „Neetud olgu see, kes
˜
˜
polgab oma isa voi ema!” n
¨
(Kogu rahvas oelgu: „Aamen!”)
17 „Neetud olgu see, kes
¨
nihutab naabri piirimarki!” o
¨
(Kogu rahvas oelgu: „Aamen!”)
¨
27:15 1 „Aamen” tahendab „olgu nii”, „nii
¨
sundigu”.
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l 3Mo
26:3, 4
˜

18 „Neetud olgu see, kes eksitab pimeda teelt!” a (Kogu rah¨
vas oelgu: „Aamen!”)
19 „Neetud olgu see, kes
¨ ¨
˜
vaanab muulase, orvu1 voi
˜
lese b oigust!” c (Kogu rahvas
¨
oelgu: „Aamen!”)
20 „Neetud olgu see, kes
magab oma isa naisega, sest
¨
sellega ta habistab oma isa!” d
¨
(Kogu rahvas oelgu: „Aamen!”)
¨
21 „Neetud olgu see, kes uhtib loomaga!” e (Kogu rahvas
¨
oelgu: „Aamen!”)
22 „Neetud olgu see, kes
˜
¨
magab oma oega, oma isa tut˜
¨
re voi ema tutrega!” f (Kogu rah¨
vas oelgu: „Aamen!”)
23 „Neetud olgu see, kes
¨
magab oma ammaga!” g (Kogu
¨
rahvas oelgu: „Aamen!”)
24 „Neetud olgu see, kes
kaasinimest varitseb ja ta¨
pab ta!” h (Kogu rahvas oelgu:
„Aamen!”)
25 „Neetud olgu see, kes on
˜
¨ ¨
tasu eest nous tapma suutu
¨
inimese!” i (Kogu rahvas oelgu:
„Aamen!”)
26 „Neetud olgu see, kes ei
˜
pea kinni selle seaduse sona¨
dest ega taida neid!” j (Kogu
¨
rahvas oelgu: „Aamen!”)
˜
Kui te toesti kuulate oma
¨ ¨
Jumala Jehoova haalt ja
¨
˜
taidate hoolsalt koiki tema
¨
¨
kaske, mis ma tana teile annan, siis teie Jumal Jehoo˜
˜
˜
va tostab teid korgemale koigist teistest rahvastest maa
˜
peal.k 2 Koik need rikkalikud
˜
¨
onnistused saavad teid katte, l
˜
kui te votate kuulda oma Juma¨ ¨
la Jehoova
haalt.
˜
3 Onnistatud oled sa linnas
˜
ja onnistatud oled sa maal.m

m 5Mo 11:14

˜
˜
27:19 1 Voib tolkida ka „isata lapse”.
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˜
4 Sa oled onnistatud pal¨
jude laste, a kullusliku saagi,
suurte karjade, vasikate ja talb
ledega.
˜
5 Onnistatud on su korv c ja
˜
su leivan
ou. d
˜
6 Onnistatud oled sa tulles
˜
ja onnistatud oled sa minnes.
¨ ¨
7 Jehoova loob teie ees
˜
vaenlasi, kes tousevad teie vas¨
¨
tu. e Nad rundavad teid uhest
˜
suunast, kuid pogenevad seits˜
mes suunas. f 8 Jehoova on˜
nistab teie aitasid g ja koiki
˜
teie ettevotmisi. Teie Jumal Je˜
˜
hoova onnistab teid toesti sel
maal, mille ta teile annab.
¨
˜
9 Kui te taidate koiki oma Ju¨
¨
mala Jehoova kaske ja kaite
¨
tema teedel, siis Jehoova ulen¨
dab teid oma puhaks rahvaks, h
nagu ta teile on vandunud. i
˜
¨
10 Koik maa rahvad naevad,
¨ ¨
et teid huutakse Jehoova nimega, j ning kardavad teid. k
11 Jehoova annab teile palju lapsi, rohkelt kariloomi ja
viljaka pinnasel maal, mille
kohta Jehoova vandus teie esiisadele, et ta annab selle teile. m
12 Jehoova avab teile oma rikkaliku varaaida, taeva, et anda
˜
teie maale vihma oigel ajal n
˜
˜
ja onnistada koiki teie tegemisi. Teie laenate paljudele rahvastele, kuid teil endil pole
˜
vaja laenu votta. o 13 Jehoova paneb teid peaks, mitte sa¨
baks, ning te olete ulemad, p
mitte alamad, kui te kuuletute
¨
oma Jumala Jehoova kaskude¨
¨
¨
le, mida ma tana kasin teil jar¨
gida ja taita. 14 Te ei tohi kalduda ei paremale ega vasaku¨
¨
¨
le uhestki kasust, q mis ma tana
¨
teile annan, ega kaia teiste ju¨
malate jarel ja neid teenida. r
15 Aga kui te ei kuula oma
¨ ¨
¨
Jumala Jehoova haalt ega tai-
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3Mo 26:16
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˜
¨
da hoolsalt koiki tema kaske ja
¨ ¨
¨
maarusi, mis ma tana teile an¨
˜
nan, siis saavad teid katte koik
a
need needused.
16 Neetud oled sa linnas ja
neetud oled sa maal.b
17 Neetud on su korv c ja su
˜
leivanou. d
18 Neetud on su lapsed, e su
maa saak ning su vasikad ja talled. f
19 Neetud oled sa tulles ja
neetud oled sa minnes.
20 Jehoova saadab teie kallale needuse, kaose ja nuht¨
luse — need jalitavad teid igas
˜
¨
teie ettevotmises, kuni te havite ja kaote kiiresti oma kurja¨
de tegude ning tema hulgamise
¨
parast.g 21 Jehoova nakatab
teid haigusega, kuni ta on teid
¨
havitanud sellelt maalt, mida
¨
˜
te lahete enda valdusse votma. h 22 Jehoova nuhtleb teid
˜
˜
tiisikuse, korge palaviku, i po˜ ˜
letiku, kuumahoogude, mooga, j
˜
korvetava tuule ja viljahaigus¨
tega, k ning need jalitavad teid,
kuni te kaote. 23 Taevas teie
pea kohal saab vaseks ja maa
teie jalge all rauaks. l 24 Jehoova muudab vihma teie maal
liivaks ja tolmuks, mis langeb taevast teie peale, kuni te
¨
¨ ¨
havite. 25 Jehoova loob teid
¨
teie vaenlaste ees.m Te rundate
¨
˜
neid uhest suunast, kuid pogenete seitsmes suunas, ja teist
¨
˜
saab hirmuaratav vaatepilt koigile kuningriikidele maa peal. n
26 Teie laibad saavad toiduks
˜
koigile lindudele taeva all ja
loomadele maa peal ning keegi
ei peleta neid.o
¨ ¨
27 Jehoova loob teid Egiptuse paisete, hemorroidide, na˜
¨ ¨
hapoletiku ja loobega, millest pole paranemist. 28 Je¨ ¨
hoova loob teid hullumeelsuse,
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pimeduse a ja meeltesegadu¨
sega. 29 Te kobate keskpaeval ringi nagu pimedad, kes
¨
kobavad pimeduses, b ja uks˜
˜
ki teie ettevotmine ei onnes¨
tu. Teid muudkui tussatakse ja
¨ ¨
¨ ¨
roovitakse ning keegi ei paasta teid. c 30 Sa kihlud naisega,
¨
kuid ta vagistatakse. Sa ehitad
maja, kuid ei saa selles elada. d
¨
Sa istutad viinamae, kuid ei saa
¨ ¨
selle saaki suua. e 31 Sinu pull
tapetakse su silme all, kuid
¨ ¨
sina ei saa sellest midagi suua.
¨ ¨
¨
Su eesel roovitakse sinu nahes ning sa ei saa seda tagasi. Su lammas saab su vaenlastele ning keegi ei aita sind.
¨
32 Su pojad ja tutred langevad
¨
˜ ˜
¨
voora rahva katte f su enda nahes. Sa igatsed neid taga, kuid
¨
˜
su kaed on jouetud, et midagi
teha. 33 Su maa vilja ja kogu
¨ ¨
su saagi soob rahvas, keda sa
¨
ei tunne. g Sind muudkui tus˜
satakse ja rohutakse. 34 See,
¨
mida su silmad naevad, ajab
sind hulluks.
¨ ¨
35 Jehoova loob teid valulike ja ravimatute paisetega, neid
˜
tekib nii teie polvedel kui ka rei¨ ¨
tel, ta loob teid pealaest jalatallani. 36 Jehoova viib teid ja
¨
˜
kuninga, kelle te enda ule tostate, rahva juurde, keda teie
ega teie esiisad pole tundnud, h ning seal te teenite teisi
jumalaid, puust ja kivist juma¨
laid. i 37 Te saate hirmuarata˜
vaks vaatepildiks, polu- ja pilke˜
aluseks koigi rahvaste seas, kelle juurde Jehoova teid ajab. j
¨
˜
38 Te kulvate pollule pal¨
ju seemet, kuid kogute vahe, k
˜
sest rohutirtsud ogivad selle.
39 Te istutate ja harite viina¨
magesid, kuid ei saa veini juua
ega midagi korjata, l sest us¨ ¨
˜
¨
sid soovad koik ara. 40 Teil
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˜
on olipuid kogu teie maal, kuid
˜
˜
te ei saa end oliga voida, sest
oliivid varisevad maha. 41 Te
¨
¨
sunnitate poegi ja tutreid, kuid
¨ ¨
nad ei jaa teile, sest nad
viiakse vangi. a 42 Putukapar˜
ved vallutavad koik teie puud
ja teie maa vilja. 43 Teie rah˜
va keskel elavad muulased tou¨
˜
sevad teist uha korgemale ja
˜
korgemale, teie aga langete
¨
uha madalamale ja madalamale. 44 Nemad laenavad teile,
mitte teie neile. b Nemad saavad
peaks ja teie saate sabaks. c
˜
¨
45 Koik need needused d ja¨
litavad teid ja saavad teid kat¨
te, kuni te havite, e sest te ei
kuulanud oma Jumala Jehoo¨ ¨
¨
¨
va haalt ega taitnud tema kas¨ ¨
ke ja maarusi, mis ta teile
¨ ¨
andis. f 46 Need needused jaa¨
vad teie ja teie jarglaste pea¨
le ning on pusivaks hoiatus¨
margiks, g 47 sest te ei teeninud oma Jumalat Jehoovat hea
˜ ˜
¨
meele ja roomsa sudamega, kui
˜
¨
teil oli koike kulluses. h 48 Jehoova saadab teile kallale teie
vaenlased ning te teenite neid i
¨
naljase j ja janusena, poolpaljana ja puuduses. Ta paneb teie
kaela raudikke, kuni ta on teid
¨
havitanud.
¨ ¨
49 Jehoova toob maa aarest teie kallale kauge rahva, k
¨ ¨
kes soostab nagu kotkas, l rah˜
va, kelle keelt te ei moista, m
50 raevuka rahva, kes ei hooli vanast ega halasta noorele. n
¨ ¨
¨
51 Nad soovad ara teie karja ja
maa vilja, kuni te hukkute. Nad
¨
ei jata teile alles ei teravilja,
¨
˜
varsket veini, oli, vasikaid ega
¨
tallesid, kuni nad on teid havio
tanud. 52 Nad piiravad teid,
˜
sulgevad teid koigisse linnadesse kogu teie maal, kuni lan˜
gevad korged ja kindlustatud

5. MOOSESE 28:53–29:2

¨ ¨
muurid, millele te loodate.
˜
˜
Toesti, nad piiravad koiki teie
linnu kogu teie maal, mille teie
Jumal Jehoova teile annab. a
¨ ¨
53 Siis te soote omaenda lapsi, kelle teie Jumal Jehoova on
teile andnud, oma poegade ja
¨
tutarde liha, b sest piiramine on
¨
rank ja teie vaenlane on teid
ahastusse viinud.
˜
˜
54 Ka koige ornem ja hellitatum mees teie rahva seas
¨ ¨
poordub oma venna, kalli nai¨
¨ ¨
se ja jarelejaanud poegade vastu 55 ega anna neile raasugi
oma poegade lihast, mida ta
¨ ¨
soob, sest tal pole midagi
¨
muud, kuna piiramine on rank
ja vaenlane on teie linnad
˜
ahastusse viinud.c 56 Ka orn
ja hellitatud naine teie rah˜
va seas, kes oma ornuses ei
paneks oma jalataldagi maha, d
¨ ¨
poordub oma kalli mehe, poja
¨
ja tutre vastu, 57 sest ta ei
¨
taha anda neile suutaitki oma
poegadest, kelle ta on ilmale
¨
toonud, ja isegi mitte oma ja¨
¨
relsunnitisest, mis valjub ta jal¨ ¨
ge vahelt, vaid ta soob neid sa¨
laja, kuna piiramine on rank ja
vaenlane on teie linnad ahastusse viinud.
¨
58 Kui te ei jargi hoolsalt
˜
˜
koiki selle seaduse sonu, mis
on kirjas selles raamatus, e ega
karda seda aulist ja aukar¨
tustaratavat nime, f oma Jumala Jehoova nime, g 59 siis
saadab Jehoova teie ja teie
¨
jareltulijate peale kohutavad
nuhtlused, suured ja kestvad
¨
nuhtlused h ning rangad ja pikaajalised haigused. 60 Ta toob
˜
teie peale taas koik Egiptuse
haigused, mida te olete kart¨ ¨
nud, ning need jaavad teie
¨
kulge. 61 Lisaks toob Jehoo˜
va teie peale ka koik need hai-
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h 2Mo 24:8

gused ja nuhtlused, mis pole
kirjas selles seaduseraamatus,
¨
kuni te havite. 62 Kuigi teid
¨
on niisama palju kui tahti tae¨ ¨
¨
¨
vas, a jaab teid jarele vaga
¨
vahe, b sest te pole kuulanud
¨ ¨
oma Jumala Jehoova haalt.
˜ ˜
63 Nii nagu Jehoova roomustas teile head tehes ja teid
˜
˜ ˜
rohkendades, nonda roomustab Jehoova ka teid hukates
¨
¨
ja havitades. Teid kistakse ara
maalt, mille te oma valdusse
˜
votate.
˜
64 Jehoova pillutab teid koi¨
gi rahvaste sekka, maa uhest
¨ ¨
aarest teise, c ning seal te teenite puust ja kivist jumalaid,
keda teie ega teie esiisad pole
tundnud. d 65 Nende rahvaste
seas pole teil rahu e ega ole
teie jalatallal puhkepaika. Jehoova annab teile hoopis ra¨
hutu sudame f ja tuhmid silmad
ning paneb teie hinge ahastama. g 66 Teie elu on suures
¨ ¨
ohus, te tunnete hirmu nii ool
¨
kui ka paeval ning te ei tea, kas
¨ ¨
¨
jaate ellu. 67 Hommikul te ut˜
˜
lete: „Oleks juba ohtu!” ja oh¨
tul te utlete: „Oleks juba hom¨
mik!”, sest teie sudames on
hirm ja te kardate seda, mida
¨
teie silmad naevad. 68 Ja Jehoova viib teid laevadega taga¨ ¨
si Egiptusse mooda teed, mil¨
¨
le kohta ma utlesin: „Te ei nae
seda enam kunagi!”, ja seal te
¨ ¨
tahate end muua oma vaenlastele orjadeks ja orjatarideks,
kuid keegi ei osta.”
˜
Need on selle lepingu so¨
nad, mille Jehoova kas˜
kis Moosesel solmida Iisraeli rahvaga Moabimaal lisaks le˜
pingule, mille ta solmis nendega Hoorebi juures.h
2 Mooses kutsus kokku ko¨
gu Iisraeli ja utles: „Te ole-
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¨
˜
te nainud seda koike, mida
Jehoova tegi teie silme ees
˜
Egiptusemaal vaaraole, koigile
tema sulastele ja kogu ta maa˜
le, a 3 seda suurt kohtumoist¨
mist, mida teie silmad na¨
gid, neid suuri tunnustahti ja
imetegusid. b 4 Kuid Jehoova
¨
pole siiani andnud teile sudant
˜
¨
moistmiseks, silmi nagemiseks
˜
ega korvu kuulmiseks. c 5 „Ma
˜
juhtisin teid korbes 40 aastat.d Teil ei kulunud riided seljas ega sandaalid jalas. e 6 Te
¨ ¨
ei soonud leiba, ei joonud veini ega mingit alkoholi. See
˜
˜
koik oli selleks, et te moistaksite, et mina olen teie Jumal Je˜
hoova.” 7 Viimaks te joudsite
siia paika ning siis tulid Hesboni kuningas Siihon f ja Baasani kuningas Oog g meie vas˜
tu sodima, kuid me alistasime
nad. h 8 Me vallutasime nende
¨
maa ja andsime selle parandiks ruubenlastele, gaadlastele ja poolele manasselaste su¨
guharule. i 9 Jargige siis selle
˜
¨
lepingu sonu ja taitke neid, et
˜
˜
koik teie tegemised onnestuksid! j
˜
¨
10 Te koik seisate tana oma
Jumala Jehoova ees, teie suguharude peamehed, vanemad
¨
˜
ja ulevaatajad, koik Iisraeli mehed, 11 teie lapsed ja naised, k
samuti teie laagris elavad muulased l puuraiujatest veetoojateni. 12 Te olete siin selleks,
˜
et solmida oma Jumala Jehoo¨
˜
vaga vandeleping. Tana solmib
teie Jumal Jehoova teiega selle lepingu, m 13 et teist saaks
¨
tana tema rahvas n ja et ta oleks
˜
teie Jumal, o nagu ta on tootanud teile ja vandunud teie esiisadele Aabrahamile, p Iisakile q
ja Jaakobile. r
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˜
14 Ma ei solmi seda vande¨
lepingut mitte uksnes teiega,
¨
15 kes seisate tana siin koos
meiega meie Jumala Jehoova
¨
ees, vaid ka nendega, keda tana
veel pole koos meiega. 16 (Te
ju teate, kuidas me elasime
Egiptusemaal ja kuidas me tulime oma teekonnal paljude rah¨
¨
vaste seast labi. a 17 Te nagi¨
te nende jalkusi ning puust, ki˜
vist, hobedast ja kullast tehtud
¨
jaledaid ebajumalaid1, b mis neil
olid.) 18 Vaadake, et teie seas
¨
poleks uhtki meest, naist, su˜
guvosa ega suguharu, kelle
¨
¨ ¨
¨
¨
suda poordub tana ara meie
Jumalast Jehoovast teenima
nende rahvaste jumalaid, c ja et
¨
teie seas poleks murgist vilja ja
koirohtu kasvatavat juurt. d
19 Aga kui keegi kuuleb sel˜
¨
le vande sonu ja hoopleb sudames: „Minul on rahu, kuigi ma
¨
¨
kain omaenda sudame teedel,”
¨
˜
˜
ning havitab nonda koik1 oma
teel, 20 siis ei anna Jehoova talle andeks,e vaid Jehoo¨
va viha suttib selle mehe vas˜
tu ja koik need needused, mis
on kirjas selles raamatus, tule¨
vad tema peale f ja Jehoova puhib tema nime taeva alt minema. 21 Jehoova eraldab ta
˜
siis koigist Iisraeli suguharu˜
˜
dest ja toukab ta onnetusse,
˜
paisates tema peale koik selle
lepingu needused, mis on kirjas selles seaduseraamatus.
¨
22 Kui teie poegade jareltulijad ja kaugelt maalt tulnud
˜
˜
29:17 1 Heebrea sona, mis on tolgitud
¨
˜
¨
„jaledad ebajumalad”, on toenaoli˜
¨
¨
selt seotud sonaga, mis tahendab valja¨
˜
heiteid, ja sellega valjendati polastust.
˜
˜
¨
29:19 1 Sona-sonalt „kastetu uhes janusega”. See metafoor viitab kastetud tai˜
˜
mele voi maale ning janusele taimele voi
maale.
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˜ ˜
¨
vooras naevad seda maad ta˜
banud nuhtlusi — tobesid, mis
Jehoova on toonud selle pea¨ ¨
˜
le, 23 vaavlit, soola ja polen˜
guid, mille tottu kogu maal
¨
¨
pole ei kulvamist ega tarka˜
¨
mist ning seal ei vorsu uhte¨
gi taime nagu parast Soodoma
ja Gomorra a ning Adma ja Se¨
bojimi b havitamist, kui Jehoova oli neile oma vihas ja raevus
˜
lopu teinud —, 24 siis nemad
˜
¨
ja koik rahvad kusivad: „Miks
on Jehoova selle maaga nii tei˜
nud? c Mis pohjustas selle suure ja tulise viha?” 25 ja neile
vastatakse: „Nad taganesid Jehoova, oma esiisade Jumala le˜
pingust, d mille ta solmis nendega, kui ta oli nad Egiptuse¨
maalt valja toonud. e 26 Nad
¨
laksid ja teenisid teisi jumalaid
ning kummardasid nende jumalate ees, keda nad ei tundnud ja keda ta polnud luba¨
nud neil teenida. f 27 Siis suttis Jehoova tuline viha selle
˜
maa vastu ja ta toi selle peale
˜
koik sellesse raamatusse kirjapandud needused. g 28 Jehoova juuris nad oma vihas, raevus ja suures meelepahas nen¨
de maalt valja h ning pagendas nad teisele maale, kus nad
¨ ¨
nuud ongi.” i
29 Mis on varjatud, see kuulub meie Jumalale Jehoovale, j
aga mis on avalikuks tehtud,
see kuulub igavesti meile ja
¨
meie jareltulijatele, et me teek˜
˜
sime koigi selle seaduse sona¨
de jargi. k
¨
Kui te kogete, kuidas tai˜
˜
tuvad koik need sonad,
˜
nii onnistused kui ka needused, mis ma olen teie ette pannud, l ja te meenutate neid oma
˜
¨
sudames m koigi nende rahvaste
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keskel, kuhu teie Jumal Jehoova on teid pillutanud, a 2 ning
¨ ¨
te poordute tagasi oma Jumala Jehoova juurde, b teie ja teie
¨ ¨
lapsed, ning kuulate ta haalt
¨
˜
kogu sudamest ja hingest koi¨
¨
ges, milles ma tana teid kasin, c
3 siis teie Jumal Jehoova toob
teid pagendusest tagasi d ja halastab teie peale e ning kogub
¨
˜
teid jalle kokku koigi rahvaste
seast, kuhu teie Jumal Jehoova on teid pillutanud. f 4 Isegi kui teie rahvas oleks pilluta¨ ¨
tud taeva aarteni, koguks teie
Jumal Jehoova teid ka sealt
kokku ja tooks teid tagasi. g
5 Teie Jumal Jehoova viib teid
maale, mis kuulus teie isade˜
le, ning te votate selle oma valdusse. Ta teeb teile head ja
laseb teil saada rohkearvulisemaks, kui olid teie isad. h
6 Teie Jumal Jehoova puhas¨
¨
tab1 teie sudame ja teie jarglas¨
i
te sudame, et te armastaksite
Jehoovat, oma Jumalat, kogu
¨
˜
sudamest ja hingest ning voiksite elada. j 7 Siis teie Jumal
˜
Jehoova toob koik need needused teie vaenlaste peale, kes on
teid vihanud ja taga kiusanud. k
¨ ¨
8 Siis te poordute tagasi Jehoova juurde ning kuulate
¨ ¨
¨
˜
tema haalt ja jargite koiki tema
¨
¨
kaske, mis ma tana teile annan.
9 Teie Jumal Jehoova laseb
˜
¨ ¨
¨
koigil teie toodel hasti korda
minna l ning annab teile palju
lapsi, kariloomi ja saaki, sest
˜ ˜
Jehoova roomustab taas, et
saab teile head teha, nii nagu
˜ ˜
¨
ta roomustas teie esiisade ule. m
10 Te kuulate oma Jumala Je¨ ¨
hoova haalt ning peate kinni
¨
¨ ¨
tema kaskudest ja maarustest,
mis on kirjas selles seaduse˜
˜
˜
¨
30:6 1 Sona-sonalt „loikab umber”.
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¨ ¨
raamatus, ning te poordute tagasi oma Jumala Jehoova juur¨
de kogu sudamest ja hingest. a
¨
¨
11 See kask, mis ma tana
teile annan, ei ole ju teile raske
¨
ega kattesaamatu. b 12 See ei
¨
ole taevas, et peaksite utlema:
¨
„Kes laheks taevasse ja tooks
selle meile, et saaksime seda
¨
kuulda ja taita?” c 13 Samuti
pole see mere taga, et peak¨
¨
site utlema: „Kes laheks teisele
poole merd ja tooks selle meile,
¨
et saaksime seda kuulda ja tai˜
ta?” 14 Vaid see sona on teile
¨
¨
vaga lahedal, teie enda suus ja
¨
teie sudames, d et saaksite seda
¨
taita. e
¨
15 Ma panen tana teie ette
elu ja hea, surma ja halva.f
16 Kui te kuuletute oma Juma¨
la Jehoova kaskudele, mis ma
¨
tana teile annan, ja armastate
¨
oma Jumalat Jehoovat, g kaite
¨
tema teedel ning jargite tema
¨
¨ ¨
˜
kaske, maarusi ja oigusnorme,
¨ ¨
siis te jaate elama h ja saate rohkearvuliseks ning teie Jumal
˜
Jehoova onnistab teid maal,
¨
mida te lahete oma valdusse
˜
i
votma.
¨
¨ ¨
17 Aga kui teie suda poor¨
dub ara j ja te ei kuuletu, vaid
lasete end ahvatleda kummardama teiste jumalate ette ja
¨
neid teenima, k 18 siis, ma ut¨
¨
len teile tana, te havite kindlasti.l Te ei ela kaua sel maal,
¨
mida te lahete teisele poole
˜
Jordanit oma valdusse votma.
¨
19 Ma kutsun tana teie vastu
˜
tunnistajaks koik, kes on taevas ja maa peal: ma olen pan˜
nud teie ette elu ja surma, onm
nistused ja needused. Valige
˜
siis elu, et te voiksite elada, n
¨
teie ja teie jarglased, o 20 ning
armastage oma Jumalat Jehoo˜
¨ ¨
vat,p votke kuulda tema haalt ja
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hoidke tema poole1! a Sest tema
¨
annab teile elu ja tanu tema˜
le te voite kaua elada sel maal,
˜
mille Jehoova tootas anda teie
esiisadele Aabrahamile, Iisakile
ja Jaakobile.” b
¨
¨
Siis Mooses laks ja utles
kogu Iisraelile: 2 „Ma
¨ ¨
olen nuud 120-aastane c ja ma ei
saa enam olla teie juht, sest Je¨
hoova on mulle oelnud: „Sina
¨
¨
ei lahe ule Jordani.” d 3 Teie
¨
Jumal Jehoova laheb teie ees
¨
˜
¨
˜
ule joe ja havitab koik need
rahvad teie ees ning te ajate
nad minema. e Joosua on see,
¨
˜
kes juhib teid ule joe, f nagu Je¨
hoova on oelnud. 4 Jehoova
teeb nende rahvastega, nagu ta
tegi emorlaste kuningate Siihoni g ja Oogiga h ning nende maa¨
ga, kui ta nad havitas. i 5 Jehoova alistab nad teie ees ja
˜
te peate talitama nendega koi¨
¨
gi kaskude jargi, mis ma teile
olen andnud. j 6 ¨ Olge siis julged ja tugevad! k Arge kartke ja
¨
arge kohkuge nende ees, l sest
¨
teie Jumal Jehoova kaib koos
¨
¨
teiega. Ta ei hulga teid ega jata
teid maha.” m
7 Mooses kutsus siis Joosua
¨
ja utles talle kogu Iisraeli silme
ees: „Ole julge ja tugev, n sest
sina viid selle rahva maale, mille kohta Jehoova vandus nende esiisadele, et ta annab selle
neile, ning sina annad selle nei¨
¨
le parandiks. o 8 Jehoova kaib
sinu ees ja ta on sinuga.p Ta ei
¨
¨
h¨ ulga sind ega jata sind maha.
Ara siis karda ega kohku!” q
9 Mooses pani selle seaduse
kirjar ning andis leviitpreestritele,

31

˜
˜
30:20 1 Heebrea sona, mis on tolgitud
¨
„poole hoidma”, tahendab „klammerdu˜
¨
ma”, „kovasti kulge kleepuma”.

5. MOOSESE 31:10–23
kes kannavad Jehoova lepingu˜
laegast, ja koigile Iisraeli va¨
nematele. 10 Mooses kaskis
neid: „Igal seitsmendal aastal,
¨ ¨
˜
maaratud ajal volgade kustuta¨
mise aastal, a lehtmajadepuhal, b
11 kui kogu Iisrael tuleb oma
Jumala Jehoova ette c paigas,
¨
mille Jumal valja valib, lugege
seda seadust kogu Iisraeli kuuldes. d 12 Koguge rahvas kokku, e nii mehed, naised, lapsed kui ka teie linnades elavad
˜
muulased, et nad voiksid kuu˜
lata ja oppida kartma teie Jumalat Jehoovat ning et nad toi˜
miks hoolsasti koigi selle seadu˜
¨
se sonade jargi. 13 Siis nende
pojad, kes ei tunne seda sea˜
dust, kuulavad f ja opivad kart˜
ma teie Jumalat Jehoovat koi¨
gil neil paevil, mil te elate sel
¨
¨
maal, mida te lahete ule Jorda˜
ni enda valdusse votma.” g
¨
14 Jehoova utles Moosese¨
le: „Sinu surmapaev on ligi
˜
¨ ¨
joudnud. h Kutsu nuud Joosua
ja minge kogudusetelgi juurde,
˜
¨ ¨
et ma voiksin ta juhiks maara¨
ta.” i Mooses ja Joosua laksidki
sinna. 15 Siis Jehoova ilmutas end telgi juures pilvesambas ning pilvesammas seisis
¨
telgi sissekaigu juures. j
¨
16 Jehoova utles Moosesele:
„Peagi sa sured1. Aga see rah¨
vas hakkab hoora kombel kai˜ ˜
¨
ma vooraste jumalate jarel,
¨
mis neid umbritsevad sel maal,
¨
¨
kuhu nad lahevad. k Nad hulgavad minu l ja murravad mu lepingut, mis ma nendega olen
˜
¨
solminud. m 17 Siis suttib mu
¨
viha nende vastu n ja ma hulgan
nad o ning varjan nende eest
oma palet, p kuni nad kaovad. Ja
˜
˜
¨
31:16 1 Sona-sonalt „lahed magama oma
isade juurde”.
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¨
˜
¨
parast paljusid onnetusi ja hadasid, mis neile osaks saavad,a
¨
utlevad nad: „Kas pole need
˜
onnetused meid tabanud mit¨
te selleparast, et meie Jumalat pole meie keskel?” b 18 Aga
¨
mina varjan sel paeval oma pa˜
let nende eest koige selle kur¨
ja parast, mis nad on teiste ju¨
¨
malate jarel kaies teinud. c
19 Pange siis endale kir˜
ja see laul d ja opetage seda
˜
iisraellastele. e Nad oppigu see
selgeks, et see laul oleks mulle
tunnistajaks Iisraeli rahva vastu. f 20 Ja kui ma viin nad sellele maale, mille kohta ma
andsin vande nende esiisadele, g maale, kus voolab piima
¨ ¨
¨
ja mett, h ning nad soovad kul˜
lastuseni ja koguvad joukust1, i
¨
siis nad hakkavad kaima teiste
¨
jumalate jarel ja teenima neid
ning kohtlevad mind lugupidamatult ja murravad mu lepingut. j 21 Ja kui neid tabavad
˜
¨
paljud onnetused ja hadad, k
siis on see laul neile tunnista¨
jaks (sest nende jareltulijad ei
tohi seda unustada). Ma ju tean
juba praegu, millised on nende kalduvused, l juba enne, kui
ma olen viinud nad sellele maale, mille ma olen vandega neile
˜
tootanud.”
22 Mooses panigi selle laulu
¨
˜
sel paeval kirja ja opetas seda
iisraellastele.
¨ ¨
23 Ta1 maaras Nuuni poja
¨
Joosua juhiks m ning utles talle:
„Ole julge ja tugev, n sest sina
viid iisraellased sellele maale, mille ma olen vandega nei˜
le tootanud, o ja mina olen sinuga.”
˜
˜
31:20 1 Sona-sonalt „rasvuvad”. 31:23
1 Ilmselt Jumal.
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24 Niipea kui Mooses oli
˜
˜
koik need seadusesonad raamatusse kirja pannud, a 25 andis ta leviitidele, kes kannavad
Jehoova lepingulaegast, sellise
¨
˜
kasu: 26 „Votke see seaduseraamat b ja pange oma Juma˜
la Jehoova lepingulaeka korvale c ning see olgu seal tunnistajaks teie vastu, 27 sest ma
¨
tean teie massumeelsust d ja
kangekaelsust. e Kui te olete
juba minu eluajal Jehoova vas¨
tu nii massumeelsed olnud, kui˜
¨
vord enam olete seda siis parast minu surma! 28 Koguge
˜
mu juurde koik oma suguharu¨
de vanemad ja oma ulevaatajad
¨ ¨
˜
ja ma raagin neile need sonad
ning ma kutsun nende vastu
˜
tunnistajaks koik, kes on taevas
ja maa peal. f 29 Ma ju tean, et
¨
parast minu surma te teete kur¨ ¨
ja g ja poordute sellelt teelt, mil¨
¨
lel ma olen kaskinud teil kaia.
¨
Tulevastel paevadel tabab teid
˜
onnetus, h sest te teete Jehoova
silmis kurja ja solvate teda oma
¨
¨ ¨
katetooga.”
30 Siis kandis Mooses ette
˜
selle laulu sonad terve Iisraeli
koguduse kuuldes algusest kuni
˜
lopuni. i
„Kuula, taevas,
¨ ¨
ma raagin!
¨
Pane tahele, maa,
˜
mu suu sonu!
˜
2 Minu opetus langeb
kui vihm,
˜
˜
mu sonad norguvad
kui kaste,
˜
nagu orn vihmasabin
rohule,
nagu rohked vihmahood
taimedele.
3 Ma kuulutan Jehoova
nime. j
¨ ¨
Raakige meie Jumala
suurusest! k
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4 Tema on kalju, tema teod
¨
on taiuslikud, a
˜
sest koik tema teed
˜
on oiged. b
Ta on ustav Jumal, c
¨
kelles pole ulekohut, d
˜
ta on oiglane ja aus. e
¨
5 Nemad aga on kaitunud
hukatuslikult, f
nad ei ole tema lapsed,
viga on neis endis. g
Rikutud ja paheline
˜
on see polvkond. h
6 Kas sa niimoodi kohtled
Jehoovat, i
sa rumal ja arutu rahvas? j
Kas pole ta su isa,
kes sind on loonud, k
su valmistanud ja sulle
aluse pannud?
7 Tuleta meelde
¨
ammuseid paevi,
˜
¨
motle aastaile, mida nagid
˜
endised polved.
¨
Kusi oma isalt,
tema jutustab sulle, l
ning eakatelt,
nemad seletavad sulle.
˜
˜
8 Kui Koigekorgem andis
¨
rahvaile parandi, m
¨
kui ta lahutas uksteisest
Aadama pojad1, n
seadis ta rahvaile piirid, o
˜
motles Iisraeli poegade
arvule. p
9 Jehoova rahvas kuulub
ju talle, q
Jaakob on tema omand. r
˜
10 Ta leidis tema konnumaalt,
¨
tuhjast ja ulguvast
˜
korbest. s
¨
Ta umbritses teda
kaitsvalt,
ˇ
hoolitses tema eest s
ning hoidis teda nagu
oma silmatera. z

Jer 2:6

ˇ
s Neh 9:19, 20
z Sak 2:8

˜
¨
32:8 1 Teine voimalik tahendus: „inimsoo”.

5. MOOSESE 32:11–24
11 Nagu kotkas ergutab lendu
oma pesakonda,
˜
holjub poegade kohal,
sirutab tiivad,
˜
votab oma pojukesed
ja kannab neid
hoosulgedel, a
˜
12 nonda juhtis teda Jehoova
¨
uksi, b
˜
¨
polnud ta korval uhtki
˜ ˜
voorast jumalat. c
˜
13 Ta soidutas teda maa
˜
korgendikel d
¨ ¨
˜
ja andis talle suua poldude
saaki. e
Ta toitis teda kaljust
˜
norguva meega
¨
ja ranikivikaljust
˜
valguva oliga,
˜
14 veiste voiga, lammaste ja
kitsede piimaga
ning valitud lammastega1,
sikkude ja Baasani
¨ ¨
jaaradega
ning parima nisuga2; f
˜
sa joid viinamarjaverest3
tehtud veini.
¨
15 Kui Jesurun1 laks rasva,
muutus ta
¨
massumeelseks —
sa oled rasvunud,
muutunud lihavaks,
¨
lainud priskeks g —,
¨
nii hulgas ta Jumala,
kes oli ta valmistanud, h
˜
ja polastas oma
¨ ¨
paastekaljut.
16 Nad ajasid ta raevu
˜ ˜
vooraste jumalatega, i
solvasid teda oma
¨
jaledustega. j
˜
˜
32:14 1 Sona-sonalt „lammaste ras˜
˜
vaga”. 2 Sona-sonalt „nisu neerurasva˜
˜
ga”. 3 Voib tolkida ka „viinamarja¨
mahlast”. 32:15 1 Nimi Jesurun tahendab „ausameelne”; Iisraeli rahva austav
nimi.
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Ro 9:25
Ro 11:11
1Pe 2:10
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l Nu 4:11
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21, 22

17 Nad ei ohverdanud
mitte Jumalale,
vaid deemonitele, a
jumalatele, keda nad
ei tundnud,
¨
uutele, asja siginenud
jumalatele,
kes olid teie esiisadele
tundmatud.
18 Sa unustasid kalju, b
oma isa,
¨
ega maletanud Jumalat,
kes oli su ilmale toonud. c
¨
19 Kui Jehoova seda nagi,
¨
siis ta hulgas nad, d
¨
sest ta pojad ja tutred
vihastasid teda.
¨
20 Ja ta utles: „Ma varjan
nende eest oma palet, e
vaatan, mis neist saab,
sest nad on paheline
˜
polvkond, f
pojad, kelles pole
ustavust. g
21 Nad ajasid mu raevu nendega, mis polegi jumalad, h
¨
solvasid mind oma tuhiste
ebajumalatega. i
¨
Seeparast teen mina nad
kiivaks nendega, kes
polegi rahvas, j
solvan neid arutu rahvaga. k
¨ ¨
22 Mu viha on suudanud tule, l
mis ulatub surmavalla1
¨
sugavusteni. m
See neelab maa ja
selle saagi
ning paneb leegitsema
¨
magede alused.
¨
23 Ma kallan nad ule
˜
onnetustega,
˜
lasen nende pihta koik
oma nooled.
¨
24 Neid kurnab nalg, n
˜
neid ogib palavik ja
¨
neelab having. o
¨
32:22 1 Sumboolne paik, kus inimesed
˜
magavad surmaund. (Vt „Sonaseletusi”.)
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29
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5. MOOSESE 32:25–40
Ma saadan nende kallale
kiskjate hambad a
˜
¨
ja pormus roomajate murgi.
¨
˜ ˜
Valjas laastab neid mook, b
sees kabuhirm, c
˜
vottes neilt noormehe
ja neitsi,
¨
imiku uhes hallpeaga. d
¨
Ma olin juba utlemas:
„Ma pillutan nad laiali,
¨
malestuski neist ununeb
inimlaste seas”,
aga ma kartsin
vaenlase pilget, e
¨ ¨
˜
vastaste vaaritimoistmist, f
¨
mis paneks nad utlema:
¨
˜
„Meie oma kasi toi meile
˜
voidu, g
mitte Jehoova ei teinud
˜
koike seda.”
See on ju arutu1 rahvas,
˜
nad ei moista midagi. h
Oleksid nad ometi targad! i
Siis nad juurdleksid
¨
selle ule, j
˜
˜
motleksid oma lopule. k
˜
¨
Kuidas voib uks ajada taga
tuhandet
ja kaks panna pagema
¨
kumme tuhat? l
˜
See voib olla nii vaid siis,
kui nende kalju on nad
¨ ¨
maha muunud, m
kui Jehoova on neist
loobunud.”
Meie vaenlaste kalju pole
selline nagu meie kalju, n
ka nad ise on sellest
aru saanud. o
„Nende viinapuu on
Soodoma viinapuust
ja Gomorra astangutelt. p
Nende viinamarjad
¨
on murgised
ja nende kobarad kibedad. q

˜
¨
˜
32:28 1 Teine voimalik tahendus: „nouannetele kurt”.
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33 Nende vein on madude
¨
murk,
¨
kobrade halastamatu murk.
˜
34 Eks ole see koik minu
juures tallel,
pitseriga suletud mu
varaaita? a
¨
35 Kattemaks kuulub mulle,
samuti karistus, b
¨ ¨
sel maaratud ajal, kui
nende jalg libastub. c
˜
¨
Nende onnetuspaev on ju
¨
lahedal
ja mis ootab neid ees,
tuleb kiiresti.”
˜
36 Jehoova moistab kohut
¨
oma rahva ule, d
tal hakkab kahju oma
teenijatest, e
¨
˜
kui ta naeb, et nende joud
on otsakorral
¨
ning jarel on vaid abitud ja
˜
norgad.
¨
37 Siis ta utleb: „Kus on nende
jumaladf —
kalju, kelle juurest nad
varju otsisid —,
˜
38 kes soid nende tapaohvrite
rasva1,
˜
joid nende joogiohvrite
veini? g
˜
Tousku nad ja aidaku teid!
Saagu neist teie varjupaik!
˜
¨ ¨
39 Moistke nuud,
et mina olen Jumal, h
pole teisi jumalaid peale
minu! i
Mina surman ja mina teen
elavaks, j
mina haavan k ja mina teen
terveks, l
¨ ¨
pole kedagi, kes paastaks
¨
minu kaest. m
˜
¨
40 Ma tostan oma kae taeva
poole
˜
ja vannun: „Nii toesti,
kui ma elan igavesti.” n
32:38 1 St nende parimaid ohvreid.

5. MOOSESE 32:41–33:6
41 Kui ma olen teritanud oma
˜ ˜
helkiva mooga
¨
˜
ja mu kasi touseb kohut
˜
moistma, a
¨
siis maksan ma katte oma
vastastele b
ja toon karistuse oma
vihavaenlastele.
42 Ma joodan oma nooled
purju verest
˜ ˜
¨ ¨
ja mu mook saab soonuks
lihast,
¨ ¨
mahaloodute ja vangide
verest,
vaenlase juhtide peadest.”
˜ ˜
43 Roomutsege, rahvad, koos
tema rahvaga, c
¨
sest ta maksab katte oma
teenijate vere eest, d
tasub oma vastastele, e
toimetab lepitust oma
rahva maa eest1.”
44 Mooses tuli koos Nuuni
poja Hoseaga1 f ja kandis rahva˜
le ette terve selle laulu sonad. g
45 Kui Mooses oli kogu Iisrae˜
˜
lile koik need sonad edasi and¨
nud, 46 utles ta neile: „Talle¨
˜
tage oma sudames koik need
˜
¨
hoiatussonad, mis te tana kuul˜
˜
site, h et voiksite opetada oma
¨
˜
poegi hoolsalt jargima koiki sel˜
le seaduse sonu, i 47 sest need
¨
˜
ei ole tuhised sonad, vaid neist
˜
¨
soltub teie elu j ja tanu neile te
˜
voite kaua elada sel maal, mil˜
le te votate teisel pool Jordanit
oma valdusse.”
¨
¨
48 Selsamal paeval utles
Jehoova Moosesele: 49 „Mine
¨
¨
ules Abarimi maestikku, k Nebo
¨
maele, l mis on Moabimaal Jeeriko vastas, ja vaata Kaananimaad, mille ma annan iis˜
˜
32:43 1 Voib tolkida ka „puhastab oma
rahva maa”. 32:44 1 Nimi Hosea on
¨
¨
Hoosaja luhivorm, mis tahendab „Jaah
¨ ¨
on paastnud”, „Jaahi vabastatud”; Joosua algne nimi.
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raellastele. a 50 Sa sured sellel
¨
¨
mael ja lahed puhkama oma
rahva juurde, nagu su vend
¨
¨
Aaron suri Hoori mael b ja laks
puhkama oma rahva juurde,
51 sest te olite iisraellaste seas
minu vastu truudusetud Meriba
˜
vee c juures Kaadeses Sini kor¨
bes ega pidanud mind puhaks
¨
Iisraeli rahva ees. d 52 Sa kull
¨
naed seda maad kaugelt, aga sa
¨
ise ei lahe sellele maale, mille
ma annan Iisraeli rahvale.” e
Ja jumalamees Mooses
˜
onnistas iisraellasi enne
¨
oma surma.f 2 Ta utles:
„Jehoova tuli Siinailt g
¨
ja saras nende peale
Seirist.
Ta hiilgas Paarani
¨
magismaalt, h
koos temaga olid
¨
¨
puhad muriaadid1, i
¨
tema paremal kael ta
˜
sodalased. j
3 Ta kiindus oma rahvasse. k
˜
¨
Koik need puhad on sinu
¨
kaes. l
Nad istusid su jalge ees, m
˜
asusid kuulama su sonu. n
4 (Mooses andis meile
¨
kasuseaduse, o
andis selle omandiks
Jaakobi kogudusele.) p
5 Jumal sai Jesuruni1
kuningaks, q
kui kogunesid rahva
peamehed, r
¨
˜
uhes nendega koik Iisraeli
suguharud. s
¨ ¨
6 Jaagu Ruuben elama,
ˇ
¨
argu ta surgu, s
¨
ta meeste arv argu
¨
vahenegu!” z

33

˜
˜
¨
¨
33:2 1 Voib tolkida ka „puhad kumned
¨
tuhanded”. 33:5 1 Nimi Jesurun tahendab „ausameelne”; Iisraeli rahva austav
nimi.
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˜
7 Ta onnistas Juudat: a
„Oo, Jehoova, kuula Juuda
¨ ¨
haalt, b
too ta tagasi tema rahva
juurde!
¨
Oma katega on ta kaitsnud
endale kuuluvat1.
˜
Aita tal voidelda tema
vastastega!” c
¨
8 Leevi kohta ta utles: d
„Sinu1 tummim ja uurim e
kuuluvad mehele,
kes on sulle ustav, f
kelle sa panid proovile
Massas, g
kellega sa vaidlesid Meriba
vee juures, h
¨
9 kes utles oma isa ja ema
kohta: „Ma ei hooli neist”,
kes ei tunnistanud isegi
oma vendi i
¨
ega teinud valja oma
poegadest,
sest ta pidas kinni sinu
˜
sonadest
¨
ja˜ taitis sinu lepingut. j
10 Opetagu ta Jaakobile su
˜
oigusnorme k
ja Iisraelile su seadust. l
¨ ¨
Suudaku ta sulle1 meeldiva˜
lohnaline suitsutusrohi m
¨
ja toogu taisohver su
n
altaril.
˜
11 Onnista, Jehoova, tema
˜
joudu,
¨
¨ ¨
tema katetoo valmistagu
˜ ˜
sulle roomu!
Purusta nende jalad, kes
˜
tousevad tema vastu,
et ta vihamehed enam
˜
ei touseks.”
¨
12 Benjamini kohta ta utles: o
˜
˜
˜
33:7 1 Voib tolkida ka „voidelnud endale kuuluva eest”. 33:8 1 Viitab Juma˜
˜
˜ ˜
lale. 33:10 1 Sona-sonalt „su ninasoormete ees”.
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k 1Mo 49:14

„Jehoova armastatu elagu
tema kaitse all,
¨
tema varjus kogu paeva.
˜
Ta asub tema olgade vahel.”
¨
13 Joosepi kohta ta utles: a
˜
„Onnistagu Jehoova
tema maad b
parimaga taevast,
kastega ja veega
¨
maasugavusest, c
14 parimaga sellest,
¨
mida paike kasvatab,
parimaga igakuisest
saagist, d
15 parimaga iidsetest1
¨
magedest, e
parimaga igikestvatest
¨
kungastest,
˜
16 parimaga koigest,
¨
mis taidab maad, f
ja tema soosinguga, kes
˜ ˜
ilmutas end ogapoosas. g
˜
Tulgu see koik Joosepi
pea peale,
oma vendade seast
¨
valjavalitu pealaele. h
¨
17 Ta on vagev nagu
¨
esmasundinud pull
ja tema sarved on nagu
tarva sarved.
Nendega ta puskib rahvaid,
˜
koiki rahvaid maa otsteni.
Tema sarved on Efraimi
¨
kumned tuhanded i
ja Manasse tuhanded.”
¨
18 Sebuloni kohta ta utles: j
˜ ˜
„Roomusta, Sebulon,
¨
oma kaikudel
ja sina, Issaskar,
oma telkides. k
19 Nad kutsuvad rahvaid
¨
maele,
kus nad toovad ohvreid
˜
oiguses,
˜
¨
33:15 1 Teine voimalik tahendus: „idapoolsetest”.
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sest nad ammutavad
merede rohkeid rikkusi
ja liiva peidetud varandusi.”
¨
20 Gaadi kohta ta utles: a
˜
„Onnistatud olgu Gaadi
piiride laiendaja. b
˜
Ta lebab nagu lovi,
¨
valmis kiskuma kuljest
¨
nii kae kui ka pea.
21 Ta valib endale parima
maaosa, c
sest talle on seal hoitud
¨
seadusandja maatukk. d
Rahva peamehed
kogunevad kokku.
Ta paneb maksma Jehoova
˜
oiguse
˜
ja tema oigusnormid Iisraeli
heaks.”
¨
22 Daani kohta ta utles: e
˜
„Daan on lovikutsikas. f
¨
¨
Ta huppab valja
Baasanist.” g
¨
23 Naftali kohta ta utles: h
„Naftali naudib Jehoova
soosingut
¨
ja tema kulluslikke
˜
onnistusi.
¨ ¨
˜
Valluta laas ja louna!”
¨
24 Aaseri kohta ta utles: i
˜
„Aaserit onnistatakse
poegadega.
Olgu ta oma vendade
soosik
¨
ja tema jalad kummelgu
˜
olis!
¨
25 Su varavate lukud on
rauast ja vasest, j
˜
¨
koiki su paevi saadab rahu.”
¨
26 Ta jatkas: „Mitte keegi pole
selline nagu Jesuruni k
Jumal, l
˜
¨
kes soidab labi taeva
sulle appi,
¨
ratsutab oma ulevuses
pilvedel. m
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PTK 33
a 1Mo 49:19
b Jos 13:24–28
c 4Mo 32:1–5
d Jos 22:1, 4
e 1Mo 49:16
f Koh 13:2, 24
Koh 15:8, 20
Koh 16:30

g Jos 19:47
h 1Mo 49:21
i 1Mo 49:20
j 5Mo 8:7, 9
k Jes 44:2
l 2Mo 15:11
m L 68:32–34


Teine veerg
a L 46:11
L 91:2

b Jes 40:11
c 5Mo 9:3
d 5Mo 31:3, 4
e 5Mo 8:7, 8
f 5Mo 11:11
g L 33:12
L 144:15
L 146:5

h 5Mo 4:7
2Sa 7:23
L 147:20

i L 27:1
Jes 12:2

j L 115:9
k L 66:3


PTK 34
l 5Mo 32:49
m 5Mo 3:27
n 4Mo 36:13
o Koh 18:29
p 2Mo 23:31
4Mo 34:2, 6
5Mo 11:24

q Jos 15:1
r 1Mo 13:10
s 1Mo 19:
22, 23

ˇ
s 1Mo 12:7
1Mo 26:3
1Mo 28:13

z 4Mo 20:12
ˇ
z 5Mo 32:50
Jos 1:2

27 Jumal on varjupaigaks
muistsest ajast, a
¨
tema igavesed kasivarred
kannavad sind. b
Ta ajab vaenlased su eest
minema c
¨
¨
ja utleb: „Havita nad!” d
28 Iisrael elab julgesti
ning Jaakobi allikas
¨
uksinda rahus
¨
teravilja ja varske veini
maal, e
˜
kus taevast norgub kaste. f
˜
29 Kui onnelik sa oled, Iisrael! g
Kes on nagu sina, h
¨ ¨
rahvas, kelle paasteks
on Jehoova, i
sinu kaitsekilp j
˜ ˜
ja su uhke mook?
¨
Sinu vaenlased lomitavad
su ees k
ja sina tallad nende seljal1.”
¨
Siis laks Mooses Moa˜
¨
bi korbetasandikult ules
¨
Nebo maelel Pisgaa tippu, m
mis on Jeeriko vastas. n Jehoo¨
va naitas talle kogu maad: Gileadist kuni Daanini, o 2 kogu
Naftalit ning Efraimi- ja Manassemaad, kogu Juudamaad kuni
¨ ¨
laanepoolse mereni1, p 3 Negevit q ja Jordani piirkonda, r
palmide linna Jeerikot ja selle
orutasandikku, kuni Soarini. s
¨
4 Jehoova utles talle: „See
on maa, mille kohta ma andsin vande Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile: „Ma annan
selˇ
¨
le sinu jareltulijatele.” s Ma olen
lubanud sul seda oma silmaga
¨
naha, kuid sa ei saa sinna minna.” z
¨
5 Parast seda Jehoova teenija Mooses suri seal Moabi¨
maal,ˇ nagu Jehoova oli oel¨
nud.z 6 Ta1 mattis tema uhte

34

˜
¨
˜
33:29 1 Teine voimalik tahendus: „korgendikel”. 34:2 1 St Vahemereni. 34:6
1 Ilmselt Jumal.
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orgu Moabimaal Beet-Peori
vastas ning mitte keegi ei tea
¨
tanaseni tema haua asukohta.a 7 Mooses oli surres 120aastane.b Tema silmad pol˜
nud tuhmunud ega joud raugenud. 8 Iisraeli rahvas nuttis
˜
Moosest Moabi korbetasandi¨
kul taga 30 paeva. c Siis said
Moosese taganutmise ja leina¨
¨
mise paevad labi.
9 Nuuni poeg Joosua oli
¨
tais tarkuse vaimu, sest Moo¨
ses oli pannud oma kae tema
peale, d ning iisraellased kuula-

PTK 34
a Ju 9
b 5Mo 31:1, 2
Ap 7:23
Ap 7:30, 36

c 4Mo 20:29
d 5Mo 31:14
1Ti 4:14


Teine veerg
a 4Mo 27:
18, 21
Jos 1:16

b 5Mo 18:15
Ap 3:22
Ap 7:37

c 2Mo 33:11
4Mo 12:8

d 5Mo 4:34
e 5Mo 26:8
Lu 24:19

¨
sid teda ja tegid tapselt nii,
¨
nagu Jehoova oli Moosest kasa
kinud. 10 Aga Iisraelis pole
˜
enam tousnud sellist prohvetit nagu Mooses, b keda Jehoova tundis palgest palges¨
se. c 11 Tema kaudu sundisid
˜
¨
koik need tunnustahed ja imeteod, mida Jehoova oli saatnud teda Egiptusemaale tege˜
ma vaarao, koigi ta sulaste ja
kogu ta maa ees, d 12 ning ka
¨
¨
kogu Iisrael nagi Moosese va¨
¨
gevat katt ja aukartustaratavat
¨
vage. e

J O O S UA
¨
¨
LU H I U LE VAAD E

1

Jehoova julgustab Joosuat (1–9)
˜
Loe seadust mottega (8)
Ettevalmistused Jordani
¨
uletamiseks (10–18)

2 Joosua saadab kaks luurajat
Jeerikosse (1–3)
Raahab peidab luurajad (4–7)
˜
Tootus Raahabile (8–21a)
¨ ¨
¨
Punane noor margiks (18)
Luurajad naasevad Joosua
juurde (21b–24)
¨
3 Iisrael uletab Jordani (1–17)
4 Kivid meeldetuletuseks (1–24)
¨
˜
5 Umberloikamine Gilgalis (1–9)
¨
˜
Paasapuha; manna loppeb (10–12)
˜
¨ ¨
Jehoova sojavae ulem (13–15)
¨ ¨
6 Jeeriko muurid langevad (1–21)
¨ ¨
Raahab ja ta pere jaavad
ellu (22–27)
¨ ¨
7 Iisrael saab Ai all luua (1–5)
Joosua palve (6–9)
˜
Iisrael saab patustamise tottu
¨ ¨
luua (10–15)
¨ ¨
Aakani suu ja surmamine (16–26)

8 Joosua paneb Ai taha varitsejad (1–13)
Ai vallutamine (14–29)
¨
Seaduse lugemine Eebali mael (30–35)
˜
9 Nutikad gibeonlased solmivad
rahu (1–15)
Gibeonlaste kavalus
paljastatakse (16–21)
Gibeonlastest saavad puuraiujad
ja veetoojad (22–27)
10 Iisrael kaitseb Gibeoni (1–7)
˜
Jehoova voitleb Iisraeli eest (8–15)
Rahe tabab pagevaid vaenlasi (11)
¨
¨
Paike pusib paigal (12–14)
Viis kuningat tapetakse (16–28)
˜
Lounapoolsed linnad
vallutatakse (29–43)
˜
11 Pohjapoolsed linnad
vallutatakse (1–15)
Joosua vallutused (16–23)
12 Jordanist idas alistatud kuningad (1–6)
¨ ¨
Jordanist laanes alistatud
kuningad (7–24)
13 Vallutamata maa-alad (1–7)
Jordanist idas oleva maa
jagamine (8–14)

¨ ¨
JOOSUA, luhiulevaade – 1:8

14

15

16
17
18
19
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¨
Ruubenlaste parand (15–23)
¨
Gaadlaste parand (24–28)
¨
Manasselaste parand idas (29–32)
¨
Jehoova on leviitide parand (33)
¨ ¨
Jordanist laanes oleva maa
jagamine (1–5)
¨
Kaaleb parib Hebroni (6–15)
¨
Juudalaste parand (1–12)
¨
¨
Kaalebi tutar saab maatuki (13–19)
Juuda linnad (20–63)
¨
Joosepi poegade parand (1–4)
¨
Efraimlaste parand (5–10)
¨
¨ ¨
Manasselaste parand laanes (1–13)
Lisamaa Joosepi poegadele (14–18)
¨
¨ ¨
Ulejaanud maa jaotamine Siilos (1–10)
¨
Benjaminlaste parand (11–28)
¨
Siimeonlaste parand (1–9)
¨
Sebulonlaste parand (10–16)
¨
Issaskarlaste parand (17–23)
¨
Aaserlaste parand (24–31)
¨
Naftalilaste parand (32–39)
¨
Daanlaste parand (40–48)
¨
Joosua parand (49–51)

¨

arast Jehoova teenija
¨
1 PMoosese
surma utles Je-

hoova Moosese teenrilea Joosuale1, b Nuuni pojale: 2 „Mu
teenija Mooses on surnud. c
¨ ¨
¨
Mine nuud ule Jordani, sina
ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan Iisraeli rahva˜
le. d 3 Ma annan teile koik paigad, kuhu teie jalg astub, nagu
˜
ma Moosesele tootasin. e 4 Te
˜
saate omale maa korbest Lii˜
banonini, kuni suure joeni, Eufratini — kogu hettide maa f —,
¨ ¨
ning kuni Suure mereni1 laane pool. g 5 Kogu su eluaja ei
suuda keegi sulle vastu seista. h
Nagu ma olin Moosesega, nii
¨
1:1 1 Nimi Joosua tahendab „Jehoova on
¨ ¨
paaste”. 1:4 1 St Vahemereni.

20 Pelgulinnad (1–9)
21 Leviitide linnad (1–42)
¨
Aaroni jarglastele (9–19)
Teistele kehatlastele (20–26)
Geersonlastele (27–33)
Merarlastele (34–40)
˜
¨
Jehoova tootused taituvad (43–45)
22 Idapoolsed suguharud naasevad
koju (1–8)
¨ ¨
Jordani aarde ehitatakse altar (9–12)
˜
Altari ehitamise pohjus (13–29)
Konflikt lahendatakse (30–34)
¨
¨
23 Joosua huvastijatt Iisraeli
(1–16)
juhtidega
¨
˜
¨
¨
Ukski Jehoova sona ei lahe tuhja (14)
¨
24 Joosua
ulevaade
Iisraeli
ajaloost
(1–13)
¨
Uleskutse teenida Jehoovat (14–24)
„Mina ja mu pere, meie teenime
Jehoovat!” (15)
Joosua leping Iisraeliga (25–28)
Joosua surm ja matmine (29–31)
Joosepi luud maetakse Sekemisse (32)
Eleasari surm ja matmine (33)

PTK 1
a 2Mo 24:13
4Mo 11:28
5Mo 31:14
5Mo 34:5
5Mo 3:28
5Mo 11:24
4Mo 13:29
1Mo 15:18
2Mo 23:31
4Mo 34:2, 3
5Mo 1:7
Jos 15:1, 4
h 5Mo 7:24
5Mo 11:25

b
c
d
e
f
g


Teine veerg
a 2Mo 3:12
Jos 3:7

b 5Mo 31:6
c 5Mo 31:23
d 1Mo 12:7
1Mo 15:18
1Mo 26:3

e 5Mo 5:32
f 5Mo 29:9
1Ku 2:3

g 5Mo 6:6
5Mo 30:14

¨
olen ma ka sinuga. a Ma ei hul¨
ga sind ega jata sind maha. b
6 Ole julge ja tugev, c sest just
¨
sina viid selle rahva parima
maad, mille kohta ma vandusin
nende esiisadele, et annan selle neile. d
¨
7 Ole ainult julge ja hasti
¨
tugev ning jargi hoolsalt kogu
seadust, mida mu teenija
¨ Moo¨
¨
ses kaskis sul taita. Ara kaldu sellest ei paremale ega va˜
sakule, e et sa voiksid toimida
˜
¨
targalt koikjal, kuhu sa lahed. f
8 Olgu selle seaduseraamatu
˜
sonad alati su huulil. g Loe seda
˜
¨
¨ ¨
¨
mottega1 paeval ja ool, et jar˜
gida hoolsalt koike, mis sinna
˜
˜
˜
¨
1:8 1 Voib tolkida ka „motiskle selle ule”,
¨ ¨
„loe seda poolel haalel”.
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on kirjutatud. a Siis tegutsed sa
˜
targalt ja su teekond onnes¨
b 9 Kas pole ma sind kastub.
¨
kinud olla julge ja tugev? Ara
kohku ega karda, sest su Ju˜
mal Jehoova on sinuga koikjal,
¨
kuhu sa lahed!”c
¨
10 Siis Joosua utles rahva
¨
¨
ulevaatajatele: 11 „Kaige laa¨
¨
ger labi ja andke rahvale kask:
„Pange teemoon valmis, sest
¨
¨
¨
kolme paeva parast te lahete
¨
˜
ule Jordani, et votta oma valdusse maa, mille teie Jumal Jehoova teile annab.”” d
12 Ruubenlastele, gaadlastele ja poolele manasselas¨
te suguharule utles Joosua:
13 „Pidage meeles, et Jehoo¨
va teenija Mooses utles teile: e
„Teie Jumal Jehoova annab teile rahu ja ta on andnud teile selle maa. 14 Teie naised,
¨ ¨
lapsed ja kariloomad jaavad
maale, mille Mooses on andnud
teile siinpool Jordanit, f aga
˜
¨
koik teie vagevad ja vaprad meg
hed mingu oma vendade ees
¨
˜
lahinguvalmilt ule joe.h Te peate oma vendi aitama, 15 kuni
Jehoova on andnud neilegi
rahu nagu teile ja kuni nemadki
˜
on votnud oma valdusse maa,
mille teie Jumal Jehoova neile
¨
annab. Parast seda tulge tagasi
˜
maale, mille olete votnud endale, maale, mille Jehoova teenija Mooses on andnud teile Jordanist ida pool.”” i
16 Nad vastasid Joosuale:
˜
„Me teeme koik, mida sa oled
¨
¨
kaskinud, ja laheme, kuhu tahes sa meid saadad. j 17 Nagu
˜
me kuulasime koiges Moosest,
nii kuulame ka sind. Olgu vaid
su Jumal Jehoova sinuga, nagu
¨
ta oli Moosesega. k 18 Igauks,
¨
kes massab su korralduste vas-

JOOSUA 1:9–2:10

PTK 1
a 5Mo 17:18, 19
L 1:1, 2
1Ti 4:15
Jk 1:25

b 1Aj 22:13
c 2Mo 23:27
5Mo 31:7, 8

d 5Mo 9:1
Jos 3:2, 3

e 4Mo 32:
20–22
Jos 22:1–4

f 5Mo 3:19, 20
5Mo 29:8
Jos 13:8

g 4Mo 1:3
4Mo 26:2

h 5Mo 3:18
i 4Mo 32:33
Jos 22:4, 9

j 4Mo 32:
17, 25

k 4Mo 27:
18, 20
5Mo 34:9


Teine veerg
a 5Mo 17:12
b 5Mo 31:7
Jos 1:6, 9


PTK 2
c 4Mo 25:1
4Mo 33:49

d Jos 6:17
Mt 1:5
Heb 11:31
Jk 2:25

e Koh 3:28
Koh 12:5

f 2Mo 3:8
g 2Mo 23:27
5Mo 2:25
5Mo 11:25

h 2Mo 15:15
Jos 5:1

i 2Mo 14:21
2Mo 15:
13, 14

j 4Mo 21:
21–24

k 4Mo 21:
33, 34
5Mo 3:3
Jos 9:9, 10

¨
tu ega kuula su kaske, surmatagu! a Ole ainult julge ja tugev!” b
Siis saatis Nuuni poeg Joosua Sittimist c salaja kaks
¨
meest luurele ja utles neile:
„Minge ja uurige seda maad,
eriti Jeeriko piirkonda.” Nad
¨
˜
laksidki teele ja joudsid prostid
tuut Raahabi maja juurde ning
¨
jaid tema majja. 2 Jeeriko ku¨
¨
¨ ¨
ningale oeldi: „Tana oosel tulid Iisraeli mehed siia luurele.” 3 Seepeale saatis Jeeriko
˜
kuningas Raahabile sona: „Too
¨
valja mehed, kes tulid siia ja
¨
jaid sinu majja, sest nad on tul¨
nud kogu maad labi uurima.”
4 Aga naine oli need kaks
¨
meest ara peitnud. Ta vas¨
˜
tas: „Need mehed kaisid toesti minu juures, aga ma ei
tea, kust nad tulid. 5 Kui pi¨
˜
¨
medaks laks ja joudis katte aeg
¨
linnavarav sulgeda, siis mehed
lahkusid. Ma ei tea, kuhu nad
¨
laksid, aga kui te kiiresti neile
¨
¨
¨
jarele lahete, saate nad katte.”
6 Tema aga oli viinud nad
¨
ules katusele ja peitnud nad linavarte alla, mis olid sinna
laotatud. 7 Tagaajajad asusid
¨
mehi jalitama ja liikusid Jordani koolmekoha e suunas. Niipea
¨
kui nad olid linnast valjunud,
¨
varav suleti.
˜
8 Enne kui mehed joudsid
¨ ¨
magama jaada, tuli naine nen¨
de juurde katusele. 9 Ta utles
neile: „Ma tean, et Jehoova annab selle maa teile. f Meid on
˜
vallanud teie ees hirm g ja koik
maa elanikud kardavad teid, h
10 sest me oleme kuulnud, kuidas Jehoova lasi teie ees kuivada Punase mere vee, kui te
¨
Egiptusest ara tulite, i ja mida
te tegite kahe emorlaste kuninga, Siihoni j ja Oogiga, k kelle te

2

JOOSUA 2:11–3:5

¨
teisel pool1 Jordanit havitasite.
11 Kui me seda kuulsime, hak¨
¨
˜
kas meie suda varisema. Koik
kardavad teid, sest teie Ju¨
mal Jehoova on Jumal ulal taevas ja all maa peal.a 12 Kuna
mina olen osutanud teile truud
armastust, siis palun vandu¨ ¨
ge mulle nuud Jehoova juures, et teie osutate truud armastust mu isa perele, ja andke
¨
mulle selle kohta kindel mark.
¨
13 Jatke ellu mu isa ja ema,
˜
˜
vennad ja oed ning koik, kes
¨ ¨
neil on, ja paastke meie hing
surmast.” b
14 Mehed vastasid talle: „Me
oleme valmis teie eest surema!
¨
Kui te meie ulesandest kellele¨ ¨
gi ei raagi, siis oleme teile ustavad ja osutame teile truud armastust, kui Jehoova selle maa
¨
meile annab.” 15 Parast seda
¨
laskis naine nad koiega aknast
alla, sest ta maja asus linna¨ ¨
muuri sees, selle peal.c 16 Ta
¨
¨
utles neile: „Minge magedesse
¨
ja varjake end seal kolm pae¨
va, et tagaajajad teid katte ei
saaks. Kui teie tagaajajad linna naasevad, saate minna oma
teed.”
17 Mehed vastasid talle: „Me
oleme sulle antud vandest va¨ ¨
bad ja meil pole suud, d 18 kui
¨
¨
me maad rundama tulles ei nae
¨
selle akna kuljes, kust sa meid
¨ ¨
alla lasid, erepunast noori. Kutsu oma majja isa, ema, ven˜
nad ja koik oma isa kodakondsed. e 19 Kui siis keegi su
¨
maja uksest valjub, tuleb ta
veri tema enese pea peale ning
¨ ¨
meie oleme suust priid. Aga
¨ ¨
kui kellegagi, kes jaab koos sinuga majja, peaks midagi halba juhtuma, siis tulgu tema
2:10 1 St ida pool.
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PTK 2
a 5Mo 4:39
2Aj 20:6
Tn 4:35

b Jos 6:23

c Heb 11:31

d 4Mo 30:2

e Jos 6:23
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a Jos 2:14

b 2Mo 23:31
Jos 6:2
Jos 21:44

c 2Mo 15:14–16
Jos 2:9–11
Jos 5:1


PTK 3
d 4Mo 25:1
Jos 2:1

e 5Mo 1:15
Jos 1:10, 11

f 4Mo 4:15
1Aj 15:2

g 2Mo 19:10
3Mo 20:7

h 2Mo 34:10

veri meie pea peale. 20 Kui sa
¨
aga meie ulesandest teada ana
nad, oleme sinule antud van¨ ¨
dest vabad ja meil pole suud.”
21 Naine vastas: „Olgu nii,
¨
nagu te utlete.”
¨
Siis saatis ta nad ara ja nad
¨
¨
laksid oma teed. Seejarel sidus
¨
¨ ¨
ta akna kulge erepunase noori.
¨
¨
22 Mehed laksidki magedesse
¨
¨
ja jaid sinna kolmeks paevaks,
kuni tagaajajad olid linna naasnud. Tagaajajad olid otsinud
neid igalt teelt, kuid polnud
neid leidnud. 23 Need kaks
¨
meest aga tulid magedest alla,
¨
¨
˜
˜
laksid ule joe ning joudsid Nuuni poja Joosua juurde. Nad ju˜
tustasid talle koigest, mis nendega oli juhtunud. 24 Mehed
¨
utlesid Joosuale: „Jehoova on
andnud kogu selle maa meie
˜
¨
katte b ja koik maa elanikud kardavad meid.” c
˜
Joosua tousis hommikul
˜
vara ning tema ja koik iis¨
raellased laksid Sittimistd teele
˜
¨ ¨
ja joudsid Jordani aarde. Nad
¨ ¨
¨
˜
oobisid seal, enne kui ule joe
¨
laksid.
¨
¨
¨
2 Kolme paeva parast kaisid
¨
¨
ulevaatajad e laagri labi 3 ja
¨
andsid rahvale kasu: „Kui te
¨
naete leviitpreestreid oma Jumala Jehoova lepingulaegast
kandmas, f siis asuge teele ja
¨
¨
jargnege sellele. 4 Jatke enda
ja laeka vahele umbes 2000
¨ ¨
¨
¨
kuunart1, arge minge sellele la¨
hemale. Jargnege sellele, et te
teaksite, millist teed teil tuleb
minna, sest te pole seda teed
¨
varem kainud.”
¨
¨
5 Joosua utles rahvale: „Puhitsege end, g sest homme teeb
Jehoova teie keskel imelisi asju!” h

3

3:4 1 890 m. (Vt lisa B14.)
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¨
6 Siis utles Joosua preest˜
ritele: „Votke lepingulaegas a ja
˜
asuge rahva ees teele.” Nad vot¨
sidki lepingulaeka ja kaisid rahva ees.
7 Jehoova lausus Joosuale:
¨
¨
„Tana ulendan ma sind kogu
Iisraeli silme ees, b et rahvas
teaks, et nii nagu ma olin Moosesega, c olen ma ka sinuga. d
8 Anna lepingulaegast kandva¨
tele preestritele kask: „Kui te
˜
jouate Jordani kaldale, astuge
¨ ¨
vette ja jaage sinna seisma.”” e
¨
9 Joosua utles iisraellastele:
„Tulge siia ja kuulake oma Ju˜
mala Jehoova sonu.” 10 Siis
¨ ¨
¨
ta lausus: „Kui te nuud nae¨
˜
te seda, mis sunnib, voite
kindlad olla, et teie keskel on
elav Jumal f ja et ta ajab teie
¨
eest ara kaananlased, hetid,
hiivlased, perislased, girgaaslased, emorlased ja jebuuslased. g
11 Kogu maa isanda lepingu¨
laegas laheb teie ees Jordanisse. 12 Valige endale Iisraeli suguharudest 12 meest, igast
¨
suguharust uks mees. h 13 Niipea kui kogu maa isanda Jehoova lepingulaegast kandvate preestrite jalad puudutavad Jordani vett, katkeb Jorda¨
ni veevool ja ulalt voolav vesi
¨ ¨
jaab otsekui paisu taha seisma.” i
14 Rahvas asuski oma telki¨
dest teele, et uletada Jordan, ja preestrid kandsid lepingulaegast j rahva ees. 15 Nii˜
pea kui laeka kandjad joudsid
¨ ¨
Jordani aarde ja laegast kandvate preestrite jalad puuduta˜
sid vett (kogu loikusaja on
¨
Jordani kaldad ule ujutatud), k
¨ ¨
16 jai ulalt voolav vesi seisma.
See kogunes otsekui paisu taha
¨
vaga kaugel Adami linna juu-
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L 78:3, 4

g Jos 3:13, 16

h 5Mo 4:9

¨
res, mis asub Saaretani lahedal, kuid vesi, mis voolas alla
Araba mere, Soolamere1 poole,
¨
kuivas ara. Vool katkes ja rah¨
¨
˜
vas laks Jeeriko kohalt ule joe.
17 Sel ajal kui kogu Iisrael kui¨ ¨
˜
¨
¨
va maad mooda joesangi ulea
tas, seisid Jehoova lepingulaegast kandvad preestrid kuival maal b keset Jordanit, kuni
¨
kogu rahvas oli ule Jordani
˜
joudnud.
Niipea kui kogu rahvas oli
¨
¨
¨
ule Jordani lainud, utles Jehoova Joosuale: 2 „Vali rahva
¨
seast 12 meest, uks mees igast
c
suguharust, 3 ja anna neile
¨
˜
kask: „Votke Jordani keskelt,
sealt, kus seisavad preestrid, d
12 kivi ning viige need endaga
kaasa ja asetage sinna, kuhu te
¨ ¨
¨ ¨
oobima jaate.”” e
4 Nii kutsus Joosua 12
meest, kelle ta iisraellaste hul¨
gast oli valinud, uhe mehe igast
¨
suguharust, 5 ja utles neile:
„Minge oma Jumala Jehoova
¨ ¨
laekast mooda Jordani keskele
¨
˜
˜
¨
ja igauks votku olale uks kivi
iisraellaste suguharude arvu
¨
jargi, 6 et need kivid oleksid
teile meeldetuletuseks. Kui teie
lapsed peaksid teilt tulevikus
¨
kusima: „Miks need kivid siin
on?”, f 7 siis vastake: „Need ki¨ ¨
vid on iisraellastele jaavaks
meeldetuletuseks selle kohta,
kuidas Jordani veevool katkes
Jehoova lepingulaeka ees g ja
¨
laegas kanti ule Jordani.”” h
¨
8 Iisraellased tegid tapselt
¨
nii, nagu Joosua oli kaskinud.
˜
Nad votsid Jordani keskelt
12 kivi iisraellaste suguharu¨
de arvu jargi, nagu Jehoova

4

3:16 1 St Surnumere.

JOOSUA 4:9–5:4

¨
oli Joosuale oelnud, viisid need
¨ ¨
endaga kaasa oobimispaika ja
panid need sinna.
9 Samuti ladus Joosua 12
¨
kivi uksteise otsa Jordani keskele sellesse kohta, kus lepingulaegast kandvad preestrid
olid seisnud, a ja need on seal
¨
tanini.
10 Laegast kandvad preestrid seisid keset Jordanit nii˜
kaua, kui sai tehtud koik, mis
¨
Jehoova oli Joosua kaudu kas˜
kinud rahval teha, koik koos˜
¨
kolas kasuga, mille Mooses oli
Joosuale andnud. Samal ajal
¨
¨
˜
laks rahvas rutates ule joe.
11 Niipea kui kogu rahvas oli
¨
˜
ule joudnud, tulid rahva sil¨
me ees ule ka preestrid koos
Jehoova laekaga.b 12 Ka ruubenlased, gaadlased ja pool
¨
manasselaste suguharu laksid
teiste iisraellaste silme ees la¨
¨
˜
hinguvalmilt ule joe, c tapselt
¨
nagu Mooses oli neile oelnud. d 13 Umbes 40 000 relvas¨
tatud meest laks Jehoova silme
¨
˜
˜
all ule joe Jeeriko korbetasandikule.
¨
¨
14 Jehoova ulendas sel paeval Joosuat kogu Iisraeli silme ees e ja rahvas pidas temast
¨
˜
¨
vaga lugu koigil tema elupaevil,
nagu oli lugu pidanud Moosesestki. f
¨
15 Siis utles Jehoova Joo¨
suale: 16 „Kasi preestritel, kes
kannavad tunnistuslaegast, g tul¨
la Jordanist valja.” 17 Joosua
¨
andiski preestritele kasu Jorda¨
nist valja tulla. 18 Kui siis Jehoova lepingulaegast kandvad
¨
preestrid h Jordanist valja tulid ja
nende jalad olid astunud kuivale
maale, voolas Jordani vesi tagasi
¨
oma paika ja ujutas kaldad ule, i
nagu see enne oli olnud.
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g 1Mo 10:15, 16
h 4Mo 13:29
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j Jos 2:9–11
k 1Mo 17:9–11
l Jos 5:8, 9

¨
19 Rahvas tuli ule Jordani
¨
¨
esimese kuu kumnendal paeval
¨
ning jai laagrisse Jeeriko idapiirile Gilgalisse.a
20 Need 12 kivi, mis nad
¨
olid Jordanist valja toonud, viis
Joosua Gilgalisse ja ladus seal
¨
¨
uksteise otsa.b 21 Siis ta utles iisraellastele: „Kui teie lap¨
sed tulevikus teilt kusivad:
„Mis kivid need on?”, c 22 siis
¨
¨ ¨
vastake neile: „Iisrael laks moo¨
da kuiva maad ule Jordani, d
23 kui teie Jumal Jehoova kuivatas meie ees Jordani, nii et
¨
me saime sellest ule minna,
justnagu teie Jumal Jehoova
oli kuivatanud meie ees Punase mere, nii et me saime sellest
¨
labi minna. e 24 Ta tegi seda
˜
selleks, et koik maa rahvad
¨
teaksid, kui vagev on Jehoova
¨
kasi, f ja et te alati kardaksite
oma Jumalat Jehoovat.””
˜
Niipea kui koik emorlasteg kuningad, kes olid Jor¨ ¨
˜
danist laane pool, ja koik kaah
nanlaste kuningad, kes elasid
¨ ¨
mere aares, kuulsid, et Jehoova oli kuivatanud iisraellaste
ees Jordani vee, nii et need
˜ ¨
olid joe uletanud, hakkasid nad
kartma i ja kaotasid iisraellaste
ees julguse. j
¨
2 Sel ajal utles Jehoova
¨
Joosuale: „Tee endale raniki˜
¨
vist noad ja loika jalle, teist
¨
korda, Iisraeli mehed umber.” k
¨
3 Joosua tegigi ranikivist noad
˜
ja loikas Gibeat-Aralotis1 Iis¨
raeli mehed umber. l 4 Joosua
˜
¨
˜
loikas nad umber seetottu, et
˜
koik Egiptusest lahkunud me˜
˜
hed, koik sojamehed1, olid sur-

5

¨
5:3 1 Nimi Gibeat-Aralot tahendab „ees¨
˜
˜
nahkade magi”. 5:4 1 Voib tolkida ka
˜
¨
„sojavaeealised mehed”.
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˜
nud korbeteekonnal, kui nad
¨
olid Egiptusest ara tulnud.a
5 Kogu rahvas, kes oli sealt
¨
¨
˜
ara tulnud, oli umber loigatud,
˜
¨
aga koik, kes olid sundinud
˜
¨
korbeteekonnal parast Egiptu¨
sest lahkumist, olid umber
˜
loikamata. 6 Iisraellased olid
¨
˜
rannanud korbes 40 aastat, b
kuni oli surnud kogu see rah˜
vas, need sojamehed, kes olid
lahkunud Egiptusest ega ol¨ ¨
nud kuulanud Jehoova haalt. c
Jehoova oli neile vandunud, et
¨
ei lase neil kunagi naha seda
maad, d mille kohta Jehoova oli
vandunud nende esiisadele, et
annab selle meile, e maa, kus
voolab piima ja mett. f 7 Nen¨ ¨
de asemel olid nuud nende po˜
¨
jad g ja Joosua loikas nad um¨
˜
ber. Nad olid umber loikamata, sest neid ei olnud teekonnal
¨
˜
umber loigatud.
¨
8 Kui kogu rahvas oli umber
˜
¨ ¨
loigatud, jaadi laagrisse, kuni
˜
koik olid paranenud.
¨
9 Siis utles Jehoova Joosua¨
le: „Tana olen ma veeretanud
¨
teie pealt ara egiptlaste teotu˜
se.” Seetottu kannab see koht
¨
¨
tanapaevani nime Gilgal1.h
¨
10 Iisraellased jaid Gilgalisse laagrisse ja pidasid kuu nel¨
¨
˜
jateistkumnenda paeva i ohtul
˜
Jeeriko korbetasandikul paa¨
¨
¨
sapuha. 11 Paasapuhale jarg¨
¨
neval paeval, selsamal paeval,
¨ ¨
hakkasid nad sooma maa saaki:
¨
hapnemata leiba j ja rostitud vil¨
jateri. 12 Paeval, mil nad maa
¨ ¨
˜
saadusi sooma hakkasid, loppes manna. Iisraellastel polnud
˜
enam mannat,k vaid nad soid
sel aastal Kaananimaa saaki. l
¨
¨
5:9 1 Nimi Gilgal tahendab „araveeretamine”.

JOOSUA 5:5–6:6

g Koh 7:22

¨
¨
13 Jeeriko lahedal olles na¨
¨
gi Joosua uhtakki enda ees
meest, a kes seisis, paljastatud
¨
˜ ˜
¨
mook kaes. b Joosua laks tema
¨
juurde ja kusis: „Kas sa oled
˜
meie voi meie vastaste poolelt?” 14 Mees vastas: „Ei seda ega teist. Ma olen tulnud kui
˜
¨
¨
Jehoova sojavae ulem.” c Siis
˜
laskus Joosua polvili ja kum¨
mardas maani ning kusis: „Mida mu isand tahab oma sula¨
˜
sele oelda?” 15 Jehoova soja¨ ¨
˜
vae ulem vastas Joosuale: „Vota sandaalid jalast, sest paik,
¨
kus sa seisad, on puha.” Joosua
tegigi kohe nii. d
¨
Jeeriko varavad olid iisrael¨
laste parast kindlalt suletud
¨ ¨
ning mitte keegi ei paasenud
¨
sisse ega valja.e
¨
2 Jehoova utles Joosuale:
¨
„Ma olen andnud sinu katte
Jeeriko, selle kuninga ja vap˜
˜
rad sojamehed.f 3 Koik teie
˜
¨
sojamehed marssigu umber lin¨
na. Nad tehku umber linna
¨
¨
uks tiir ja niimoodi kuus paeva. 4 Seitse preestrit kand¨ ¨
ku laeka ees seitset jaarasarve.
¨
Aga seitsmendal paeval marssi¨
ge umber linna seitse korda ja preestrid puhugu sarvi. g
¨ ¨
5 Kui nad puhuvad jaarasarvi
¨ ¨
˜
ja te kuulete sarvehaalt1, tost˜
˜
˜
ku koik sojamehed suurt soja¨ ¨
kisa. Siis variseb linnamuur
˜
kokku h ning sojamehed mingu
¨
runnakule, otsejoones linna
peale.”
6 Seepeale kutsus Nuuni
poeg Joosua preestrid kok¨
˜
ku ja utles neile: „Votke lepingulaegas ja seitse preestrit

h Heb 11:30

˜
˜
¨ ¨
6:5 1 Voib tolkida ka „pikka sarvehaalt”.
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6

JOOSUA 6:7–24
kandku Jehoova laeka ees seit¨ ¨
˜
set jaarasarve.” a 7 Sojamees¨
tele ta utles: „Minge ja marssi¨
ge umber linna ning relvasta¨
¨
tud vaesalk b kaigu Jehoova
¨
laeka ees.” 8 Ja sundis, nagu
˜
¨
Joosua oli sojameestele oelnud. Need seitse preestrit,
kes kandsid Jehoova ees seit¨ ¨
¨
set jaarasarve, laksid teele ja
puhusid sarvi ning Jehoova
¨
lepingulaegas tuli nende jarel. 9 Sarvi puhuvate preest¨
¨
rite ees kais relvastatud vae¨
¨
salk ja laeka taga tuli jarelvagi.
Kogu selle aja puhusid preestrid sarvi.
˜
10 Joosua oli andnud
so¨
¨
jameestele kasu: „Arge karju¨ ¨
ge ega tehke haalt! Teie suust
¨
˜
¨
argu tulgu sonagi kuni pae¨
vani, mil ma kasin teil karjuda,
siis karjuge.” 11 Joosua andis
¨
kasu kanda Jehoova laegast
¨
¨
¨
uhe korra umber linna, misja¨ ¨
rel tuldi laagrisse tagasi ja jaa¨ ¨
di ooseks sinna.
¨
˜
12 Jargmisel hommikul tousis Joosua varakult ja preestrid asusid kandma Jehoova laegast. c 13 Seitse preestrit, kes
¨ ¨
˜
kandsid seitset jaarasarve, kondisid Jehoova laeka ees ja puhusid kogu aja sarvi. Nen¨
¨
de ees kais relvastatud vaesalk
¨
ning Jehoova laeka taga tuli ja¨
relvagi. Kogu selle aja puhusid
preestrid sarvi. 14 Ka teisel
¨
¨
paeval marssisid nad uhe kor¨
ra umber linna ning tulid see¨
jarel laagrisse tagasi. Nii tegid
¨
nad kuus paeva. d
¨
˜
15 Seitsmendal paeval tousid nad varavalges, kui hakkas koitma, ja marssisid samal
¨
kombel
seitse kor¨ umber linna
¨
da. Uksnes sel paeval marssi¨
sid nad umber linna seitse kor-
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da.a 16 Kui preestrid seitsmenda ringi ajal sarvi puhu¨
˜
sid, utles Joosua sojameestele:
¨ ¨
„Nuud karjuge, b sest Jehoova
¨
on andnud linna teie katte!
˜
17 Linn ja koik, mis seal on,
˜
¨
tuleb havitada! c See koik kuu¨
¨
lub Jehoovale. Jatke ellu uks˜
d
nes prostituut Raahab ja koik,
kes on tema majas, sest ta varjas meie luurajaid. e 18 Kuid
¨
¨ ¨
hoidke havitamisele maaratust
eemale, f et teil ei tekiks kiusa˜
tust votta sellest midagi endag
le, et Iisraeli laagrit ei tabaks
˜
¨
onnetus ja hoopis seda ei ha˜
˜
vitataks. h 19 Aga koik hobe ja
kuld ning vask- ja raudesemed
¨
on Jehoova silmis puhad. i Need
tuleb panna Jehoova varanduse hulka.” j
20 Kui puhuti sarvi, hakka˜
sid sojamehed karjuma. k Nii˜
pea kui sojamehed olid kuul¨ ¨
˜
nud sarvehaalt ja tostnud suurt
˜
¨ ¨
sojakisa, varises muur kokku. l
¨
¨
˜
Seejarel rundasid sojamehed
otsejoones linna ja vallutasid
¨
˜ ˜
selle. 21 Nad havitasid moo˜
gaga koik, kes linnas olid, nii
mehed kui ka naised, nii noored kui ka vanad, samuti veised, lambad ja eeslid. m
22 Neile kahele mehele, kes
¨
¨
olid kainud maal luurel, utles Joosua: „Minge selle pros¨
tituudi majja ning tooge val˜
ja tema ja koik, kes tal on,
nagu te olete talle vandunud.” n
23 Siis need kaks noort luura¨
˜
¨
jat laksid ja toid valja Raahabi,
˜
tema isa, ema, vennad ja koik,
˜
¨
kes tal olid. Nad toid valja kogu
tema pere o ning viisid nad elu¨
¨
sa ja tervena uhte paika valjaspool Iisraeli laagrit.
˜
24 Linn ja koik, mis selles
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˜
˜
oli, poletati maha. Aga hobeda ja kulla ning vask- ja raudesemed viisid nad Jehoova koja
varanduse hulka.a 25 Joosua
¨
¨
jattis elama uksnes prostituut
Raahabi, tema isa kodakondsed
˜
ja koik, kes tal olid. b Raahab
¨
elab Iisraelis tanaseni, c sest ta
varjas mehi, kelle Joosua Jeerikosse luurele oli saatnud. d
26 Sel ajal andis Joosua
vande1: „Neetud olgu Jehoova
ees mees, kes asub Jeeriko lin¨
na ules ehitama! Oma esma¨
sundinu hinnaga rajab ta selle¨ ¨
le alusmuurid ja oma noorima
¨
hinnaga paneb ta sellele varae
vad ette.”
27 Jehoova oli Joosuaga f
¨
ning tema kuulsus levis ule
kogu maa. g
¨
Aga iisraellased ei taitnud
¨
ustavalt kasku, mis puudu¨
¨ ¨
tas havitamisele maaratut, sest
Aakan, h Serahi poja Sabdi poja
Karmi poeg Juuda suguharust,
˜
¨
¨ ¨
vottis havitamisele maaratust
˜
¨
midagi endale. i Seetottu suttis
Jehoova viha iisraellaste vastu. j
2 Joosua saatis mehed Jeerikost Aisse, k mis asub Beet¨
Aaveni lahedal, Peetelist l ida
¨
¨
pool, ja utles neile: „Minge ules
¨
ja uurige maad.” Ja mehed laksid Aisse luurele. 3 Kui nad
¨
Joosua juurde tagasi tulid, ut˜
˜
lesid nad: „Koigil sojameestel
¨
¨ ¨
pole vaja ules minna. Ai loomiseks piisab paarist-kolmest
tu¨
handest mehest. Ara saada sin˜
˜
na koiki sojamehi neid ilma¨
aegu vasitades, sest vastaseid
¨
on vahe.”
¨
4 Nii laks sinna umbes 3000

7

˜
¨
6:26 1 Teine voimalik tahendus: „lasi
Joosua rahval vanduda”.
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˜
meest, kuid nad pogenesid Ai
˜
a
meeste eest. 5 Ai sojamehed
˜
loid neist maha 36 meest ning
¨
¨
jalitasid neid linnavaravast
kuni Sebarimini1 ja tapsid neid
¨
maest laskudes veelgi. Seepea¨
¨
le hakkas rahva suda varisema
ja muutus araks2.
¨
6 Siis karistasid Joosua ja
Iisraeli vanemad oma riided
˜
lohki, langesid Jehoova laeka
˜
ette silmili maha ja olid seal ohtuni ning raputasid endale mul¨
da pea peale. 7 Joosua utles:
˜
„Oh, korgeim valitseja Jehoo˜
¨
va, miks sa toid selle rahva ule
¨
Jordani, et emorlased meid havitaksid? Kui me ometi oleksi¨ ¨
me jaanud teisele poole1 Jordanit! 8 Anna andeks, Jehoo¨
va, aga mida on mul oelda
selle peale, et Iisrael on vaen˜
laste eest pogenenud? 9 Kui
˜
kaananlased ja koik maa elanikud sellest kuulevad, piiravad
¨
¨
nad meid umber ja puhivad
meie nimegi maa pealt. Mida sa
¨ ¨
nuud teed, et kaitsta oma suurt
nime?” b
10 Jehoova vastas Joosua˜
¨
le: „Touse ules! Miks sa silmili maas oled? 11 Iisrael on
pattu teinud. Nad on rikkunud
¨
mu lepingut, c millest ma kaskisin neil kinni pidada. Nad
˜
¨
on votnud endale midagi ha¨ ¨
vitamisele maaratust; d nad on
sealt varastanud e ja peitnud
varastatu oma asjade sekka. f
¨
12 Seeparast ei suudagi iisraellased oma vaenlastele vas˜
tu panna. Nad pogenevad vaenlaste eest, sest nad ise on
¨
7:5 1 Nimi Sebarim tahendab „kivimur˜
˜
¨
rud”. 2 Sona-sonalt „rahva suda su¨
las ara ja muutus veeks”. 7:7 1 St ida
poole.

JOOSUA 7:13–8:1

¨ ¨
¨
maaratud havitamisele. Ma ei
˜
ole enam teiega, kui te ei kor¨
valda enda keskelt havitamise˜
¨
¨ ¨
le maaratut. a 13 Touse¨ ja kasi
¨
rahval end puhitseda.b Utle nei¨
le: „Puhitsege end homme, sest
¨
Iisraeli Jumal Jehoova on oelnud nii: „Su keskel, Iisrael,
¨
¨ ¨
on midagi havitamisele maaratut. Te ei suuda oma vaen¨
˜
lasi ara voita enne, kui olete
˜
selle enda keskelt korvaldanud.
14 Astuge hommikul suguharude kaupa ette. See suguharu, kellele Jehoova osutab, c as˜
tugu ette suguvosade kaupa,
˜
ja see suguvosa, kellele Jehoova osutab, astugu ette perede kaupa, ja see pere, kellele Jehoova osutab, astugu
ette mees-mehelt. 15 See, kel¨
le juurest leitakse midagi ha¨ ¨
˜
vitamisele maaratust, poletata˜
gu, d tema ja koik talle kuuluv,
sest ta on rikkunud Jehoova le¨
pingut e ning teinud Iisraelis ha¨ ¨
bivaarse teo.”””
˜
16 Joosua tousis hommikul
vara ning lasi Iisraelil suguharude kaupa ette astuda ja
valik langes Juuda suguharule. 17 Ta lasi ette astuda Juu˜
da suguvosadel ja valik langes
˜
¨
serahlaste f suguvosale. Seeja˜
rel lasi ta serahlaste suguvosal
ette astuda mees-mehelt ja va˜
lik langes Sabdile. 18 Lopuks
lasi ta Sabdi perel ette astuda mees-mehelt ja valik langes Aakanile, Serahi poja Sabdi poja Karmi pojale Juuda su¨
guharust. g 19 Siis utles Joosua Aakanile: „Mu poeg, austa
¨ ¨
nuud Iisraeli Jumalat Jehoovat
˜
¨
ja tunnista talle koik ules. Pa¨
lun utle
¨ mulle, mida sa oled teinud. Ara varja seda minu eest.”
20 Aakan vastas Joosuale:
˜
„See olen toesti mina, kes tegi
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PTK 8

pattu Iisraeli Jumala Jehoova
¨
˜
vastu. 21 Kui ma nagin soja¨
saagi hulgas uht ilusat Sinea¨ ¨
˜
ri a piduruud, 200 seeklit1 hobedat ja 50-seeklist2 kullakangi, siis tekkis mul soov neid en˜
dale saada ja ma votsingi need.
Need on peidetud mu telgi kes˜
kele maa sisse ja raha on koige
all.”
22 Sedamaid saatis Joosua
¨
mehed ja need laksid jooksu¨ ¨
ga Aakani telki. Piduruu oligi peidetud tema telki ja raha
˜
oli selle all. 23 Nad toid need
¨
tema telgist valja, viisid Joo˜
sua ja koigi iisraellaste juurde ning asetasid Jehoova ette.
¨ ¨
˜
24 Nuud votsid Joosua ja kogu
Iisrael Serahi poja Aakani b
˜
¨ ¨
ning hobeda, piduruu ja kulla¨
kangi, c tema pojad ja tutred, samuti pullid, eeslid, lambad ja
˜
kitsed, tema telgi ja koik, mis
˜
tal oli, ja nad toid need Aakori
¨
orgu. d 25 Joosua utles: „Miks
˜
˜
sa toid selle onnetuse meie
¨
˜
peale? e Jehoova toob tana onnetuse su enda peale.” Ja kogu
Iisrael viskas nad kividega sur¨
˜
nuks f ning seejarel poletas nad
˜
¨
ara. g Nonda siis visati nad
˜
koik kividega surnuks. 26 Iisraellased kuhjasid tema peale
suure kivihunniku, mis on seal
¨
¨
tanase paevani. Siis Jehoova
¨
tuline viha vaibus. h Seeparast
kutsutakse seda paika Aakori1
¨
oruks tanini.
¨
Siis utles
Jehoova Joosua¨
¨
le: „Ara karda ja ara tunne
˜
˜
˜
i
hirmu! Vota endaga koik soja¨
mehed ja mine runda Aid. Ma
¨
olen andnud sinu katte Ai kuninga, tema rahva, linna ja

8

i 5Mo 7:18
5Mo 31:8
Jos 1:9
Jes 12:2
Ro 8:31

7:21 1 2,3 kg. (Vt lisa B14.) 2 570-gram¨
˜
mist. 7:26 1 Nimi Aakor tahendab „onnetus”.
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maa. a 2 Tee Ai ja selle kuningaga samamoodi, nagu sa tegid Jeeriko ja selle kuningaga. b
Kuid selle linna vara ja kodu˜
˜
˜
loomad voite votta endale sojasaagiks. Pane linna taha varitsejad.”
¨
˜
3 Siis laksid Joosua ja koik
˜
¨
sojamehed Aid rundama. Joo¨
˜
sua valis valja 30000 vaprat so¨ ¨
jameest ning saatis nad oosel
¨
teele. 4 Ta andis neile kasu:
„Varitsege
linna
tagantpoolt.
¨
¨
Arge minge linnast vaga kau˜
gele, olge koik valmis. 5 Mina
˜
¨
ja koik, kes on minuga, laheme linna alla. Kui nad tule¨
¨
vad valja meid rundama nagu
eelmisel korral, c siis me taganeme. 6 Kui nad tulevad mei¨
˜
le jarele, moeldes, et me pageme nende eest nagu eelmi˜
selgi korral, d siis me pogeneme nende eest, kuni oleme
nad linnast eemale meelita˜
nud. 7 Siis tousete teie oma
varitsuspaigast ja vallutate linna. Teie Jumal Jehoova annab
¨
selle teie katte. 8 Niipea kui
te olete linna vallutanud, pan˜
ge see polema.e Tehke, nagu Je¨
hoova on oelnud! See on mu
¨
kask.”
¨
9 Seejarel saatis Joosua nad
¨
minema ja nad laksid oma va˜
ritsuspaika. Nad votsid koha
sisse Peeteli ja Ai vahel, Aist
¨ ¨
¨
laane pool, aga Joosua jai sel¨ ¨
¨
¨ ¨
˜
leks ooks ulejaanud sojameeste
sekka.
¨
˜
10 Jargmisel hommikul tou˜
sis Joosua varakult, kogus so¨
javae kokku,1 asus koos Iisraeli vanematega selle etteotsa
ning nad suundusid Ai poole.
˜
˜
11 Koik sojamehed, f kes olid
˜
˜
˜
¨
8:10 1 Voib tolkida ka „vaatas sojavae
¨
ule”.
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¨
¨
¨
koos temaga, laksid ules ja jaid
˜
laagrisse Ai ette, sellest pohja
poole, nii et nende ja Ai vahe¨
le jai org. 12 Samal ajal seadis ta umbes 5000 meest varitsema a Peeteli b ja Ai vahele, lin¨ ¨
¨
nast laane poole. 13 Nii pusti˜
˜
tati pohilaager linnast pohja
¨
¨
¨
¨ ¨
poole, c jarelvagi jai linnast laa¨
¨ ¨
ne poole d ja Joosua laks sel ool
orgu.
¨
14 Kui Ai kuningas seda nagi, kiirustas ta varahommikul
¨
oma meestega linnast valja pai¨
˜
ka, kust oli naha korbetasandik, et astuda iisraellastega
˜
voitlusse. Aga ta ei teadnud, et
linna taha olid seatud varitse¨
jad. 15 Kui Ai mehed runnakule asusid, hakkasid Joo¨ ¨
sua ja kogu Iisrael mooda
˜
˜
korbesse viivat teed pogene˜
ma.e 16 Siis kutsuti koik linna
˜
sojamehed neid taga ajama ja
¨
¨
nad laksid Joosuale jarele ning
nii nad meelitati linnast eemale. 17 Aisse ega Peetelisse ei
¨ ¨
¨
˜
jaanud uhtki sojameest, kes po¨
¨
leks Iisraelile jarele lainud. Nad
¨
¨
¨
jatsid linnavaravad lahti ja laksid Iisraeli taga ajama.
¨ ¨
¨
18 Nuud utles Jehoova Joo¨
suale: „Siruta oda, mis sul kaes
on, Ai poole, f sest ma annan
¨
selle linna sinu katte.”g Joosua
¨
sirutaski oda, mis tal kaes oli,
linna poole. 19 Kohe, kui ta
¨
¨
˜
kae valja sirutas, tousid varitsejad oma paigast, jooksid lin˜
na, vallutasid selle ja panid polema. h
20 Kui Ai mehed tagasi vaa¨
tasid, nagid nad linnast suit˜
su taeva poole tousmas ja
¨
˜
nad jaid jouetuks ega suutnud
¨
˜
uheski suunas pogeneda. Siis
¨ ¨
˜
˜
poordusid korbesse pogene˜
vad sojamehed oma tagaajajatele vastu. 21 Joosua ja kogu

JOOSUA 8:22–9:4

¨
Iisrael nagid, et varitsejad on
˜
linna vallutanud ja linnast tou¨ ¨
seb suitsu ning nad poora¨
¨
sid umber ja rundasid Ai mehi.
22 Linna vallutanud mehed tu¨
lid linnast valja neile vastu, nii
et Ai mehed sattusid iisraellas¨
˜
te vagede vahele loksu. Iisrael˜
lased loid nad maha, nii et kee¨ ¨
¨ ¨
gi ei jaanud ellu ega paasenud
˜
pogenema.a 23 Aga Ai kunin˜
ga b votsid nad elusalt kinni ja
˜
toid Joosua juurde.
24 Kui Iisrael oli lagendi¨ ¨
˜
kul maha loonud koik Ai me˜
hed, kes olid tulnud neid korbesse taga ajama, nii et viima¨
˜ ˜
ne kui uks neist oli moogaga
¨ ¨
¨
maha loodud, laks kogu Iisrael
˜ ˜
tagasi Aisse ja tappis moogaga
¨
˜
koik selle elanikud. 25 Uhte¨
kokku langes sel paeval 12000
meest ja naist, kogu Ai rahvas. 26 Joosua ei lasknud alla
¨
oma katt, milles ta hoidis oda, c
˜
¨
kuni koik Ai elanikud olid had
vitatud. 27 Aga koduloomad
˜
ja linna vara vottis Iisrael enda˜
˜
le sojasaagiks kooskolas korraldustega, mis Jehoova oli Joosuale andnud. e
˜
28 Joosua poletas Ai maha
ja muutis selle rusuhunnikuks, f
¨ ¨
milleks see pidi jaamagi, ning
¨
see on seda tanini. 29 Ai ku¨
ninga laiba pani ta posti1 kul¨
ge rippuma ning see jai sinna
˜
¨
ohtuni. Kui paike hakkas looju¨
ma, andis Joosua kasu surnu˜
keha postilt alla votta. g Laip vi¨
sati linnavarava juurde ja selle
peale kuhjati suur kivihunnik,
¨
mis on seal tanini.
30 Sel ajal ehitas Joosua
¨
Eebali maele h altari Iisraeli
Jumalale Jehoovale, 31 nagu
Jehoova teenija Mooses oli iis˜
˜
8:29 1 Voib tolkida ka „puu”.
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¨
raellasi kaskinud ja nagu on
kirjutatud Moosese seaduse
raamatus: a „Tehke altar tahumata kividest, mida ei ole raud¨ ¨
riistaga toodeldud.” b Nad ohverdasid selle peal Jehoovale
˜
poletusohvreid ja rahuohvreid. c
32 Joosua kirjutas seal kivi¨
dele arakirja seadusest, d mille
Mooses oli iisraellaste ees kirja
pannud. e 33 Kogu Iisrael, nii
muulased kui ka iisraellased, f
¨
rahva vanemad, selle ulevaa˜
tajad ja kohtumoistjad, seisid
Jehoova lepingulaegast kandva˜
te leviitpreestrite ees, molemal
pool laegast. Pooled neist seisid Gerisimi ja pooled Eebali
¨
mae jalamil g (just nagu Jehoova
¨
teenija Mooses oli kaskinud), h
˜
et Iisraeli rahvast onnistada.
¨
34 Seejarel luges Joosua ette
˜
˜
˜
koik seaduse sonad, i onnistused j ja needused, k nagu on ¨ seaduseraamatus kirjas. 35 Uhte˜
˜
gi sona koigest sellest, mida
¨
¨
Mooses oli kaskinud, ei jatnud
Joosua lugemata terve Iisraeli koguduse, sealhulgas naiste
ja laste ning rahva seas elavate
muulaste l ees. m
˜
Kui juhtunust kuulsid koik
¨ ¨
kuningad, kes olid laane
¨
pool Jordanitn — magismaal,
Sefelas, Suure mere1 rannikul o
˜
ja Liibanonist lounas (need olid
hetid, emorlased, kaananlased,
perislased, hiivlased ja jebuus˜
lased) p —, 2 siis solmisid nad
omavahel liidu, et Joosua ja Iis˜
raeli vastu sotta astuda. q
3 Ka Gibeoni r elanikud kuulsid, mida Joosua oli teinud
ˇ
˜
Jeeriko s ja Aiga. s 4 Seetottu
tegutsesid nad nutikalt. Nad
panid kulunud kottidesse tee˜
˜
moona ja votsid vanad, lohki-

9

9:1 1 St Vahemere.
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¨
lainud ja parandatud nahast
¨
˜
veinilahkrid ning tostsid need
eeslite selga, 5 panid jalga
kulunud ja paigatud sandaalid ning selga kulunud rii˜
ded. Kogu nende kaasavoetud
leib oli kuiv ja murenenud.
¨
6 Siis laksid nad Joosua juurde laagrisse Gilgalisse a ning
¨
utlesid talle ja Iisraeli meestele: „Me oleme tulnud kau˜
gelt maalt. Solmige meiega leping.” 7 Iisraeli mehed vasta˜
sid hiivlastele: b „Voib-olla te
elate meie naabruskonnas. Kui˜
das me voiksime teiega lepingu
¨
˜
solmida?” c 8 Nemad aga utlesid Joosuale: „Me oleme sinu
sulased1.”
¨
Joosua kusis neilt: „Kes te
olete ja kust te tulete?” 9 Nad
vastasid: „Sinu sulased on tul¨
nud vaga kaugelt maalt d sinu
¨
Jumala Jehoova nime parast,
sest me oleme kuulnud tema
¨
˜
vagevusest, koigest, mida ta
˜
tegi Egiptuses, e 10 ja koigest,
mida ta tegi kahe emorlaste kuningaga, kes olid teispool1 Jordanit, Hesboni kuninga Siihoni f ja Baasani kuninga Oogiga, g kes oli Astarotis. 11 See˜
¨
tottu utlesid meie vanemad ja
˜
koik meie maa elanikud meile:
˜
„Votke endale teemoona, min¨
ge nende juurde ja oelge neile:
˜
„Me oleme teie sulased. h Solmii
ge meiega leping.”” 12 Leib,
mille me kodunt lahkudes tee˜
moonaks kaasa votsime, oli
kuum, kui me hakkasime teie
juurde tulema. Aga vaadake,
¨ ¨
nuud on see kuivanud ja mu¨
renenud. j 13 Need veinilahk¨
rid olid uued, kui me need tait˜
˜
9:8 1 Voib tolkida ka „orjad”. 9:10 1 St
ida pool.
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¨ ¨
˜
sime, aga nuud on need lohki
¨
lainud. a Meie riided ja sandaa¨
lid on pikal teekonnal ara kulunud.”
14 Mehed uurisid nende teemoona, aga Jehoovalt nad ju¨
hatust ei kusinud.b 15 Joosua
˜
solmiski nendega rahu c ning
¨
tegi nendega lepingu, et jatab
nad elama, ja koguduse pealikud kinnitasid seda vandega. d
¨
¨
16 Kolm paeva parast seda,
kui nad olid nendega lepingu
˜
solminud, kuulsid nad, et nad
¨
elavad nende lahedal, nende
¨
naabruses. 17 Siis laksid iis˜
raellased teele ja joudsid kol¨
mandal paeval nende linnade
juurde. Nende linnad olid Gibeon, e Kefiira, Beerot ja Kirjat-Jearim. f 18 Aga iisraella¨
sed ei runnanud neid, sest koguduse pealikud olid neile Iisraeli Jumala Jehoova juures
vande andnud. g Ja terve kogu¨
dus hakkas pealike ule nurise¨
˜
ma. 19 Siis utlesid koik pealikud tervele kogudusele: „Kuna
me vandusime neile Iisraeli Ju˜
mala Jehoova nimel, ei voi
¨
me neid puutuda. 20 Seepa¨
rast me jatame nad elama, et
meid ei tabaks meelepaha neile
¨
antud vande parast.” h 21 Pea¨
¨ ¨
likud utlesid veel: „Jaagu nad
elama, aga neist saagu puuraiujad ja veetoojad terve koguduse heaks.” Nii lubasid neile pealikud.
22 Joosua kutsus siis gi¨
beonlased enda juurde ja utles neile: „Miks te meid pet¨
site ja utlesite, et elate meist
¨
vaga kaugel, kuigi te tegeli¨
kult elate siinsamas meie la¨ ¨
i 23 Nu
ud te olete neehedal?
¨ ¨
tud j ja te jaate alatiseks orjadeks, teist saavad minu Jumala

JOOSUA 9:24–10:13
koja puuraiujad ja veetoojad.”
24 Nad vastasid Joosuale: „Su
¨
sulastele oli selgelt oeldud, et
¨
su Jumal Jehoova oli kaskinud
oma teenijal Moosesel anda tei¨
le kogu maa ja havitada teie
˜
eest koik selle elanikud. a See˜
¨
tottu me kartsime oma elu pa¨ ¨
rast b ja tegime seda. c 25 Nuud
˜
me oleme sinu voimuses. Tee
meiega, mis on sinu silmis
˜
˜
hea ja oige.” 26 Nonda ta siis
¨ ¨
¨
paastiski nad iisraellaste kaest
ning neid ei tapetud. 27 Joo¨
sua aga tegi neist sellest paevast alates puuraiujad ja veetoojad koguduse ja Jehoova altari heaks d paigas, mille Jumal
¨
¨
valja valib, e ja nii on see tanaseni. f
Niipea kui Jeruusalemma kuningas Adonisedek
kuulis, et Joosua oli vallutanud
¨
Ai, selle havitanud ning teinud Ai ja selle kuningaga nii, g
nagu ta oli talitanud Jeeriko
ja selle kuningaga, h ning et Gibeoni elanikud olid iisraellaste¨ ¨
˜
ga rahu solminud i ja jaanud
nende keskele elama, 2 hak¨
kas ta vaga kartma, j sest Gibeon oli suur linn nagu kuningalinn. See oli Aist suurem k
˜
ja koik selle mehed olid vap˜
¨
rad sojamehed. 3 Seeparast
saatis Jeruusalemma kunin˜
gas Adonisedek sona Hebroni l kuningale Hohamile, Jarmuti kuningale Piramile, Laakise kuningale Jaafiale ja Eglo¨
ni kuningale Debirile, m oeldes:
4 „Tulge mulle appi Gibeoni
¨
rundama, kuna see on Joosua
ja iisraellastega rahu teinud.” n
5 Siis tulid need viis emorlas¨
teo kuningat oma vagedega —
Jeruusalemma kuningas, Hebroni kuningas, Jarmuti kunin-

10
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gas, Laakise kuningas ja Eglo˜
ni kuningas — ning loid laagri
¨
ules Gibeoni all, et selle vastu
˜
sodida.
¨ ¨
6 Nuud saatsid Gibeoni mehed Joosuale
Gilgali laagrisse a
¨
˜
¨
sona: „Ara hulga oma orje.b
¨ ¨
Tule ruttu meile appi! Paasta
˜
¨
meid, sest koik magismaal elavate emorlaste kuningad on kogunenud meie vastu.” 7 Joo¨
¨
sua lakski Gilgalist ules koos
˜
˜
˜
koigi sojameeste ja vaprate sodalastega. c
¨
8 Siis
utles Jehoova Joosua¨
le: „Ara karda neid, d sest ma
¨
olen
andnud nad sinu katte.e
¨
Ukski neist ei suuda sulle vas¨
tu seista.” f 9 Joosua valjus
¨
oma vagedega Gilgalist, oli teel
¨ ¨
¨
kogu oo ja rundas neid ootamatult. 10 Jehoova viis nad Iisraeli ees segadusse g ja nad
¨
kandsid Gibeoni all ranki kaotusi. Iisraellased ajasid neid
¨ ¨
taga mooda Beet-Hooronisse
˜
tousvat teed ja tapsid neid kuni
Aseka ja Makkedani. 11 Kui
˜
nad Iisraeli eest pogenedes
˜
¨
Beet-Hooroni nolvast alla laksid, heitis Jehoova nende peale
taevast suuri raheteri kogu tee
kuni Asekani, nii et nad surid.
˜
Rahe tottu surnuid oli rohkem
kui neid, kelle iisraellased tap˜ ˜
sid moogaga.
¨
12 Sel paeval, kui Jehoova andis emorlased iisraellaste
¨
katte, lausus Joosua Jehoovale
Iisraeli silme ees:
¨
¨
„Paike, pusi paigal h
Gibeoni kohal i
ja sina, kuu,
Ajjaloni oru kohal!”
¨
¨
13 Paike pusiski paigal ja
kuu ei liikunud, kuni rahvas
¨
oli oma vaenlastele katte maksnud. Eks ole see kirjas Jasari
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¨
raamatus1? a Paike seisis liikumatult keset taevast ega kii¨
rustanud kogu paeva loojuma.
¨
14 Ei enne ega parast ole ol¨
nud paeva, mil Jehoova oleks
¨
¨ ¨
niiviisi uhe mehe haalt kuulda
˜
˜
votnud, b sest Jehoova voitles
Iisraeli eest. c
¨
¨
15 Seejarel laks Joosua
koos Iisraeliga tagasi laagrisse
Gilgalisse.d
16 Aga need viis kuningat
˜
olid pogenenud ja peitnud end
Makkeda e koopasse. 17 Joosuale teatati: „Need viis kuningat peidavad end Makke¨
da f koopas.” 18 Seepeale utles Joosua: „Veeretage koopasuu ette suured kivid ja pange
mehed sinna valvama. 19 Aga
¨
¨ ¨
¨
teie ulejaanud arge peatuge.
¨
¨
Jalitage oma vaenlasi
ja runna¨
g
ke neid tagant. Arge laske neil
minna oma linnadesse, sest
teie Jumal Jehoova on andnud
¨
nad teie katte.”
¨
20 Parast seda, kui Joosua
oli koos iisraellastega toonud
¨
¨
neile ranga kaotuse ja puhki¨
nud nad minema, valja arvatud
˜
¨ ¨
˜
moned ellujaanud, kes pogenesid kindlustatud linnades˜
se, 21 tulid koik mehed elusa ja tervena Joosua juurde
Makkeda laagrisse. Mitte keegi
¨
ei soandanud iisraellaste koh˜
ta sonakestki lausuda. 22 Siis
¨
utles Joosua: „Avage koopasuu ja tooge need viis kunin¨
gat koopast valja minu juur˜
de.” 23 Nad toidki koopast
tema juurde need viis kuningat: Jeruusalemma kuninga,
Hebroni kuninga, Jarmuti kuninga, Laakise kuninga ja Egloni kuninga.h 24 Kui nad olid
toonud need kuningad Joo˜
˜
˜
10:13 1 Voib tolkida ka „Oiglase raamatus”.
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1Ku 17:22
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c 5Mo 1:30
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d Jos 5:10
Jos 9:6

e Jos 10:10
f Jos 10:28
g 5Mo 28:7
h Jos 10:3–5
Jos 12:7,
10–12


Teine veerg
a 2Mo 23:27
b 5Mo 31:6
Jos 1:9

c 5Mo 3:21
5Mo 7:18, 19

d 5Mo 21:
22, 23
Jos 8:29

e Jos 10:10
Jos 15:20, 41

f 5Mo 20:16
g Jos 12:7, 16
h Jos 15:20, 42
Jos 21:13

i Jos 12:7, 15
j Jos 6:2, 21
k Jos 10:3, 4
Jos 12:7, 11
Jos 15:20, 39

sua juurde, kutsus Joosua kok˜
¨
ku koik Iisraeli mehed ja utles
˜
¨
sojameeste ulematele, kes olid
˜
voidelnud koos temaga: „Astuge ette. Pange jalg nende kuningate kukla peale.” Ja nad astusid ette ning panid jala nende
¨
a
25 Joosua utkukla peale.
¨
¨
les neile: „Arge kartke ja arge
tundke hirmu! b Olge julged ja
tugevad, sest just nii teeb Je˜
hoova koigi teie vaenlastega,
˜
kellega te sodite.” c
¨
26 Seejarel Joosua hukkas
nad ning pani nende laibad rip¨
puma viie posti1 kulge, kuhu
¨
˜
¨
need jaid kuni ohtuni. 27 Paikeseloojangul andis Joosua
¨
˜
kasu laibad postidelt alla votta d
ja visata need koopasse, kus
kuningad olid end peitnud. Siis
pandi koopasuu ette suured ki¨
¨
vid, mis on seal tanase paevani.
¨
28 Joosua vallutas sel pae˜
e
val Makkeda ning loi seda
˜ ˜
moogaga. Ta surmas selle ku˜
ninga ja koik, kes seal olid, ega
¨
jatnud ellu mitte kedagi.f Ta
toimis Makkeda kuningaga g samamoodi, nagu ta oli toiminud
Jeeriko kuningaga.
¨
29 Siis laks Joosua kogu Iisraeliga Makkedast edasi Lib˜
nasse ja sodis Libna vastu.h
30 Jehoova andis ka Libna
koos selle kuningaga i iisraellas¨
˜
˜ ˜
te katte ning nad loid moogaga
˜
linna ja koiki, kes seal olid, ega
¨
jatnud ellu mitte kedagi. Nad
toimisid selle kuningaga samamoodi, nagu nad olid toiminud
Jeeriko kuningaga. j
¨
31 Edasi laks Joosua kogu
Iisraeliga Libnast Laakises¨
se, k pani selle lahedale laag¨
˜
ri ules ja sodis selle vastu.
˜
˜
10:26 1 Voib tolkida ka „puu”.

JOOSUA 10:32–11:8
32 Jehoova andis Laakise iis¨
raellaste katte ja nad valluta¨
˜
sid selle teisel paeval. Nad loid
˜ ˜
˜
moogaga linna ja koiki, kes seal
olid, a nagu nad olid toiminud
Libnaga.
¨
33 Siis laks Geseri b kuningas Horam Laakisele appi, aga
˜
Joosua loi ka teda ja tema
¨ ¨
mehi, nii et keegi ei jaanud ellu.
¨
34 Siis laks Joosua kogu
Iisraeliga Laakisest Eglonisse, c
¨
¨
pani selle lahedale laagri ules
˜
ja sodis selle vastu. 35 Nad
¨
vallutasid selle samal paeval,
˜
˜ ˜
¨
loid seda moogaga ja havita¨
˜
sid samal paeval koik, kes seal
olid, nagu nad olid toiminud
Laakisega. d
¨
36 Siis laks Joosua kogu Iisraeliga Eglonist Hebronisse e ja
˜
sodis selle vastu. 37 Nad val˜
˜ ˜
lutasid Hebroni ning loid moo¨
gaga linna, selle kuningat, tu˜
tarlinnu ja koiki, kes seal olid,
¨
ega jatnud ellu mitte kedagi.
Nagu ta oli toiminud Egloniga,
¨
nii havitas ta ka selle linna ja
˜
koik, kes seal olid.
˜
¨
38 Lopuks laks Joosua kogu
˜
Iisraeliga Debirisse f ja sodis
selle vastu. 39 Ta vallutas lin˜
¨
na, selle kuninga ja koik tutar˜
˜ ˜
linnad. Nad loid neid moogaga
¨
˜
ja havitasid koik, g kes seal olid,
¨
ega jatnud ellu mitte kedagi.h
Ta toimis Debiri ja selle kuningaga, nagu ta oli toiminud nii
Hebroni kui ka Libna ja nende
kuningatega.
40 Joosua vallutas kogu
¨
maa: magismaa, Negevi, Sefe¨
˜
˜
la, i maenolvad ja koik seal¨
sed kuningad. Ta ei jatnud
¨
ellu mitte kedagi, vaid havitas
˜
koik hingelised, j nii nagu Iisrae¨
li Jumal Jehoova oli kaskinud. k
˜
41 Joosua loi neid Kaades-Bar-
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neast a kuni Gazani b ja vallutas
kogu Gooseni c piirkonna kuni
˜
Gibeonini. d 42 Joosua voitis
¨
˜
˜
ara koik need kuningad ja vot˜
¨
tis samal sojakaigul oma valdusse nende maa, sest Iisraeli
˜
Jumal Jehoova voitles Iisraeli
¨ ¨
eest. e 43 Siis poordus Joosua
kogu Iisraeliga tagasi laagrisse
Gilgalisse.f
Kohe kui Haasori kuningas Jaabin sellest kuu˜
lis, saatis ta sona Maadoni kuningaleg Joobabile, Simroni kuningale, Aksafi kuningale h
2 ja neile kuningatele, kes olid
¨
˜
magismaal pohja pool, tasan˜
dikul1 Kinneretist louna pool,
˜
¨ ¨
Sefelas ja Doori i nolvadel laane pool, 3 kaananlastele j ida
¨ ¨
ja laane pool, emorlastele, k hettidele, perislastele, jebuuslas¨
tele magisel alal ja hiivlastel
le Hermoni m jalamil Mispa¨
˜
maal. 4 Need tulid valja koi˜
¨
gi oma sojavagedega, suure
˜
rahvajouguga, kus oli nii pal¨ ¨
ju mehi nagu liiva mere aares,
¨
˜
ja vaga paljude hobuste ja so˜
javankritega. 5 Koik need ku˜
ningad tulid kokku ja loid laag¨
ri ules Meeromi vete juurde, et
˜
voidelda Iisraeli vastu.
¨
6 Seepeale
utles Jehoova
¨
Joosuale: „Ara karda neid, n sest
homme sel ajal annan ma nad
˜
¨
¨ ¨
koik Iisraeli katte ja te loote
˜
¨
nad maha. Loika labi nende ho˜
˜ ˜
buste kannakoolused o ja pole¨
ta ara nende vankrid.” 7 Joo˜
˜
¨
sua ja koik sojamehed rundasid
neid ootamatult Meeromi vete
juures. 8 Jehoova andis nad
¨
Iisraeli katte p ning Iisrael alistas nad ja ajas neid taga kuni
rahvarohke Siidoni, q Misrefot-

11

˜
˜
11:2 1 Voib tolkida ka „Arabas”.

331
Maimi a ja Mispe oruni ida pool;
˜
nad loid neid, kuni nende seas
¨
¨ ¨
polnud enam uhtki ellujaanut. b
¨
9 Joosua tegi nendega tapselt
¨
nii, nagu Jehoova oli teda kas˜
¨
kinud: ta loikas labi nende ho˜ ˜
˜
buste kannakoolused ja poletas
¨
ara nende vankrid. c
¨ ¨
10 Siis poordus Joosua ta˜
gasi, vallutas Haasori ja loi
˜ ˜
selle kuninga moogaga maha, d
˜
sest Haasor oli olnud koigi nen¨
de kuningriikide seas tahtsaim.
˜
˜ ˜
11 Iisraellased loid moogaga
˜
¨
maha koik, kes seal olid, ja ha¨
vitasid nad, e nii et uhtegi hin¨ ¨
¨
gelist ei jaanud jarele. f See¨
˜
jarel poletas ta Haasori maha.
˜
12 Joosua vallutas koik nende
˜
˜ ˜
kuningate linnad ja loi mooga˜
ga maha koik nende kuningad.g
¨
Ta havitas nad, h nagu Jehoo¨
va teenija Mooses oli kaskinud.
˜
13 Iisrael aga ei poletanud
¨
¨
maha uhtegi kunkal asetse¨
vat linna, valja arvatud Haa˜
sor, mille Joosua maha poletas.
14 Kogu nende linnade vara
˜
ja koduloomad votsid iisrael˜
lased endale sojasaagiks. i Aga
˜
˜
˜ ˜
koik inimesed loid nad mooga¨
¨
ga maha, havitades nad taieli¨
¨
j
kult. Nad ei jatnud ellu uhtegi hingelist. k 15 Nagu Jehoo¨
va oli kaskinud oma teenijat
¨
Moosest, nii oli Mooses kaski˜
nud Joosuat l ja nonda Joosua
¨
ka tegi. Ta ei jatnud tegemata
midagi, mida Jehoova oli Moo¨
sesel teha kaskinud. m
16 Joosua vallutas kogu sel¨
le maa: Juuda magismaa, kogu
Negevi, n kogu Gooseni piirkonna, Sefela, o Araba p ning Iis¨
raeli magismaa ja sealse Sefela1, 17 kogu maa alates Hala˜
˜
¨
11:16 1 Voib tolkida ka „eelmaestiku”.
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q
r
s
ˇ
s

5Mo 2:24
5Mo 3:8
5Mo 4:47–49
4Mo 21:
23, 24

z 5Mo 3:12
ˇ
z 4Mo 21:13

¨
˜
ki maest, mis touseb Seiri suunas, kuni Baal-Gaadini a Liiba¨
noni orus Hermoni mae b ja˜
lamil, ning ta alistas koik
nende kuningad ja surmas
˜
˜
nad. 18 Joosua sodis koigi
nende kuningatega pikka aega.
19 Iisraellastega ei teinud rahu
¨
¨
ukski linn, valja arvatud Gibeon, kus elasid hiivlased. c
˜
¨
¨ ¨
˜
Koik ulejaanud alistati sojaga. d
¨
20 Jehoova lubas nende suda¨
mel kangust tais minna e ja neil
˜
˜
Iisraeliga sodida, et ta voiks
¨
nad armu andmata havitada. f
¨
Nad tuli havitada, nagu Jehoo¨
va oli Moosest kaskinud. g
¨
21 Sel ajal puhkis Joosua
¨
magismaalt, Hebronist, Debi¨
rist, Anabist, kogu Juuda ma¨
gismaalt ja kogu Iisraeli magismaalt minema anaklased. h Joo¨
sua havitas nemad ja nende linnad. i 22 Iisraellaste maale ei
¨ ¨
¨
¨
jaanud jarele uhtegi anaklast.
¨
Neid jai j vaid Gazasse, k Gat˜
ti l ja Asdodisse. m 23 Nii vottis
Joosua kogu maa enda valdusse, nagu Jehoova oli Moosesele
˜
tootanud, n ja andis selle Iisrae¨
lile parandiks, jagades selle suguharude vahel. o Ja maa puh˜
kas sojast. p
Need on maa kuningad,
kelle iisraellased alista˜
sid ja kelle maa nad votsid oma
valdusse Jordanist ida pool,
Arnoni vadist q kuni Hermoni
¨
maeni r ja terves idapoolses
Arabas: s 2 emorlaste kuninˇ
gas Siihon, s kes elas Hesbonis
ning valitses Aroerist z Arnoni
ˇ
vadi z kaldal ja vadi keskpaigast
kuni poole Gileadini, Jabboki
vadini, mis on ammonlaste piiriks 3 (ta valitses ka idapoolset Arabat, mis ulatub kuni

12

JOOSUA 12:4–13:3
Kinnereti mereni1 a ja kuni Araba mere, Soolamere idakaldani
˜
Beet-Jesimoti suunas ja louna
˜
b
pool Pisgaa nolvadeni);
4 samuti Baasani kuningas
¨
Oog,c uks viimaseid refalasi, d
kes elas Astarotis ja Edreis
¨
5 ning valitses Hermoni mage,
Salkat ja kogu Baasanit e kuni
gesurlaste ja maakatlastef piirini ning poolt Gileadi kuni Hesboni kuninga Siihoni valdusteni. g
6 Jehoova teenija Mooses ja
iisraellased alistasid nad, h mis¨
jarel Jehoova teenija Mooses
andis nende maa omandiks
ruubenlastele, gaadlastele ja
poolele manasselaste suguharule. i
7 Need on maa kuningad,
kelle Joosua ja iisraellased
¨ ¨
alistasid Jordanist laane pool,
j
Baal-Gaadist Liibanoni orus k
¨
˜
kuni Halaki maeni, l mis touseb Seiri m suunas, ja kelle maa
¨
Joosua andis seejarel Iisraelile omandiks, jagades suguharu¨
de vahel n 8 magismaa, Sefe¨
˜
˜
la, Araba, maenolvad, korbe ja
¨
Negevi o (see tahendab hettide,
emorlaste, p kaananlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste
maa): q
9 Jeerikor kuningas —
¨
˜
uks; Peeteli korval asu¨
nud Ai s kuningas — uks;
10 Jeruusalemma kuninˇ
¨
gas — uks; Hebroni s
¨
kuningas — uks;
11 Jarmuti kuningas —
¨
uks; Laakise kuningas —
¨
uks;
¨
12 Egloni kuningas — uks;
¨
Geseri z kuningas — uks;
¨
12:3 1 Tegelikult jarv; nimetatakse ka
¨
Genneesareti jarveks, Galilea mereks ja
Tiberiase mereks.
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h Jos 23:1
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¨
13 Debiri a kuningas — uks;
¨
Gederi kuningas — uks;
¨
14 Horma kuningas — uks;
¨
Aradi kuningas — uks;
¨
15 Libna b kuningas — uks;
¨
Adullami kuningas — uks;
16 Makkeda c kuningas —
¨
uks; Peeteli d kuningas —
¨
uks;
17 Tappuahi kuningas —
¨
uks; Heeferi kuningas —
¨
uks;
¨
18 Afeki kuningas — uks;
Lassaroni kuningas —
¨
uks;
19 Maadoni kuningas —
¨
uks; Haasori e kuningas —
¨
uks;
20 Simron-Meeroni kunin¨
gas — uks; Aksafi kunin¨
gas — uks;
21 Taanaki kuningas —
¨
uks; Megiddo kuningas —
¨
uks;
22 Kedese kuningas —
¨
uks; Karmelis asuva Jok¨
neami f kuningas — uks;
˜
23 Doori nolvadel valitsenud Doori g kuningas —
¨
uks; Gilgalis asuva Gooji¨
mi kuningas — uks;
¨
24 Tirsa kuningas — uks.
Neid kuningaid oli kokku 31.
Kui Joosua oli vana ja
¨
aastates,h utles Jehoova
¨ ¨
talle: „Sa oled jaanud vanaks
ja sul on palju aastaid turjal,
aga hulga maad on teil veel
˜
oma valdusse votmata. 2 See
on maa, mis on veel vallu˜
tamata: i koik vilistite ja gesurlaste piirkonnad j 3 (maaala Egiptuse idaosas olevast
˜
Niiluse harust1 kuni pohja pool
asuva Ekronini peeti kaanan-

13

˜
˜
13:3 1 Heebrea sona, mis on tolgitud
˜
˜
„Niiluse harust”, voib tolkida ka „Siihorist”.
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laste maaks), a sealhulgas viie
¨
vilistite valitseja b maad, see tahendab gazalaste, asdodlaste, c
askelonlaste, d gatlaste e ja ekronlaste f maad; samuti aviitide g
˜
alad 4 louna pool; kogu kaananlaste maa; maa-ala alates
Aarast, mis kuulub siidonlastele, h kuni Afekini ja kuni emorlaste piirini; 5 geballastei maa
ja kogu Liibanon ida pool, Baal¨
Gaadist Hermoni mae jalamil
¨
kuni Lebo-Hamatini1; j 6 magismaa elanikud Liibanonist k
˜
Misrefot-Maimini; l ja koik siidonlased. m Ma ajan need rah¨
vad iisraellaste eest ara. n Aga
¨
sina anna see maa parandiks
Iisraelile, nagu ma olen sind
¨ ¨
¨
kaskinud. o 7 Jaota nuud see
¨
¨
maa parandiks uheksale suguharule ja poolele Manasse suguharule.” p
8 Selle suguharu teine pool
ning ruubenlased ja gaadla¨
sed olid saanud endale parandiks alad, mis Mooses oli andnud neile Jordanist ida pool,
nii nagu Jehoova teenija Mooses neile oli andnud, q 9 maa
alates Aroerist r Arnoni vadi s
kaldal, sealhulgas vadi keskel oleva linna, kogu Meedeba lavamaa kuni Diibonini,
˜
10 ja koik linnad, mis olid
kuulunud emorlaste kuningale Siihonile, kes oli valitsenud Hesbonis, kuni ammonlasˇ
tes piirini; 11 samuti olid nad
saanud omale Gileadi ning gesurlaste ja maakatlaste z maavaldused ning kogu Hermoni
ˇ
¨
mae ja kogu Baasani z kuni Salkani t 12 ning kogu Oogi kuningriigi Baasanis (Oog valitses Astarotis ja Edreis ning
¨
ta oli uks viimaseid refalasi). u
˜
˜
13:5 1 Voib tolkida ka „Hamati piirialani”.
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Mooses alistas need rahvad ja
¨
ajas nad nende valdustest vala 13 Aga iisraellased ei ajaja.
¨
nud ara b gesurlasi ja maakatlasi, vaid need rahvad elavad Iis¨
raeli keskel tanini.
14 Ainult leviitide suguha¨
rule ei andnud ta parandit. c Iisraeli Jumala Jehoova tuleohv¨
rid on nende parand, d nagu ta
˜
neile on tootanud. e
¨
15 Siis andis Mooses parandi ruubenlaste suguharu sugu˜
vosadele. 16 Neile kuulub maa
alates Aroerist Arnoni vadi kaldal, sealhulgas vadi keskel olev
linn ja kogu lavamaa Meedeba
˜
juures, 17 Hesbon ja koik sel¨
le tutarlinnad f lavamaal, Diibon,
Baamot-Baal, Beet-Baal-Meon, g
18 Jahas, h Kedemot, i Meefat, j
19 Kirjataim, Sibma, k Seret-Sa¨
har orus oleva mae peal,
˜
20 Beet-Peor, Pisgaa nolvad, l
˜
m
Beet-Jesimot, 21 koik lava˜
maa linnad ning koik kuninglikud valdused, mis kuulusid
emorlaste kuningale Siihonile,
kes valitses Hesbonis. n Mooses
alistas nii tema, o Midjani pealikud Evi, Rekemi, Tsuuri, Huuri
ja Reba p kui ka Siihoni vasallid1,
kes sel maal elasid. 22 Beori
¨
poeg Bileam, ennustaja, q oli uks
˜ ˜
neist, kelle iisraellased moogaga tapsid. 23 Ruubenlaste pii¨
riks on Jordan. See maa uhes
linnade ja nende juurde kuuluvate asulatega on ruubenlaste su˜
¨
guvosade parand.
¨
24 Mooses andis parandi ka
Gaadi suguharule, Gaadi sugu˜
vosadele. 25 Neile kuuluvad
˜
Jaaser, r koik Gileadi linnad, pool ammonlaste s maast
ˇ
kuni Aroerini Rabba s vastas,
13:21 1 St kuningad, kes allusid Siihonile.

JOOSUA 13:26–14:11
26 maa Hesbonist a kuni Raamat-Mispe ja Betonimini ning
Mahanaimist b kuni Debirini,
27 orus asuvad Beet-Haaram,
Beet-Nimra, c Sukkot, d Saafon
¨
¨ ¨
ja ulejaanud osa Hesboni kuninga Siihoni e kuninglikest valdustest. Nende piiriks on Jordan alates Kinnereti meref
˜
lounatipust ida pool Jordanit.
¨
28 See maa uhes linnade ja
nende juurde kuuluvate asula˜
tega on gaadlaste suguvosade
¨
parand.
¨
29 Mooses andis parandi ka
poolele Manasse suguharule,
poole Manasse suguharu su˜
guvosadele.g 30 Nende maaks
on Mahanaimist h alates kogu
˜
Baasan, koik Baasani kuninga Oogi kuninglikud valdused
˜
¨
ja koik Jairi i telkkulad Baasanis, 60 linna. 31 Pool Gileadi ning Astarot ja Edrei, j Oogi
kuninglike valduste linnad Baasanis, anti Manasse poja Maakiri k poegadele, pooltele Maakiri
˜
suguvosadele.
¨
32 See on parand, mille
˜
Mooses andis neile Moabi korbetasandikul teisel pool Jordanit, Jeerikost ida pool.l
33 Aga leviitide suguharule
¨
Mooses parandit ei andnud. m
¨
Nende parand on Iisraeli Jumal
˜
Jehoova, nagu ta neile on tootanud. n
See on maa, mille iisrael¨
lased Kaananimaal pa˜
randina endale votsid ning mille preester Eleasar, Nuuni poeg
Joosua ja Iisraeli suguharu˜
de suguvosade peamehed nei¨
le parandiks andsid.o 2 Nen¨
de parand jagati neile liisup
ga, nagu Jehoova oli Moosese
¨
kaudu uheksa ja poole suguha-

14

334

PTK 13
a 4Mo 21:26
b 1Mo 32:2
Jos 21:8, 38

c 4Mo 32:
34, 36

d 1Mo 33:17
e 4Mo 21:26
f 4Mo 34:2, 11
5Mo 3:16, 17
Joh 6:1

g 5Mo 3:13
h 1Aj 6:77, 80
i 4Mo 32:
40, 41
5Mo 3:14
4Mo 21:33
4Mo 32:39
4Mo 32:33
5Mo 10:9
Jos 18:7
n 4Mo 18:24
4Mo 26:
62, 63
5Mo 18:1

j
k
l
m


PTK 14
o 4Mo 34:17
Jos 19:51
p 4Mo 26:55
4Mo
33:54
˜
Op 16:33
Ap 13:19


Teine veerg
a 4Mo 34:13
b 4Mo 32:29
c 5Mo 10:9
Jos 13:14

d 1Mo 48:5
1Aj 5:2

e 1Mo 48:
19, 20

f 4Mo 35:7
Jos 21:1, 2

g 4Mo 35:2, 5
h Jos 4:19
Jos 10:43

i 4Mo 32:
j
k
l
m
n
o

p
q
r
s

11, 12
5Mo 1:35, 36
4Mo 12:7, 8
4Mo 13:26
4Mo 13:2, 6
4Mo 13:30
4Mo 14:6, 7
4Mo 14:24
4Mo 32:
11, 12
5Mo 1:36
4Mo 14:
29, 30
Jos 21:45
4Mo 14:33

¨
¨
ru kohta kasu andnud. a 3 Ule¨ ¨
jaanud kahele ja poolele sugu¨
harule oli Mooses andnud parandi teisel pool1 Jordanit, b
aga leviitidele ta nende keskel
¨
parandit ei andnud. c 4 Joose¨
pi jareltulijaid oli kaks suguharu, d Manasse ja Efraim. e Leviiti¨
dele aga maaosa ei antud, uksf
nes linnad elamiseks ning karjamaad nende kariloomade ja
omandi jaoks.g 5 Iisraellased
jaotasid maa, nagu Jehoova oli
¨
Moosest kaskinud.
¨ ¨
6 Siis poordusid Juuda mehed Gilgalis h Joosua poole ja
kenislase Jefunne poeg Kaa¨
¨
leb i utles talle: „Sa tead has¨
ti, mida Jehoova utles j minu ja
sinu kohta jumalamees Moosesele k Kaades-Barneas. l 7 Ma
olin 40-aastane, kui Jehoova teenija Mooses saatis mind
¨
Kaades-Barneast valja maad
˜
¨ ¨
m ja tagasi joudes
raauurima,
kisin ma talle ausalt, mida ma
¨
seal nagin. n 8 Kuigi mu ven¨
nad, kes kaisid seal koos minu¨
¨
ga, panid rahva sudame varise¨
¨
ma, kaisin mina kogu sudamest
¨
oma Jumala Jehoova jarel. o
¨
9 Mooses andis tol paeval vande: „Maa, mille peale su jalg
on astunud, saab sulle ja su
¨
¨
poegadele pusivaks parandiks,
¨
sest sa oled kainud mu Ju¨
¨
mala Jehoova jarel kogu sudamest.” p 10 Jehoova ongi mind
˜
elus hoidnud, q just nagu ta too˜
r
tas, koik need 45 aastat alates
ajast, mil Jehoova andis Iisrae˜
¨
li korberannaku ajal Moosese¨ ¨
˜
le selle tootuse. s Siin ma nuud
olen, 85 aastat vana. 11 Ma
olen praegu sama tugev nagu
¨
paeval, mil Mooses mu teele
˜
˜
14:3 1 Voib tolkida ka „ida pool”.
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˜
saatis. Mul on sodimiseks ja
˜
˜
koigeks muuks sama palju joudu nagu siis. 12 Anna mulle
¨ ¨
¨
nuud see magismaa, mille Je¨
˜
hoova tol paeval tootas mulle
anda. Ehkki seal on anaklased a
ja suured kindlustatud linnad, b
¨
nagu sa tol paeval ise kuulsid,
on Jehoova kindlasti minuga c
¨
ja ma ajan nad sealt ara, nagu
˜
Jehoova on tootanud.” d
˜
13 Siis Joosua onnistas te¨
da ja andis Hebroni parandiks Jefunne pojale Kaalebile.e
¨
14 Seeparast kuulub Hebron
kenislase Jefunne pojale Kaale¨
¨
bile ja see on tema parand ta¨
naseni, kuna ta kais Iisraeli Ju¨
¨
mala Jehoova jarel kogu sudamest. f 15 Enne seda oli Hebroni nimi Kirjat-Arba g (Arba oli
¨
¨
uks anaklaste tahtsamaid me˜
hi). Ja maa puhkas sojast. h
Maa, mis jagati liisuga i
˜
Juuda suguharu suguvosadele, ulatus Edomi j piirini, ni˜
˜
melt Sini korbeni ja Negevi lou˜
naservani. 2 Nende lounapiir
˜
algas Soolamere k otsast, lounapoolsest lahest. 3 See kulges
˜
˜
louna poole Akrabbimi tousu¨
˜
ni, l seejarel Sini, siis tou˜
sis lounast Kaades-Barneasse, m
¨
¨
kulges ule Hesroni ules Ad¨ ¨
darisse ja poordus Karka poole. 4 Sealt edasi kulges piir
˜
¨
Asmonisse, n joudis valja Egip˜
tuse vadini o ning loppes mere˜
ga. Selline oli nende lounapiir.
5 Idapiiriks oli Soolameri
˜
kuni Jordani suudmeni ja pohjapiir algas merelahe juurest
˜
Jordani suudmest. p 6 Piir tou˜
sis Beet-Hoglasse, q kulges pohja
˜
pool Beet-Arabat r ja tousis sealt
Ruubeni poja Bohani kivini. s
¨
˜
7 Seejarel tousis piir Aakori
ˇ
orus s asuva Debiri suunas ning
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¨ ¨
˜
poordus pohja poole Gilgalis˜
se, a mis on Adummimi tousu
˜
ees vadist louna pool. Edasi
kulges piir Een-Semese b veteni
˜
ja loppes Een-Rogelis. c 8 Sealt
˜
tousis piir Ben-Hinnomi or˜
gu, d jebuuslaste e lounapoolse˜
le nolvale, see on Jeruusalem˜
¨
ma. f Edasi tousis piir makke,
˜
¨ ¨
mis korgub Hinnomi oru laa¨
˜
nekuljes, Refaimi oru pohjaser¨
vas. 9 Siis margiti piir selle
¨
mae otsast Neftoahi allikani g ja
¨
see kulges Efroni mae linnadeni
ning sealt Baalasse, see on Kir¨ ¨
jat-Jearimi. h 10 Baalast poor¨ ¨
dus piir laane poole, kulges Sei¨
¨
ri maeni ja edasi Jearimi mae
˜
˜
pohjapoolse nolvani, see on Kesalonini, ning laskus sealt BeetSemesesse i ja kulges Timnani. j
˜
11 Edasi jooksis piir pohja poo˜
le kuni Ekroni k nolvani, sealt
¨
Sikkeronini ja Baala maeni ning
˜
Jabneelini. Piir loppes merega.
¨ ¨
12 Laanepoolseks piiriks oli
Suur meri1 l ja selle rannik.
˜
Need olid juudalaste suguvosade maa-ala piirid.
13 Jefunne pojale Kaalebilem anti maaosa juudalaste keskel, nagu Jehoova oli Joo¨
suat kaskinud, nimelt anti talle Kirjat-Arba (Arba oli Anaki
isa), see on Hebron. n 14 Kaa¨
leb ajas sealt ara Anaki o kolm
poega Seesai, Ahimani ja Tal¨
mai p — Anaki jareltulijad.
¨
˜
15 Sealt laks ta voitlema Debiri elanikega q (Debiri nimi oli
varem Kirjat-Seefer). 16 Kaa¨
¨ ¨
leb utles: „Kes loob KirjatSeeferit ja selle vallutab, selle¨
le annan ma naiseks oma tutre Aksa.” 17 Otniel, r Kaalebi
venna Kenases poeg, vallutaski
¨
selle ja Kaaleb andis oma tutre
15:12 1 St Vahemeri.

JOOSUA 15:18–59
Aksa a talle naiseks. 18 Kui
Aksa oli minemas oma mehe
¨
Otnieli koju, kais ta oma mehe˜
le peale, et see tema isalt pol¨
lumaad kusiks. Niisiis, kui Aksa
¨
tuli eesli seljast maha1, kusis
Kaaleb temalt: „Mida sa soovid?”b 19 Aksa vastas: „Palun
˜
onnista mind! Sa oled and¨
˜
nud mulle kuiva maatuki louna
pool1, aga anna mulle ka Gullot-Maim2.”
Ta andiski temale
¨
Ulem-Gulloti ja Alam-Gulloti.
20 See oli Juuda suguharu
˜
¨
suguvosade parand.
21 Juuda suguharu maa
¨ ¨
˜
¨
lounakuljes Edomi c piiri aa¨
res olid jargmised linnad: Kabseel, Eeder, Jaagur, 22 Kiina, Diimona, Adada, 23 Kedes, Haasor, Jitnan, 24 Siif,
Telem, Bealot, 25 Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, see
on Haasor, 26 Amam, Sema,
Moolada, d 27 Hasar-Gadda,
Hesmon, Beet-Pelet, e 28 Hasar-Suual, Beer-Seba, f Bisjootja, 29 Baala, Iim, Esem,
30 Eltolad, Kesil, Horma, g
31 Siklag, h Madmanna, Sansanna, 32 Lebaot,
Silhim,
Ain ja Rimmon. i Kokku 29 linna ja nende juurde kuuluvad
asulad.
33 Sefela j linnad olid Estaol, Sora, k Asna, 34 Saanoah, Een-Gannim, Tappuah,
Eenam, 35 Jarmut, Adullam, l
Soko, Aseka, m 36 Saaraim, n
Aditaim, Gedera ja Gederotaim1 — 14 linna ja nende juurde kuuluvad asulad;
˜
¨
15:18 1 Teine voimalik tahendus: „plaksu¨
¨
tas eesli seljas istudes kasi”, ilmselt ta˜
˜
˜
helepanu voitmiseks. 15:19 1 Voib tol¨
kida ka „maatuki Negevis”. 2 Nimi Gul¨
lot-Maim tahendab „veesilmad”. 15:36
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „Gedera ja
selle lambaaedikud”.
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37 Senan, Hadasa, MigdalGaad, 38 Dilan, Mispe, Jokteel, 39 Laakis, a Boskat, Eglon, 40 Kabbon, Lahmas, Kitlis, 41 Gederot, Beet-Daagon,
Naama ja Makkeda b — 16 linna
ja nende juurde kuuluvad asulad;
42 Libna, c
Eter,
Aasan, d
43 Jiftah, Asna, Nesib, 44 Keila, Aksib ja Maaresa — 9 linna ja
nende juurde kuuluvad asulad;
¨
45 Ekron ning selle tutarlinnad1 ja selle juurde kuulu¨ ¨
vad asulad; 46 Ekronist laane
˜
˜
pool koik linnad Asdodi korval
ja nende juurde kuuluvad asulad;
¨
47 Asdod, e selle tutarlinnad
ja selle juurde kuuluvad asu¨
lad; Gaza, f selle tutarlinnad ja
selle juurde kuuluvad asulad
kuni Egiptuse vadini ning Suure mere ja selle rannikualadeni. g
¨
48 Maestikulinnad olid Saamir, Jattir, h Soko, 49 Danna,
Kirjat-Sanna, see on Debir, 50 Anab, Estemo, i Aanim,
51 Goosen, j Holon ja Giilo k —
11 linna ja nende juurde kuuluvad asulad;
52 Arab,
Duuma,
Esan,
53 Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka, 54 Humta, Kirjat-Arba, see
on Hebron, l ja Siior — 9 linna ja
nende juurde kuuluvad asulad;
55 Maon, m Karmel, Siif, n
Jutta, 56 Jisreel, Jokdeam,
Saanoah, 57 Kajin, Gibea ja
Timna o — 10 linna ja nende
juurde kuuluvad asulad;
58 Halhul, Beet-Suur, Gedoor, 59 Maarat, Beet-Anot ja
Eltekon — 6 linna ja nende juurde kuuluvad asulad;
˜
˜
¨
15:45 1 Voib tolkida ka „umberkaudsed
linnad”.
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60 Kirjat-Baal, see on KirjatJearim, a ja Rabba — 2 linna ja
nende juurde kuuluvad asulad.
˜
61 Korbelinnad olid Beet-Araba, b Middin, Sekaka, 62 Nibsan, Soolalinn ja Een-Gedi c —
6 linna ja nende juurde kuuluvad
asulad.
63 Aga Jeruusalemmas ela¨
vaid jebuuslasi d juudalased ara
¨
e
ajada ei suutnud ja seeparast
elavad jebuuslased Jeruusa¨
lemmas koos juudalastega tanini.
Maa, mis jagati liisuga f
¨
Joosepi jarglastele, g algas Jordanist Jeeriko kohalt
ja ulatus Jeerikost ida poo¨ ¨
˜
le jaavate veteni ning vot˜
˜
tis enda alla korbe, mis touseb
¨
Jeerikost Peeteli magismaale. h
¨
2 Peetelist, mis oli Luusi lahedal, kulges piir Atarotini, mis
on arklaste piiriks, 3 laskus
¨ ¨
laane suunas jafletlaste piirini,
sealt kuni Alam-Beet-Hooroni i
˜
piirini ja Geserini j ning loppes
merega.
¨
4 Joosepi jarglased k manas˜
selased ja efraimlased votsid
maa oma valdusse. l 5 Efraimi
¨
˜
jarglaste ja nende suguvosade
¨
parandi piir jooksis
idast
Ata¨
rot-Addarist m Ulem-Beet-Hooronini n ja 6 sealt edasi mere˜
¨
ni. Pohja poole jai Mikmetat, o
¨ ¨
sealt kaandus piir ida poole
Taanat-Silosse ning kulges ida
poole Jaanoahini. 7 Jaanoahist laskus see Atarotti ja Naarasse, ulatus Jeerikoni p ning
˜
¨
joudis valja Jordanini. 8 Tappuahi q juurest kulges piir eda¨ ¨
si laane poole Kanaa vadini ja
˜
loppes merega. r See on Efraimi
˜
¨
suguharu suguvosade parand.
9 Lisaks olid efraimlastel ma¨
nasselaste parandi keskel oma
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linnad a koos nende juurde kuuluvate asulatega.
¨
10 Aga nad ei ajanud ara
Geseris elavaid kaananlasi,b
vaid need elavad Efraimi keskel
¨
tanini c ning on pandud tegema
¨ ¨
orjatood. d
Siis heideti liisku e Joose¨
pi esmasundinu f Manasg
se suguharule. Manasse es¨
masundinule Maakirile, h Gileadi isale, said Gilead ja Baasan, i
˜
¨
sest ta oli sojamees. 2 Seeja¨
¨ ¨
rel heideti liisku ulejaanud ma˜
nasselastele nende suguvosa¨
de kaupa: Abieseri j jarglas¨
tele, Heeleki jarglastele, Asrieli
¨
¨
jarglastele, Sekemi jarglastele,
¨
Heeferi jarglastele ja Semida
¨
jarglastele. Need olid Joosepi
¨
poja Manasse jarglased, me˜
hed nende suguvosade kaupa. k
3 Kuid Selofhadil, l kes oli Manasse poja Maakiri poja Gileadi poja Heeferi poeg, ei olnud
¨
poegi, vaid ainult tutred. Nende nimed olid Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. 4 Nad tulid preester Eleasari m ja Nuuni poja Joosua ning pealike
¨
¨
ette ja utlesid: „Jehoova kaskis
¨
Moosesel anda meile parandi
meie suguvendade keskel.” n Nii
¨
antigi neile Jehoova kasu koha¨
selt parand nende isa vendade
keskel. o
5 Manasse sai liisuga veel
¨
¨
kumme maatukki lisaks Gileadile ja Baasanile, mis on teisel
pool1 Jordanit, p 6 sest Ma¨
¨
nasse tutardele anti parand
tema poegade keskel; Manasse
¨
teiste jareltulijate omandiks sai
Gileadimaa.
7 Manasse piir kulges Aaserist Mikmetatini, q mis on Sekemi r vastas, ja sealt edasi

17
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˜
lounasse Een-Tappuahi elanike juurde. 8 Tappuahimaa a sai
Manassele, kuid Manasse piiril
olev Tappuahi linn kuulus Efrai¨
mi jarglastele. 9 Sealt laskus
˜
piir lounasse Kanaa vadini,
kus Manasse linnade keskel
asuvad Efraimi linnad, b ning
˜
Manasse piir kulges vadist poh˜
ja pool ja loppes merega. c
˜
10 Sellest louna pool olev maa
˜
kuulus Efraimile ja pohja pool
olev maa sai Manassele ning
˜
meri oli tema maa piiriks. d Pohjas ulatub Manasse ala Aaserini
ja idas Issaskarini.
11 Manassele said Issaskari
ja Aaseri aladel linnad BeetSean, Jibleam, e Door, f EenDoor,g Taanak h ja Megiddo koos
¨
nende linnade elanike ja tutar˜
linnadega, kolm korgendikku.
¨
12 Aga Manasse jarglased ei
suutnud neid linnu oma valdus˜
se votta; kaananlased olid vi¨
sad ja jaid sellele maale elama.i
13 Kui iisraellased olid tugevamaks saanud, panid nad kaa¨ ¨
nanlased orjatoole, j aga nad ei
¨
¨
ajanud neid taielikult ara. k
¨
¨
14 Joosepi jarglased kusisid
¨
Joosualt: „Misparast oled sa
¨
andnud meile parandiks vaid
¨
¨
uhe maatuki? l Me oleme ju arvukas rahvas, sest Jehoova on
˜
meid seniajani onnistanud.” m
15 Joosua vastas neile: „Kui te
olete nii arvukas rahvas, siis
minge ja raadake endale metsa
perislaste n ja refalaste o maal,
¨
sest Efraimi magismaa p on tei¨
le liiga kitsas.” 16 Siis utle¨
¨
sid Joosepi jarglased: „Magis˜
maast meile ei piisa, kuid koigil orus elavatel kaananlastel
˜
on raudvikatitega sojavankrid, q
nii neil, kes on Beet-Seanis r ja
¨
selle tutarlinnades, kui ka neil,
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kes on Jisreeli orus.” a 17 Siis
¨
¨
utles Joosua Joosepi jarglastele Efraimile ja Manassele: „Te
olete arvukas ja tugev rahvas.
¨
Te ei saa mitte ainult uht liisuosa, b 18 vaid teie omaks saab
¨
¨
ka magismaa. c Seal kasvab kull
mets, kuid raiuge see maha.
¨ ¨
Sellest saab teie maa aareala.
¨
Te ajate kaananlased ara, kuigi
nad on tugevad ja neil on raud˜
vikatitega sojavankrid.” d
Siis kogunes terve iisraellaste kogudus Siilos¨
e
se ja nad panid sinna pusti kogudusetelgi, f kuna maa
¨ ¨
oli nuud nende ees alistatud. g
2 Aga seitsmele Iisraeli sugu¨
harule polnud veel parandit ja¨
¨
gatud. 3 Seeparast utles Joosua iisraellastele: „Kui kaua te
˜
veel viivitate ega vota oma valdusse maad, mille teie esiisade Jumal Jehoova teile on
andnud? h 4 Valige igast suguharust kolm meest ja ma saa¨
¨
dan nad valja, et nad kaiksid
¨
maa labi ja kaardistaksid selle,
¨
et see parandiosadeks jaotada.
Siis tulgu nad minu juurde tagasi. 5 Nad jaotagu see endi
vahel seitsmeks osaks. i Juuda
¨ ¨
˜
jaab oma maa-alale lounas j ja
Joosepi sugu oma maa-alale
˜
pohjas.k 6 Kaardistage maa,
jaotage see seitsmeks osaks
¨
ja tooge see plaan minu katte, siis heidan ma meie Jumala Jehoova ees liisku. l 7 Leviitidel aga ei ole osa teie keskel, m
¨
sest nende parand on Jehoova preestriamet.n Gaad, Ruuben ja pool Manasse suguharu o
on juba saanud endale Jorda¨
nist ida pool parandi, mille Jehoova teenija Mooses neile andis.”
8 Siis mehed seadsid end
teeleminekuks valmis ja Joo-

18
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¨
sua andis neile, kes laksid
¨
maad kaardistama, sellise ka¨
¨
su: „Minge ja kaige maa labi
ning kaardistage see. Siis tulge minu juurde tagasi ja ma heidan siin Siilos Jehoova ees liis¨
¨
ku.” a 9 Mehed laksidki, kaisid
¨
maa labi ja kandsid raamatus˜
se koik selle linnad ning jagasid maa seitsmeks osaks. See¨
jarel tulid nad Joosua juurde
laagrisse Siilosse. 10 Siis heitis Joosua Siilos Jehoova ees
˜
liisku b ning jaotas nonda iisraellaste vahel maa, nii et iga¨
uks sai oma osa. c
˜
11 Koigepealt langes liisk
˜
Benjamini suguharu suguvosadele ning nad said endale maa-ala Juuda rahva d ja
Joosepi rahva e vahel. 12 Nen˜
de pohjapiir algas Jordanist,
˜
˜
˜
tousis nolvale Jeerikost f poh¨
¨ ¨
ja pool, edasi maele laane
suunas ning ulatus Beet-Aave˜
ni korbesse. g 13 Sealt kulges
˜
piir Luusi, selle lounapoolse˜
le nolvale, see on Peetelisse, h
siis laskus piir Atarot-Addarini, i mis asub Alam-Beet-Hooro˜
nist j louna pool paikneval
¨
¨ ¨
mael. 14 Nende laanepiir kulges Beet-Hooroni vastas oleva
¨
˜
mae juurest lounasse ja ulatus sealt juudalaste linna Kirjat-Baali, see on Kirjat-Jeari˜
mi, k ning loppes seal.
˜
15 Lounapiir algas Kirjat¨ ¨
Jearimist ja kulges edasi laane
˜
¨
poole; see joudis valja Neftoahi
veeallikani.l 16 Edasi laskus
piir Ben-Hinnomi oru m vastas
¨
¨
oleva mae kaugeima kuljeni Re˜
faimi n oru pohjaosas ja sealt
˜
Hinnomi orgu jebuuslasteo lou˜
napoolsele nolvale ning alla
Een-Rogelisse. p 17 Siis jook˜
¨
sis piir pohja poole, seejarel
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Een-Semesesse ja sealt Gelilo˜
tini, mis on Adummimi tousu a
ees, ning laskus Ruubeni poja
Bohani kivini. b 18 Sealt kul˜
ges see Araba ees oleva poh˜
japoolse nolvani ja laskus Ara¨
basse. 19 Seejarel kulges piir
˜
˜
Beet-Hogla c pohjapoolse nolva˜
˜
ni ja loppes Soolamered poh˜
jalahes Jordani lounasuudmes.
˜
See oli lounapiir. 20 Idapiiriks oli Jordan. See oli Ben¨
˜
jamini jareltulijate suguvosade
¨
parandmaa ja need olid selle
maa piirid.
21 Benjamini suguharu sugu˜
vosade linnad olid Jeeriko, BeetHogla, Eemek-Kesis, 22 BeetSemaraim,
Peetel, f
Araba, e
23 Avvim, Paara, Ofra, 24 Kefar-Ammoni, Ofni ja Geba g — 12
linna ja nende juurde kuuluvad
asulad;
25 samuti Gibeon, h Raama, Beerot, 26 Mispe, Kefiira, Mosa, 27 Rekem, Jirpeel,
Tarala, 28 Seela, i Elef, Jebuusi ehk Jeruusalemm, j Gibea k ja Kirjat — 14 linna ja nende juurde kuuluvad asulad.
¨
See oli Benjamini jareltulija˜
¨
te suguvosade parand.
Teine liisk l langes Siimeonile, Siimeoni m suguha˜
ru suguvosadele. Nad said en¨
¨
dale parandi juudalaste paran¨
di keskel. n 2 Nende parandiks
said Beer-Seba o koos Seebaga, Moolada, p 3 Hasar-Suual, q
Bala, Esem, r 4 Eltolad, s Betuul,
ˇ
Horma, 5 Siklag, s Beet-Markabot, Hasar-Suusa, 6 Beet-Lebaot z ja Saaruhen — 13 linna ja
nende juurde kuuluvad asulad;
ˇ
7 Ain, Rimmon, Eter ja Aasanz —
4 linna ja nende juurde kuulu˜
vad asulad, 8 samuti koik asu¨
lad nende linnade umber kuni

19
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˜
Baalat-Beeri ehk Raamani lounas. See oli Siimeoni suguharu
˜
¨
suguvosade parand. 9 Siimeoni
¨
¨
jareltulijad said oma parandi juudalaste maaosast, sest juudalaste osa oli liiga suur. Nii said Sii¨
meoni jareltulijad endale omandi
¨
nende parandi keskel. a
10 Kolmas liisk b langes Se¨
˜
buloni c jareltulijate suguvosa¨
dele ja nende parandi piir ula¨ ¨
tus kuni Saaridini. 11 Laane
˜
suunas tousis piir Maralisse ja
˜
joudis Dabbesetti ning ulatus
Jokneami ees olevasse vadisse. 12 Ida suunas jooksis piir
¨
˜
Saaridist paikesetousu poole
kuni Kislot-Taaborini ja sealt
˜
Daberatti d ning tousis Jaafiasse. 13 Sealt kulges see edasi
¨
˜
ida suunas, paikesetousu poole
Gat-Heeferisse, e Eet-Kaasinisse
ja Rimmonisse ning ulatus kuni
˜
¨ ¨
Neani. 14 Pohjas poordus piir
˜
¨
Hannatoni poole ja joudis valja Jiftah-Eeli orgu, 15 Kattatti, Nahalali, Simroni, f Jidalasse
ja Petlemma. g Kokku oli 12 linna koos nende juurde kuuluvate asulatega. 16 See oli Sebu¨
˜
loni jareltulijate suguvosadeh
¨
parand. Need olid nende linnad
koos asulatega.
17 Neljas liisk i langes Issaska¨
rile, j Issaskari jareltulijate sugu˜
vosadele. 18 Nende piiriks said
Jisreel, k Kesullot, Suunem, l
19 Hafaraim, Sioon, Anaharat,
20 Rabbit, Kisjon, Ebes, 21 Remet, Een-Gannim, m Een-Hadda
ja Beet-Passes. 22 Piir ulatus
Taaborini, n Sahasimani ja Beet˜
Semeseni ning loppes Jordani
juures. Kokku oli 16 linna koos
nende juurde kuuluvate asulatega. 23 See oli Issaskari sugu¨
˜
haru suguvosadeo parand. Need
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olid nende linnad koos asulatega.
24 Viies liisk a langes Aase˜
ri b suguharu suguvosadele.
25 Nende piiriks said Helkat, c
Hali, Beten, Aksaf, 26 Alam¨ ¨
melek, Amad ja Misal. Laanes ulatus piir Karmeli d ja Sii¨
hor-Libnatini 27 ning laks tagasi ida poole Beet-Daagonisse,
˜
joudis Sebulonini ja Jiftah˜
Eeli orgu pohja pool, Beet¨ ¨
Eemekisse ja Neielisse, moodus
Kabuulist vasakult, 28 kulges sealt edasi Ebronisse, Rehobisse, Hammonisse, Kanaasse kuni rahvarohke Siidonini. e
¨
29 Seejarel jooksis piir tagasi Raamasse ning ulatus kind¨ ¨
lustatud Tuurosef linnani. Siis
¨
laks piir tagasi Hosasse ning
˜
¨ ¨
loppes mere aares, kus paiknevad Aksib, 30 Umma, Afek g ja
Rehob. h Kokku oli 22 linna koos
nende juurde kuuluvate asulatega. 31 See oli Aaseri sugu˜
¨
haru suguvosadei parand. Need
olid nende linnad koos asulatega.
32 Kuues liisk j langes Nafta¨
¨
li jareltulijatele, Naftali jareltu˜
lijate suguvosadele. 33 Nende piir jooksis Heelefist ja
Saanannimi suure puu k juurest Adami-Nekebi, Jabneeli ja
˜
Lakkumini ning loppes Jorda¨ ¨
ni aares. 34 Piir kulges taga¨ ¨
si laane poole Asnot-Taabori˜
ni ja sealt Hukkokisse. Lounas ulatus piir Sebulonini,
¨ ¨
laanes Aaserini ja idas Juu¨ ¨
dani1 Jordani aares. 35 Kindlustatud linnad olid Tsiddim,
Seer, Hammat, l Rakkat, Kinneret, 36 Adama, Raama, Haa¨
19:34 1 Viitab ilmselt uhele Juuda sugu¨
˜
harust parit mehe suguvosale.
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sor, a 37 Kedes, b Edrei, EenHaasor, 38 Jireon,
MigdalEel, Horem, Beet-Anat ja Beetc
Semes. Kokku oli 19 linna
koos nende juurde kuuluvate asulatega. 39 See oli Naf¨
˜
tali suguharu suguvosaded parand. Need olid nende linnad
koos asulatega.
40 Seitsmes liisk e langes
˜
Daani f suguharu suguvosade¨
le. 41 Nende parandi piiriks
olid Sora, g Estaol, Iir-Semes,
42 Saalabbin, h Ajjalon, i Jitla,
Ekron, k
43 Eelon,
Timna, j
44 Elteke, Gibbeton, l Baalat, 45 Jehud,
Bene-Berak,
Gat-Rimmon, m 46 Mee-Jarkon
ja Rakkon, ning piir jooksis
˜
Joppe n korvalt. 47 Daanlastele aga oli nende maa-ala lii¨
¨
ga kitsas. o Seeparast laksid nad
˜
¨
sodima ules Lesemi p vastu, val˜
lutasid selle ja loid selle elani˜ ˜
˜
kud moogaga maha. Nad votsid
Lesemi enda valdusse ja asusid
sinna elama ning nimetasid sel¨
le oma esiisa Daani jargi Daaniks. q 48 See oli Daani sugu˜
¨
haru suguvosade parand. Need
olid nende linnad koos asulatega.
¨
49 Nii jagasid nad maa parandiosadeks. Siis andsid iis¨
raellased enda keskel parandi
Nuuni pojale Joosuale. 50 Je¨
hoova kasu kohaselt andsid
nad talle linna, mille ta enda¨
le kusis, nimelt Timnat-Serahi r
¨
Efraimi magismaal. Ta ehitas
¨
linna ules ja asus sinna elama.
¨
51 Need olid parandmaad,
mis preester Eleasar, Nuuni
poeg Joosua ja Iisraeli suguha˜
rude suguvosade peamehed jas liisku
heites Jehoova
gasid
ˇ
ees Siilos s kogudusetelgi sisse-
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¨
˜
kaigu juures. a Sellega lopetasid
nad maa jaotamise.
Siis lausus Jehoova
Joo¨
suale: 2 „Utle iisraellastele: „Valige endale pelgulinnad, b millest ma teile Moose¨ ¨
se kaudu raakisin, 3 et sinna
˜
saaks pogeneda inimesetapja,
kes kogemata, ilma et oleks
ette kavatsenud, on kellegi tapnud. Need linnad olgu tei˜
le pelgupaigaks veritasunoudja
˜
eest. c 4 Inimesetapja pogene¨
gu uhte neist linnadest, d linna¨ ¨
¨
varava e juurde, ja raakigu seal
oma lugu selle linna vanematele. Nad lasku ta linna, andku
talle elamispaik ja ta elagu seal
nende juures. 5 Kui veritasu˜
¨
noudja teda jalitab, ei tohi nad
¨
tapjat tema katte anda, sest too
tappis kaasinimese kogemata,
ilma et oleks teda varem vihanud. f 6 Tapja elagu selles lin¨
nas, kuni ta ule on koguduse
¨ ¨
˜
ees kohut moistetud.g Ta jaagu
sinna kuni sel ajal ametisole¨
va ulempreestri surmani. h See¨
˜
¨ ¨
jarel voib inimesetapja poorduda tagasi koju, linna, kust ta oli
˜
pogenenud.”” i
¨
7 Niisiis andsid nad puha
linna staatuse1 Kedesele j Gali¨
leas Naftali magismaal, Seke¨
mile k Efraimi magismaal ja Kirjat-Arbale, l see on Hebronile,
¨
Juuda magismaal. 8 Jordani
piirkonnas Jeerikost ida pool
valisid nad Ruubeni suguharult
˜
korbe lavamaal asuva Beseri, m
Gaadi suguharult Gileadis oleva Raamoti n ja Manasse suguharult Baasanis oleva Golani. o
¨
9 Need linnad valiti val˜
ja koigi iisraellaste ja nende
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jaoks.
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keskel elavate muulaste jaoks,
˜
˜
et sinna voiks pogeneda iga¨
uks, kes tahtmatult on kellegi tapnud, a et ta ei sureks ve˜
¨
¨
ritasunoudja kae labi, enne kui
¨
tema ule on rahva ees kohut
˜
moistetud. b
˜
Leviitide suguvosade pea¨ ¨
mehed tulid nuud preester
Eleasari, c Nuuni poja Joosua ja
˜
iisraellaste suguharude suguvo¨
sade peameeste juurde 2 ja utlesid neile Kaananimaal Siilos: d
¨
„Jehoova kaskis Moosese kaudu anda meile elamiseks linnad
koos nende karjamaadega meie
karjadele.” e 3 Nii andsidki iis¨
¨
raellased Jehoova kasul oma parandist leviitidele need linnad f ja
nende karjamaad.g
˜
4 Koigepealt langes liisk ke˜
hatlaste h suguvosadele. Neile
leviitidele, kes olid preester Aa¨
roni jareltulijad, anti liisku heites 13 linna Juuda suguharult, i
Siimeoni suguharult j ja Benjak
mini suguharult.
¨
¨ ¨
5 Ulejaanud kehatlased said
endale liisuga 10 linna Efraimi
˜
suguharu l suguvosadelt, Daani
suguharult ja poolelt Manasse
suguharult. m
6 Geersonlasedn said endale liisuga 13 linna Issaskari
˜
suguharu suguvosadelt, Aaseri
suguharult, Naftali suguharult
ja poolelt Manasse suguharult
Baasanis. o
˜
7 Merarlaste p suguvosad said
12 linna Ruubeni suguharult,
Gaadi suguharult ja Sebuloni suguharult. q
8 Niisiis andsid iisraellased
liisku heites need linnad ja
nende karjamaad leviitidele, nii
nagu Jehoova oli Moosese kau¨
du kaskinud.r
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9 Juuda suguharult ja Sii¨
meoni suguharult anti jargnea 10 mis
valt loetletud linnad,
said leviitidele, Aaroni poe˜
gadele kehatlaste suguvosadest, sest esimene liisk langes
¨
neile. 11 Neile anti Juuda magismaal Kirjat-Arba b (Arba oli
Anaki isa), see on Hebron, c ja
¨
seda umbritsevad karjamaad.
12 Aga linna maavaldused ja
asulad anti Jefunne pojale Kaalebile. d
13 Preester Aaroni poegadele anti pelgulinnaks, kuhu
˜
˜
vois pogeneda inimesetapja, e
Hebron f ja selle karjamaad, samuti anti neile Libna g ja selle karjamaad, 14 Jattir h ja selle karjamaad, Estemoa i ja selle
karjamaad, 15 Holon j ja selle
karjamaad, Debir k ja selle karjamaad, 16 Ain1 l ja selle karjamaad, Jutta m ja selle karjamaad ning Beet-Semes ja selle
karjamaad — 9 linna neilt kahelt suguharult.
17 Benjamini suguharult anti Gibeon n ja selle karjamaad,
Geba ja selle karjamaad, o
18 Anatot p ja selle karjamaad
ning Almon ja selle karjamaad — 4 linna.
˜
¨
19 Koiki Aaroni jareltulijatele, preestritele, antud linnu oli
kokku 13 linna koos karjamaadega.q
20 Teised kehatlaste sugu˜
vosad leviitide hulgast said liisuga endale linnad Efraimi suguharult. 21 Neile anti pelgu˜
˜
linnaks, kuhu vois pogeneda
inimesetapja, r Sekem s ja sel¨
le karjamaad Efraimi magisˇ
maal, samuti anti neile Geser s
ja selle karjamaad, 22 Kib21:16 1 Jos 15:42 ja 19:7 Aasan.
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saim ja selle karjamaad ning
Beet-Hooron a ja selle karjamaad — 4 linna.
23 Daani suguharult anti Elteke ja selle karjamaad, Gibbeton ja selle karjamaad, 24 Ajjalon b ja selle karjamaad
ning Gat-Rimmon ja selle karjamaad — 4 linna.
25 Poolelt Manasse suguharult anti Taanak c ja selle karjamaad ning Gat-Rimmon ja selle
karjamaad — 2 linna.
˜
26 Koiki teistele kehatlaste
˜
suguvosadele antud linnu koos
nende karjamaadega oli kokku 10.
27 Geersonlasteled leviitide
˜
suguvosadest anti poolelt Manasse suguharult pelgulinnaks,
˜
˜
kuhu vois pogeneda inimesetapja, Golan e Baasanis ja selle karjamaad, samuti anti neile
Beestera ja selle karjamaad — 2
linna.
28 Issaskari suguharult f anti
Kisjon ja selle karjamaad, Daberat g ja selle karjamaad,
29 Jarmut1 ja selle karjamaad
ning Een-Gannim ja selle karjamaad — 4 linna.
30 Aaseri suguharult h anti
Misal ja selle karjamaad, Abdon
ja selle karjamaad, 31 Helkat i
ja selle karjamaad ning Rehob j
ja selle karjamaad — 4 linna.
32 Naftali suguharult anti
˜
˜
pelgulinnaks, k kuhu vois pogeneda inimesetapja, Kedes l Galileas ja selle karjamaad, samuti
anti neile Hammot-Door ja selle
karjamaad ning Kartan ja selle
karjamaad — 3 linna.
˜
33 Koiki geersonlaste sugu˜
vosadele antud linnu koos nende karjamaadega oli kokku 13.
21:29 1 Jos 19:21 Remet.
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˜
34 Merarlaste suguvosade¨
¨ ¨
le,a ulejaanud leviitidele, anti Sebuloni suguharult b Jokneam c ja selle karjamaad, Karta ja selle karjamaad, 35 Dimna ja selle karjamaad ning
Nahalal d ja selle karjamaad —
4 linna.
36 Ruubeni suguharult anti
Beser e ja selle karjamaad, Jahas
ja selle karjamaad, f 37 Kedemot ja selle karjamaad ning Meefat ja selle karjamaad — 4 linna.
38 Gaadi suguharult g anti
˜
˜
pelgulinnaks, kuhu vois pogeneda inimesetapja, Raamot Gileadis h ja selle karjamaad, samuti anti neile Mahanaim i ja
selle karjamaad, 39 Hesbon j
ja selle karjamaad ning Jaaser k
ja selle karjamaad — kokku 4
linna.
˜
40 Merarlaste suguvosadele,
¨
¨ ¨
ulejaanud leviitidele, anti liisku
heites kokku 12 linna.
˜
41 Koiki leviitide linnu iisraellastele kuuluval maal oli
48 linna koos karjamaadega.l
¨
42 Iga linna umber olid kar˜
jamaad, koikide nende linnade
¨
umber.
43 Nii andis Jehoova Iisraelile kogu maa, mille ta vandega
˜
oli tootanud nende esiisadele
˜
anda, m ja nad votsid selle oma
valdusse ning asusid sinna elama. n 44 Jehoova andis neile
˜
¨
rahu koigist umberkaudsetest
vaenlastest, nagu ta oli nende
¨
esiisadele vandunud, o ja ukski nende vaenlastest ei suutnud neile vastu seista. p Jehoo˜
va andis koik nende
¨ vaenlased
˜
¨
nende katte. q 45 Ukski tootus
˜
˜
koigist neist headest tootustest, mis Jehoova oli Iisraeli
¨ ¨
¨
soole andnud, ei jaanud taitu˜
¨
¨
mata, vaid koik laks taide. r

JOOSUA 22:1–17

22

Siis kutsus Joosua enda juurde ruubenlased,
gaadlased ja pool manasselaste
¨
suguharu 2 ning utles neile:
˜
„Te olete teinud koik, mida Jehoova teenija Mooses teil teha
˜
¨
kaskis, a ja te olete votnud kuul¨ ¨
˜
da mu haalt koiges, mida mina
¨
olen teil teha kaskinud. b 3 Te
¨
pole jatnud maha oma vendi
¨
kogu selle aja kuni tanaseni c ja
¨
olete taitnud oma Jumala Je¨
¨ ¨
hoova kaske. d 4 Nuud on teie
Jumal Jehoova andnud teie
vendadele rahu, nagu ta nei¨ ¨
¨ ¨
˜
le tootas. e Poorduge siis nuud
tagasi oma telkidesse, maale,
mille Jehoova teenija Mooses
andis teile omandiks teisel
¨
pool1 Jordanit. f 5 Aga taitke
¨
hoolsalt kaske ja seadust, mille Jehoova teenija Mooses teile andis: g armastage oma Ju¨
˜
malat Jehoovat h ja kaige koigil
¨
¨
tema teedel, i jargige tema kaske j ja hoidke tema ligi k ning
¨
teenige teda l kogu sudamest ja
m
hingest.”
˜
6 Nende sonadega Joosua
˜
¨
onnistas neid ja saatis nad ara
¨
ning nad laksid oma telkidesse.
7 Poolele Manasse suguharu¨
le oli Mooses andnud parandi Baasanis, n aga teisele poolele koos nende vendadega andis
¨
¨ ¨
Joosua parandi Jordanist laa¨
ne pool. o Joosua saatis nad ara
˜
nende telkidesse, onnistades
˜
neid 8 sonadega: „Minge tagasi oma telkidesse suure rik¨
kuse, vaga paljude karilooma˜
de, hobeda, kulla, vase ja raua¨
ga ning vaga suure hulga riiete˜
ga.p Votke koos oma vendadega
˜
oma osa vaenlastelt saadud sojasaagist.” q
¨
9 Seejarel lahkusid ruuben22:4 1 St ida pool.
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lased, gaadlased ja pool manasselaste suguharu teistest
iisraellastest Kaananimaal Sii¨
los ning laksid tagasi Gileadimaale, a neile kuuluvale maale,
kuhu nad olid elama asunud
Moosese kaudu antud Jehoo˜
¨
va kasu kohaselt. b 10 Joudnud Jordani piirkonda Kaananimaal, ehitasid ruubenlased,
gaadlased ja pool manasselas¨ ¨
te suguharu sinna Jordani aarde altari, suure ja muljetavalda˜
¨
va altari. 11 Mone aja parast
kuulsid sellest teised iisraella¨
sed c ja utlesid: „Ruubenlased,
gaadlased ja pool manasselaste suguharu on ehitanud altari Kaananimaa piirile, Jordani
¨ ¨
laanekaldale, iisraellaste poolele.” 12 Kui iisraellased sellest
kuulda said, kogunes terve iisraellaste kogudus Siilosse, d et
˜
nende vastu sotta minna.
13 Iisraellased saatsid ruubenlaste, gaadlaste ja poole
manasselaste suguharu juurde
Gileadimaale preester Eleasari
poja Piinehasee 14 ja koos te¨
¨
maga kumme pealikut: uhe su˜
guvosa pealiku igast Iisraeli su¨
guharust, igauks neist oli oma
˜
suguvosa peamees Iisraeli tuhandete seas. f 15 Kui need
˜
joudsid ruubenlaste, gaadlaste
ja poole manasselaste suguha¨
ru juurde Gileadimaale, utlesid
nad neile:
¨
16 „Nii utleb terve Jehoo¨
va kogudus: „Kuidas te kull
˜
voisite Iisraeli Jumala niimoodi reeta? g Miks te pole kuule¨
tunud Jehoovale, vaid massate
Jehoova vastu ja olete endale
altari ehitanud? h 17 Kas meil
¨
on veel vahe Peori juures teh¨
tud patust? Me pole veel tanaseni sellest puhtaks saa-
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nud, kuigi Jehoova kogudust
¨ ¨
tabas nuhtlus. a 18 Ja nuud
¨
te tahate Jehoova huljata! Kui
¨
¨
teie tana Jehoova vastu massate, siis homme vihastub ta
terve Iisraeli koguduse peale. b 19 Kui te olete teinud
˜
seda seetottu, et teie arvates
on teile kuuluv maa ebapuhas,
¨
siis tulge ule Jehoovale kuuluvale maale, c kus on Jehoo¨
va telkpuhamu, d ja ¨ asuge elama meie keskele. Arge ainult
¨
¨
massake Jehoova vastu ja arge
¨
tehke sellega ka meist massajaid, et ehitate endale altari lisaks meie Jumala Jehoova altarile! e 20 Kas siis, kui Serahi
poeg Aakan f polnud ustav, vaid
˜
¨
¨ ¨
vottis midagi havitamisele maa˜
ratust, ei tousnud mitte Jumala viha terve iisraellaste koguduse vastu? g Ta polnud sugugi
¨
ainus, kes selle patu parast pidi
surema!”” h
21 Seepeale vastasid ruubenlased, gaadlased ja pool
manasselaste suguharu Iisraeli tuhandete peameestele: i
22 „Jumalate Jumal Jehoova!
Jumalate Jumal Jehoova! j Tema teab ja ka Iisrael saagu tea¨
da! Kui me oleme massanud
ja olnud truudusetud Jehoo¨
va vastu, siis argu Jumal mei¨
le tana halastagu! 23 Kui me
ehitasime endale altari selleks,
et taganeda Jehoovast ja oh˜
verdada selle peal poletusohvreid, roaohvreid ja rahuohvreid, siis Jehoova karistagu
meid! k 24 Me ehitasime selle
˜
hoopis seetottu, et olime mu˜
res, et tulevikus voivad teie po¨
jad oelda meie poegadele: „Mis
on teil tegemist Iisraeli Jumala Jehoovaga? 25 Jehoova on
pannud meie ja teie vahele pii-
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riks Jordani, te ruubenlased ja
gaadlased. Teil pole mingit tegemist Jehoovaga!” Ja teie po˜
jad voivad takistada meie poegadel Jehoovat teenida.
¨
¨
26 Seeparast me utlesime:
„Ehitagem siis altar, aga mit˜
te selleks, et ohverdada poletus- ja tapaohvreid, 27 vaid
selleks, et see oleks tunnista¨
jaks teie ja meiea ning meie jareltulijate vahel, et me teenime
˜
Jehoovat oma poletus-, tapa- ja
rahuohvritega, b ja et tulevikus
¨
teie pojad ei utleks meie poegadele: „Teil pole mingit tegemist Jehoovaga!”” 28 Nii me
¨
siis utlesime: „Kui nad peaksid
¨
meile ja meie jareltulijatele tu¨
levikus niiviisi utlema, siis me
vastame: „Vaadake seda Jehoova altari sarnast altarit, mille
meie esiisad valmistasid mitte
˜
poletus- ega tapaohvrite toomiseks, vaid selleks, et see oleks
tunnistajaks teie ja meie va¨
hel.”” 29 Meile pole pahegi
¨
tulnud massata Jehoova vastu c
¨
ja Jehoova huljata ning ehitada
˜
altar poletus-, roa- ja tapaohvrite toomiseks lisaks meie Jumala Jehoova altarile, mis on
¨
tema telkpuhamu ees!” d
30 Kui preester Piinehas,
koguduse pealikud ja Iisraeli
tuhandete peamehed, kes olid
koos temaga, kuulsid Ruube¨
ni, Gaadi ja Manasse jareltu˜
¨
lijate sonu, jaid nad rahule.e
¨
31 Niisiis utles preester Eleasari poeg Piinehas Ruubeni,
¨
Gaadi ja Manasse jareltulijate¨
le: „Tana me saime teada, et
Jehoova on meie keskel, sest
te pole olnud Jehoova vastu
¨ ¨
truudusetud. Te olete nuud iisraellased Jehoova karistusest
¨ ¨
paastnud.”

JOOSUA 22:32–23:15
32 Siis lahkusid preester
Eleasari poeg Piinehas ja pealikud ruubenlaste ja gaadlas¨
te juurest Gileadimaalt ja laksid tagasi Kaananimaale ning
˜
˜
toid sona teistele iisraellastele.
¨
33 Iisraellased jaid selle vastu¨
sega rahule. Nad ulistasid Jumalat ega plaaninud enam ruu˜
benlaste ja gaadlaste vastu sot¨
ta minna, et havitada maa, kus
nad elavad.
34 Ruubenlased ja gaadlased aga andsid altarile nime1.
¨
Nad utlesid: „See on meie vahel tunnistajaks, et Jehoova on
˜
toeline Jumal.”
¨
Pikka aega parast seda,
kui Jehoova oli andnud
˜
¨
Iisraelile rahu a koigist umberkaudsetest vaenlastest, siis,
kui Joosua oli vana ja elatanud, b 2 kutsus Joosua kokku
kogu Iisraeli, c selle vanemad,
˜
selle peamehed, kohtumoistjad
¨
¨
ja ulevaatajad, d ning utles nei¨ ¨
le: „Ma olen vanaks jaanud
ja mul on palju aastaid tur¨
jal. 3 Te olete ise nainud,
mida teie Jumal Jehoova on
˜
¨
koigi nende rahvastega teie parast teinud. Teie Jumal Jehoo˜
va voitles ise teie eest. e 4 Ma
andsin liisuga f teie suguharude¨
le parandiks nii nende rahvaste
maa, kes elavad veel teie kes˜
kel, g kui ka koigi nende rah¨
vaste maa, kelle ma havitasin h
¨ ¨
laane pool Jordanit kuni Suure mereni1. 5 Teie Jumal Jehoova oli see, kes kihutas nad
¨
minema, i ajas ara teie eest, ja
˜
te votsite nende maa endale,
nii nagu teie Jumal Jehoova oli
˜
teile tootanud. j

23

˜
¨
22:34 1 Kontekstist voib jareldada, et altar sai nimeks Tunnistaja. 23:4 1 St Vahemereni.
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¨
˜
6 Olge siis julged taitma koike seda, mis on kirjas Moose¨
se seaduse raamatus, a ja arge
kalduge sellest ei paremale
¨
ega vasakule b 7 ning arge segunege nende rahvastega, c kes
¨ ¨
on jaanud teie keskele elama.
Te ei tohi isegi mainida nende jumalate nimesid d ega nende juures vanduda, nende ette
kummardada ega neid teenida, e
8 vaid teil tuleb hoida oma Jumala Jehoova ligi, f nagu te ole¨
te seda tanaseni teinud. 9 Je¨
hoova ajab teie eest ara suured
¨
¨
ja vagevad rahvad, g sest tanaseni pole mitte keegi suutnud
¨
teile vastu seista. h 10 Uksainus teie mees ajab taga tuhandet, i sest teie Jumal Jehoo˜
va voitleb teie eest, j nagu ta tei˜
le on tootanud. k 11 Olge siis
alati valvel l ja armastage oma
Jumalat Jehoovat! m
12 Aga kui te taganete temast ja hoiate nende poole, kes on neist rahvastest teie
¨
¨ ¨
sekka jarele jaanud, n abiellute
¨
¨
o ja kaite
nendega labi,
nendega
13 siis teadke, et teie Jumal
Jehoova ei aja enam neid rah¨
vaid teie eest ara. p Nad saavad
˜
¨ ¨
teile loksuks ja puuniseks ning
piitsaks teie seljale q ja nad on
teile nagu okas silmas, kuni te
¨
havite sellelt healt maalt, mille teie Jumal Jehoova teile on
andnud.
14 Peagi ma suren. Aga te ju
¨
teate nii oma sudames kui ka
¨
˜
˜
hinges, et mitte ukski sona koi˜
gist neist imelistest tootustest,
mis teie Jumal Jehoova teile on
¨ ¨
¨
andnud, pole jaanud taituma˜
¨
¨
ta. Need koik on taide lainud,
˜
¨
¨
ainuski sona pole lainud tuh¨
ja.r 15 Nii nagu on taitunud
˜
˜
koik need imelised tootused,
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mis teie Jumal Jehoova teile on
andnud, nii toob Jehoova teie
˜
pealea ka lubatud onnetuse ja
¨
havitab teid sellelt healt maalt,
mille teie Jumal Jehoova on
teile andnud. b 16 Kui te rikute oma Jumala Jehoova lepin¨
gut, millest ta on kaskinud teil
kinni pidada, ning teenite teisi jumalaid ja kummardate nen¨
de ette, siis suttib teie vastu Je¨
hoova viha c ja te havite kiiresti
sellelt healt maalt, mille ta teile on andnud.” d
Joosua kutsus Sekemis˜
se kokku koik Iisraeli suguharud. Siis kutsus ta enda
juurde Iisraeli vanemad, sel˜
le peamehed, kohtumoistjad ja
¨
ulevaatajad, e ning nad astu¨
sid Jumala ette. 2 Joosua ut¨
les kogu rahvale: „Nii utleb Iisraeli Jumal Jehoova: „Teie esiisad, f nende hulgas Aabrahami ja Naahori isa Terah, elasid
kaua aega tagasi g teisel pool
˜
suurt joge1 ja teenisid teisi jumalaid. h
˜
3 Siis votsin ma teie esiisa
Aabrahami i teiselt poolt suurt
˜
¨
¨
joge ja lasin tal rannata labi
kogu Kaananimaa ning andsin
¨
talle palju jareltulijaid. j Ma andsin talle Iisaki k 4 ning Iisakile andsin ma Jaakobi ja Eesavi. l Eesavi omandiks sai Seiri
¨
maestik, m aga Jaakob ja tema
¨
pojad laksid alla Egiptusse. n
¨
5 Hiljem lakitasin ma Moose˜
se ja Aaroni o ning loin Egiptust
¨
˜
nuhtlustega p ja seejarel toin ma
¨
teid sealt valja. 6 Kui ma teie
¨
˜
isasid Egiptusest valja toin q ja
˜
¨ ¨
nad joudsid mere aarde, aja˜
sid egiptlased neid sojavankri¨
te ja ratsavaelastega taga kuni
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Punase mereni. a 7 Siis nad
¨ ¨
huudsid Jehoova poole b ja ma
panin pimeduse nende ja egipt˜
laste vahele ning toin egiptlaste peale mere ja katsin nad sel¨
lega.c Te nagite oma silmaga,
mida ma Egiptuses tegin, d ja te
˜
elasite korbes palju aastaid. e
˜
8 Ma toin teid maale teisel pool1 Jordanit, kus elasid
˜
emorlased. Nad voitlesid teie
vastu, f aga ma andsin nad teie
¨
˜
katte, et te votaksite nende maa
¨
oma valdusse, ning ma havitasin nad teie eest. g 9 Siis asus
Sippori poeg Baalak, Moabi
˜
kuningas, Iisraeli vastu voitlema. Ta kutsus Beori poja Bileami teid needma. h 10 Aga ma
˜
ei kuulanud Bileami. i Seega onnistas ta teid mitu korda j ja nii
¨ ¨
¨
ma paastsin teid tema kaest. k
¨
¨
11 Siis te laksite ule Jorda˜
ni l ja joudsite Jeerikosse. m Ja
Jeeriko juhid1, emorlased, perislased, kaananlased, hetid,
girgaaslased, hiivlased ja je˜
buuslased voitlesid teie vastu,
¨
kuid ma andsin nad teie katte. n 12 Ma saatsin teie ees
musta masenduse1 ning see
¨
ajas nad teie eest ara, o nagu
¨
see oli ajanud ara ka kaks
emorlaste kuningat. Seda ei
˜ ˜
teinud teie mook ega vibu. p
˜
13 Nonda andsin ma teile maa,
mille nimel te polnud vaeva
¨
nainud, ja linnad, mida te polnud ehitanud, q ning te asusite
¨ ¨
¨
neisse elama. Te soote viinamagedest ja oliivisaludest, mida te
pole istutanud.” r
¨ ¨
14 Kartke nuud Jehoovat ja
teenige teda laitmatult ja us˜
tavalt s ning korvaldage enda
˜
24:8 1 St ida pool. 24:11 1 Teine voima¨
lik tahendus: „maaomanikud”. 24:12
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „kabuhirmu”.

JOOSUA 24:15–33
keskelt jumalad, keda teie esiisad teenisid teisel pool suurt
˜
joge ja Egiptuses, a ning teenige
Jehoovat. 15 Kui te ei taha
teenida Jehoovat, siis valige
¨
tana, keda te tahate teenida: b
kas neid jumalaid, keda teenisid teie esiisad teisel pool suurt
˜
˜
joge,c voi emorlaste jumalaid,
selle rahva jumalaid, kelle maal
te elate. d Aga mina ja mu pere,
meie teenime Jehoovat!”
16 Seepeale vastas rahvas:
¨
˜
¨
„On taiesti moeldamatu, et hulgaksime Jehoova ja teeniksime
teisi jumalaid! 17 Meie Jumal
˜
Jehoova toi ju meid ja meie
¨
isad valja Egiptusemaalt, e orjusekojast, f ja tegi neid suuri imetegusid meie silme ees g ning
kaitses meid kogu meie tee˜
konnal ja koigi nende rahvaste
¨
¨
seas, kelle keskelt me labi laksime. h 18 Jehoova ajas meie
¨
˜
eest ara koik rahvad, sealhulgas emorlased, kes sellel maal
¨
elasid. Seeparast teenime ka
meie Jehoovat, sest ta on meie
Jumal.”
¨
19 Siis utles Joosua rahvale:
˜
„Kas te toesti suudate Jehoo¨
vat teenida? Ta on ju puha Ju¨ ¨
mal, i Jumal, kes ootab jaagitut
¨
puhendumust.j Ta ei anna an¨
deks teie uleastumisi ega pat¨
te. k 20 Kui te hulgate Jehoo˜ ˜
va ja teenite vooraid jumalaid,
¨ ¨
siis ta poordub teie vastu ning
¨
¨
˜
havitab teid parast koike seda
head, mis ta on teile teinud.” l
21 Rahvas aga vastas Joosuale: „Meie teenime Jehoo¨
vat!” m 22 Seepeale utles Joosua rahvale: „Te olete tunnistajaks, et te olete ise valinud
Jehoova teenimise.”n Ja nemad
¨
utlesid: „Jah, me oleme tunnistajaks.”
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˜
¨ ¨
23 „Korvaldage nuud enda
˜ ˜
¨ ¨
keskelt voorad jumalad ja poo¨
rake oma suda Iisraeli Jumala Jehoova poole!” 24 Rahvas
vastas Joosuale: „Meie teenime
˜
oma Jumalat Jehoovat ja vota¨ ¨
me kuulda tema haalt!”
¨
25 Sel paeval tegi Joosua
Sekemis rahvaga lepingu ning
¨ ¨
kehtestas selle maarused ja
korraldused. 26 Siis kirjutas
˜
Joosua need sonad Jumala sea¨
duse raamatusse a ja pani pusti
¨
˜
uhe suure kivi b voimsa puu alla,
¨
mis on Jehoova puhamu juures.
¨
27 Joosua utles kogu rahvale: „Vaadake, see kivi olgu meile tunnistajaks, c sest see on
˜
kuulnud koike, mida Jehoova
¨ ¨
on meile raakinud. See olgu
tunnistajaks teie vastu, kui te
salgate oma Jumala.” 28 See¨
¨
jarel saatis Joosua rahva ara,
¨
¨
igauhe tema parandmaale. d
¨
¨
29 Parast neid sundmusi
suri Jehoova teenija Joosua,
Nuuni poeg, 110 aasta vanu¨
selt.e 30 Ta maeti oma parandmaale Timnat-Serahisse, f
¨
mis on Efraimi magismaal Gaa¨
˜
si maest pohja pool. 31 Iis˜
rael teenis Jehoovat koigil Joo¨
˜
sua elupaevil ja koigil nen¨
de Iisraeli vanemate paevil, kes
¨
elasid veel parast Joosuat ja
˜
kes teadsid koike, mida Jehoova oli Iisraeli heaks teinud. g
32 Joosepi luud, h mis iis¨
raellased olid Egiptusest ara
toonud, olid maetud Sekemis¨
se, maatukile, mille Jaakob oli
hankinud Sekemi isa Hamori
¨
poegadelt i 100 rahatuki eest, j ja
¨
see sai Joosepi poegade parandiks. k
33 Ka Aaroni poeg Eleasar
suri.l Ta maeti oma poja Piine¨
hase kunkale, m mis oli sellele
¨
antud Efraimi magismaal.

˜
KO H T U M O I S TJ AT E
R A A M AT

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Juuda ja Siimeoni vallutused (1–20)
¨ ¨
Jebuuslased jaavad Jeruusalemma (21)
Joosep vallutab Peeteli (22–26)
˜
¨
Koiki kaananlasi ei aeta ara (27–36)

Naine vigastab Abimelekit ja see
sureb (50–57)
˜
10 Kohtumoistjad Toola ja Jair (1–5)
¨
Iisrael massab ja kahetseb (6–16)
Ammonlased hirmutavad Iisraeli (17, 18)
˜
¨
11 Kohtumoistja Jefta aetakse ara,
hiljem saab juhiks (1–11)
¨
Jefta peab ammonlastega labi¨ ¨
raakimisi (12–28)
˜
¨
Jefta tootus ja ta tutar (29–40)
¨
¨ ¨
Tutar jaab vallaliseks (38–40)

2 Jehoova ingli hoiatus (1–5)
Joosua surm (6–10)
˜
Jehoova laseb tousta kohtu˜
moistjaid (11–23)
3 Jehoova paneb Iisraeli proovile (1–6)
˜
Otniel — esimene kohtumoistja (7–11)
˜
Kohtumoistja Eehud tapab paksu
kuninga Egloni (12–30)
˜
Kohtumoistja Samgar (31)
˜
4 Kaanani kuningas Jaabin rohub
Iisraeli (1–3)
˜
Naisprohvet Deboora ja kohtumoistja
Baarak (4–16)
¨
Jael tapab vaepealik Siisera (17–24)
˜
5 Deboora ja Baaraki voidulaul (1–31)
¨
˜
Tahed sodivad Siisera vastu (20)
Kiisoni veevood (21)
Kes armastavad Jehoovat, on kui
¨
paike (31)
˜
6 Midjan rohub Iisraeli (1–10)
˜
Ingel julgustab kohtumoistja
Giideoni (11–24)
˜
Giideon lohub Baali altari (25–32)
Jumala vaim Giideoni peal (33–35)
Katse villaga (36–40)

12 Konflikt
efraimlastega (1–7)
ˇ
„Sibolet” (6)
˜
Kohtumoistjad Ibsan, Eelon ja
Abdon (8–15)
13 Ingel ilmutab end Maanoahile ja tema
naisele (1–23)
¨
Simsoni sund (24, 25)
˜
14 Kohtumoistja Simson tahab naiseks
¨
uht vilistitari (1–4)
Simson tapab Jehoova vaimu abil
˜
lovi (5–9)
˜
Simsoni moistatus pulmas (10–19)
Simsoni naine antakse teisele
mehele (20)
¨
15 Simson maksab vilistitele katte (1–20)
16 Simson Gazas (1–3)
Simson ja Deliila (4–22)
¨
Simsoni kattemaks ja surm (23–31)

7 Giideon ja ta 300 meest (1–8)
¨
¨ ¨
Giideoni vaed loovad Midjanit (9–25)
˜ ˜
„Jehoova ja Giideoni mook!” (20)
Segadus midjanlaste laagris (21, 22)

17 Miika ebajumalakujud ja preester (1–13)
18 Daanlased uurivad maad (1–31)
˜
Miikalt voetakse ebajumalakujud ja
preester (14–20)
Lais vallutatakse ja nimetatakse
Daaniks (27–29)
Ebajumalakummardamine
Daanis (30, 31)

8 Efraimlased pahandavad
Giideoniga (1–3)
¨
Midjanlaste kuningad saadakse katte
ja tapetakse (4–21)
˜
Giideon keeldub kuningavoimust (22–27)
˜
Kokkuvote Giideoni elust (28–35)

19 Benjaminlaste seksuaalkuritegu
Gibeas (1–30)
˜
20 Soda benjaminlastega (1–48)

9 Abimelek saab Sekemi kuningaks (1–6)
˜
Jootami moistujutt (7–21)
¨
Abimeleki ulekohtune valitsus (22–33)
¨
Abimelek rundab Sekemit (34–49)

21 Benjamini suguharu taastatakse (1–25)
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¨
¨
Parast Joosua surma a kusisid iisraellased Jehoovalt: b
¨
„Kes meist laheb esimesena
˜
kaananlaste vastu s odima?”
¨
2 Jehoova vastas: „Juuda la¨
heb. c Ma annan maa tema kat¨
te.” 3 Siis utles Juuda oma
vennale Siimeonile: „Tule koos
¨ ¨
minuga mulle maaratud maa˜
alale d kaananlaste vastu sodi¨
ma. Seejarel tulen mina koos
¨ ¨
sinuga sulle maaratud maa-ala¨
le.” Siimeon lakski koos temaga.
¨
4 Juudalased laksid ning Jehoova andis kaananlased ja pe¨
rislased nende katte e ning nad
alistasid Besekis 10 000 meest.
5 Besekist leidsid nad Adoni˜
Beseki, voitlesid seal tema vastu ning alistasid kaananlased f
ja perislased. g 6 Adoni-Besek
˜
aga pogenes; nad ajasid teda
˜
taga, votsid ta kinni ning raiu¨
¨
sid ara tema poidlad ja suured
¨
varbad. 7 Seepeale utles Adoni-Besek: „Mu laua all on korjanud toitu 70 kuningat, kellelt
¨
olid raiutud poidlad ja suured
varbad. Nii nagu tegin mina, nii
on Jumal mulle tasunud.” Ta
viidi Jeruusalemma h ja seal ta
suri.
˜
8 Juuda mehed sodisid Jeruusalemma vastu i ja vallutasid selle. Nad tapsid linna˜ ˜
˜
elanikud moogaga ja poletasid
¨
¨
linna maha. 9 Seejarel laksid
˜
Juuda mehed sodima kaananlas¨
te vastu, kes elasid magismaal,
¨
Negevis ja Sefelas. j 10 Nii laks
Juuda kaananlaste vastu, kes
elasid Hebronis (varem oli Hebroni nimi Kirjat-Arba), ning Juu˜
da mehed loid maha Seesai, Ahimani ja Talmai. k
¨
˜
11 Sealt laksid nad voitlema Debiri l elanikega (Debiri

1
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nimi oli varem Kirjat-Seefer). a
¨
¨ ¨
12 Siis utles Kaaleb: b „Kes loob
Kirjat-Seeferit ja selle vallutab,
sellele annan ma naiseks oma
¨
tutre Aksa.” c 13 Otniel, d Kaalebi noorema venna Kenase e
poeg, vallutaski selle ja Kaa¨
leb andis oma tutre Aksa talle naiseks. 14 Kui Aksa oli minemas oma mehe Otnieli koju,
¨
kais ta oma mehele peale, et
˜
¨
see tema isalt pollumaad kusiks. Niisiis, kui Aksa tuli
¨
eesli seljast maha1, kusis Kaaleb temalt: „Mida sa soovid?”
˜
15 Aksa vastas: „Palun onnista mind! Sa oled andnud mulle
¨
˜
kuiva maatuki louna pool1, aga
anna mulle ka Gullot-Maim2.”
¨
Kaaleb andiski temale UlemGulloti ja Alam-Gulloti.
¨
16 Moosese aia, f keenlase g
¨
jareltulijad tulid palmide lin¨
nast h koos Juuda rahvaga ules
˜
Juuda korbesse, mis asub Ara˜
¨
dist i lounas. Nad laksid sinna ja asusid rahva keskele elama. j 17 Aga Juuda liikus koos
oma venna Siimeoniga eda¨
si ja nad rundasid kaananla¨
si, kes elasid Sefatis, ning ha¨
vitasid selle. k Seeparast pandi sellele linnale nimeks Horma1. l 18 Siis vallutas Juuda
Gaza m ja selle maad, Askeloni n ja selle maad ning Ekroni o
ja selle maad. 19 Jehoova oli
˜
Juudaga ja see vottis oma val¨
dusse magismaa, kuid oru elanikke ta minema ajada ei suutnud, sest neil olid raudvikati˜
tega sojavankrid. p 20 Kaalebi˜
¨
1:14 1Teine voimalik tahendus: „plaksu¨
¨
tas eesli seljas istudes kasi”, ilmselt ta˜
˜
˜
helepanu voitmiseks. 1:15 1Voib tolki¨
da ka „maatuki Negevis”. 2Nimi Gullot¨
Maim tahendab „veesilmad”. 1:17
¨
¨
1Nimi Horma tahendab „havitamisele
¨ ¨
maaratu”.

˜
KOHTUMOISTJATE 1:21–2:4
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le anti Hebron, nagu Mooses oli
¨
˜
tootanud, a ja ta ajas sealt ara
b
kolm Anaki poega.
21 Benjaminlased ei ajanud
¨
ara jebuuslasi, kes elasid Jeruusalemmas. Nii elavad jebuuslased koos benjaminlastega Jeruu¨
salemmas tanini.c
¨
22 Vahepeal laksid Joose¨
¨
pi jareltulijad d ules Peeteli vastu ja Jehoova oli nendega. e
¨
¨
23 Joosepi jareltulijad laksid
Peetelisse luurele (selle linna
nimi oli varem Luus). f 24 Luu¨
¨
rajad nagid uht meest linnast
¨
¨
¨
valjumas ja utlesid talle: „Naita
¨ ¨
meile palun, kust paaseb linna,
¨
siis me kohtleme sind hasti.”
¨
25 Mees naitaski neile, kuidas
¨ ¨
˜
linna paaseb, ja nad loid linna˜ ˜
elanikud moogaga maha, kuid
mehel ja kogu ta perel lasid
¨
nad minna. g 26 See mees laks
siis hettide maale ja ehitas sinna linna, millele ta pani nimeks
¨
Luus. Seda nime kannab see tanini.
27 Manasse ei alistanud
¨
Beet-Seani ja selle tutarlinnu1,
¨
Taanakit h ja selle tutarlinnu,
¨
Doori elanikke ja selle tutarlinnu, Jibleami elanikke ja selle
¨
tutarlinnu ega Megiddo elanik¨
ke ja selle tutarlinnu. i Kaanan¨
lased jaid visalt sellele maale.
28 Kui Iisrael sai tugevamaks,
¨ ¨
sundis ta kaananlased orjatoole; j iisraellased ei ajanud neid
˜
¨
koiki ara. k
29 Samuti ei ajanud Efraim
¨
ara kaananlasi, kes elasid Ge¨
seris, vaid kaananlased jaid Geserisse efraimlaste keskele elama. l
¨
30 Sebulon ei ajanud ara
Kitroni elanikke ega Nahaloli m
˜
˜
¨
1:27 1Voib tolkida ka „umberkaudseid
linnu”.
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¨
elanikke, vaid kaananlased jaid
sebulonlaste keskele elama ja
¨ ¨
nad pandi tegema orjatood. a
¨
31 Aaser ei ajanud ara Akko
elanikke ega Siidoni, b Ahlabi,
Aksibi, c Helba, Afiki d ja Rehobi
¨
elanikke. e 32 Nii jaid aaserlased elama kaananlaste keskele,
kes sellel maal elasid, sest nad
¨
ei ajanud neid ara.
¨
33 Naftalilased ei ajanud ara
Beet-Semese ega Beet-Anati f
¨
elanikke, vaid jaid elama kaananlaste keskele, kes sellel
maal elasid. g Nad panid BeetSemese ja Beet-Anati elanikud
¨ ¨
orjatoole.
˜
34 Emorlased torjusid daan¨
lased magismaale ega lasknud
neil alla orgu tulla. h 35 Emor¨
¨
lased jaid visalt Herese maele,
i
j
Ajjaloni ja Saalbimi. Aga kui
¨
Joosepi jareltulijad said tugevamaks, sundisid nad emor¨ ¨
lased orjatoole. 36 Emorlaste
˜
maa-ala algas Akrabbimi tou¨
sust k ja Selast ning jatkus sealt
¨
ulespoole.
Siis tuli Jehoova ingel l Gil¨
¨
galist m ules Bokimisse ja ut˜
¨
les: „Ma toin teid valja Egiptusest ja viisin teid maale, mille
˜
ma tootasin anda teie esiisade¨
le, n ning utlesin: „Ma ei murra
kunagi oma lepingut, mille
ma teiega olen teinud. o 2 Teie
aga ei tohi teha lepingut selle
maa elanikega. p Purustage nende altarid!” q Kuid te pole mulle kuuletunud. r Miks te olete nii
˜
¨
teinud? 3 Seetottu ma utlesin
ka: „Ma ei aja neid teie eest
¨ ¨
¨
ara,s vaid nad saavad teile puuˇ
niseks s ja nende jumalad saavad teile peibutiseks.”” z
¨
4 Kui Jehoova ingel oli oel˜
nud need sonad kogu Iisraelile,

2

˜
KOHTUMOISTJATE 2:5–23
hakkas rahvas valjult halama.
¨
5 Seeparast panid iisraellased
sellele paigale nimeks Bokim1
ja nad ohverdasid seal Jehoovale.
¨
6 Joosua saatis rahva ara
¨
¨
ja iisraellased laksid igauks
¨
˜
oma parandmaale, et votta see
oma valdusse. a 7 Rahvas tee˜
nis Jehoovat koigil Joosua elu¨
˜
paevil ja koigil nende vanema¨
¨
te paevil, kes elasid veel parast
¨
˜
Joosuat ja kes olid nainud koiki Jehoova suuri tegusid, mis
ta Iisraeli heaks oli teinud. b
8 Siis suri Jehoova teenija
Joosua, Nuuni poeg, 110-aasta¨
selt. c 9 Ta maeti oma parandmaale Timnat-Heresesse1 d Ef¨
¨
raimi magismaal Gaasi maest
˜
pohja pool. e 10 Terve see
˜
¨
polvkond laks puhkama oma
esivanemate juurde ning peale
˜
kasvas uus polvkond, kes ei
tundnud Jehoovat ega teadnud, mis ta Iisraeli heaks oli teinud.
11 Iisraellased hakkasid Jehoova silmis kurja tegema ja
¨
teenima Baale. f 12 Nad jatsid
maha oma isade Jumala Je¨
hoova, kes oli toonud nad val¨
ja Egiptusemaalt. g Nad kaisid
¨
¨
teiste jumalate jarel, umber¨
kaudsete rahvaste jumalate jarel, h ning kummardasid nende
ees, solvates sellega Jehoovat. i
¨
13 Nad hulgasid Jehoova ning
teenisid Baali ja kummardasid
¨
Astarte kujusid. j 14 Siis suttis Jehoova viha Iisraeli vas¨ ¨
tu, nii et ta andis nad ruus¨
tajate katte, kes neid riisusid.k
¨ ¨
Ta muus nad nende vaenlaste¨
le, kes neid umbritsesid, l ja
nad ei suutnud enam oma vaen¨
2:5 1Nimi Bokim tahendab „nutjad”.
2:9 1Jos 19:50 ja 24:30 Timnat-Serah.
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f Koh 3:7
Koh 10:6
1Ku 18:17, 18

g 5Mo 31:16
h 5Mo 6:14
i 2Mo 20:5
j Koh 3:7
Koh 10:6
1Ku 11:5

k Koh 3:8
2Ku 17:20
L 106:40, 41

l Koh 4:2


Teine veerg
a 3Mo 26:
17, 37
5Mo 28:
15, 25

b 5Mo 28:15
c 5Mo 4:25, 26
d Koh 10:9
e Koh 3:9
1Sa 12:11
Neh 9:27
L 106:43

f Koh 2:7
g Koh 3:9
h 5Mo 32:36
L 106:45

i Koh 4:3
j Koh 4:1
Koh 8:33

k 5Mo 7:4
Koh 10:7
L 106:40

l 2Mo 24:3, 8
2Mo 34:27
5Mo 29:1
Jos 23:16

m 3Mo 26:
14, 17

n Jos 13:1, 2
o 4Mo 33:55
5Mo 8:2
Jos 23:12, 13
Koh 3:4

˜
lastele vastu seista. a 15 Koik¨
jal, kuhu nad laksid, oli Jehoo¨
va kasi nende vastu, tuues nei˜
le onnetust, b nii nagu Jehoova
¨
oli oelnud ja nagu Jehoova oli
neile vandunud; c nad olid suu¨
res hadas. d 16 Siis lasi Jehoo˜
˜
va tousta kohtumoistjaid, kes
¨ ¨
¨ ¨
¨
paastsid nad ruustajate kaest. e
17 Aga nad ei kuulanud ise˜
¨
gi oma kohtumoistjaid, vaid kaisid hoora kombel teiste juma¨
late jarel ja kummardasid nen¨ ¨
de ette. Nad poordusid kiiresti
˜
¨
korvale teelt, millel olid kainud
nende esiisad, kes olid kuule¨
tunud Jehoova kaskudele. f Nad
ei olnud nende moodi. 18 Ala˜
ti, kui Jehoova lasi neile tousta
˜
˜
g
mone kohtumoistja, oli Jehoo˜
¨ ¨
va selle kohtumoistjaga ja paas¨
tis nad nende vaenlaste kaest
˜
˜
¨
koigil kohtumoistja elupaevil,
sest Jehooval oli neist kahju, h
¨
˜
kuna nad agasid oma rohujate
ja vaenajate surve all. i
˜
19 Aga kui kohtumoistja suri, toimisid nad veelgi hukatus¨
likumalt kui nende isad, kaies
¨
teiste jumalate jarel, teenides neid ja kummardades nen¨
de ette. j Nad ei huljanud oma
¨
teguviise, vaid jaid kangekael˜
¨
seks. 20 Lopuks suttis Jehoo¨
va viha Iisraeli vastu k ja ta utles: „Kuna see rahvas on rikkunud mu lepingut, l millest ma
¨
kaskisin nende esiisadel kinni
pidada, ega ole mulle kuuletunud, m 21 siis ei aja ma nende
¨
¨
eest ara uhtki neist rahvaist,
¨
¨
kes parast Joosua surma jare¨
le jaid. n 22 Sellega ma panen
¨
Iisraeli proovile, kas nad pusi¨
vad Jehoova teel o ja kaivad sellel nagu nende isad.” 23 Nii
lasi Jehoova neil rahvastel al¨ ¨
les jaada. Ta ei ajanud neid kii-

˜
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¨
resti ara ega andnud neid Joo¨
sua katte.
Need on rahvad, kel Jehoo¨ ¨
va lasi alles jaada, et proo˜
vile panna koiki neid iisraella¨
si, kes polnud osalenud uheski
˜
Kaanani sojas a 2 (et kogemusi saaksid ka need iisraellas¨
˜
te jareltulevad polved, kes
˜
¨
polnud soda nainud): 3 viis
˜
vilistite valitsejat, b koik kaananlased, siidonlased c ja hiivlased, d kes elasid Liibanoni
¨
maestikus e alates Baal-Hermo¨
ni maest kuni Lebo-Hamatini1. f
4 Nendega pandi iisraellased
¨
proovile, et naha, kas nad kuu¨
letuvad Jehoova kaskudele, mis
ta nende isadele Moosese kaudu oli andnud. g 5 Nii elasid
iisraellased kaananlaste, h hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste keskel.
˜
¨
6 Nad votsid nende tutreid en¨
dale naiseks, andsid oma tutreid nende poegadele ja hakkasid teenima nende jumalaid. i
7 Nii tegid iisraellased Jehoova silmis kurja, unustasid oma Jumala Jehoova ning
¨
teenisid Baale j ja puhi tul¨
k
pi1. 8 Seepeale suttis Jehoova viha Iisraeli vastu ja ta
¨ ¨
muus nad Mesopotaamia1 kuningale Kuusan-Risataimile. Iisraellased teenisid Kuusan-Risataimi kaheksa aastat. 9 Aga
¨ ¨
kui nad Jehoovat appi huud˜
sid, l lasi Jehoova neile tousta
¨ ¨
paastja, m Kaalebi noorema venna Kenase poja Otnieli, n et see
nad vabastaks. 10 Tema peale tuli Jehoova vaim o ja temast
˜
sai Iisraeli kohtumoistja. Kui ta
¨
laks lahingusse, andis Jehoova

3

˜
˜
3:3 1Voib tolkida ka „Hamati piirialani”.
˜
˜
˜
3:7 1Vt „Sonaseletusi”. 3:8 1Sona-sonalt „Aram-Naharaimi”.

PTK 3
a 5Mo 8:2
Koh 2:10

b Koh 1:18, 19
c Jos 13:1, 4
Koh 1:31

d Jos 9:1, 2
e Jos 13:1, 6
f 4Mo 34:2, 8
Jos 13:1, 5

g 2Mo 23:33
Koh 2:21, 22

h Koh 1:29
L 106:34

i 2Mo 34:
15, 16
4Mo 25:1, 2
5Mo 7:3, 4
1Ku 11:1, 4

j 5Mo 31:16
Koh 2:11
Koh 10:6

k 2Mo 34:13
5Mo 12:3
5Mo 16:21

l 5Mo 4:30
Koh 10:10, 15

m Koh 2:16, 18
Koh 3:15

n 1Aj 4:13
o 4Mo 11:16, 17
Koh 6:34
Koh 11:29
Koh 14:5, 6
Koh 15:14
1Sa 11:6
1Sa 16:13
2Aj 15:1


Teine veerg
a Koh 2:19
b 1Mo 19:
36, 37

c 1Mo 19:
36, 38
Koh 11:4, 5

d 2Mo 17:8
Koh 6:3

e 5Mo 34:3
f 5Mo 28:48
g L 78:34
h Koh 3:9
i Koh 4:1
j 1Mo 49:27
k Koh 20:15, 16
l Jos 4:19
Jos 5:8, 9

Mesopotaamia1 kuninga Kuu¨
san-Risataimi tema katte, nii et
¨
˜
ta sai Kuusan-Risataimi ule voi¨
must. 11 Parast seda oli maal
rahu 40 aastat. Siis Kenase
poeg Otniel suri.
12 Aga iisraellased tegid taas
Jehoova silmis kurja. a Siis lasi
Jehoova Moabi b kuningal Eglonil
¨
˜
Iisraeli ule voimust saada, kuna
iisraellased tegid Jehoova silmis
˜
kurja. 13 Samuti toi ta nende
c
vastu ammonlased ja amalekid. d
¨
Need rundasid Iisraeli ja vallutasid palmide linna.e 14 Iisraellased teenisid Moabi kuningat Eg¨ ¨
lonit 18 aastat. f 15 Siis huudsid
g
iisraellased Jehoovat appi ja Je˜
¨ ¨
hoova lasi tousta neile paastjaks h
Geera poja Eehudi, i benjaminla¨
se, j kes oli vasakukaeline mees. k
¨
Mingi aja parast saatsid iisraellased temaga Moabi kuningale
Eglonile andami. 16 Eehud oli
˜ ˜
teinud endale kaheteralise moo¨
¨ ¨
ga, mis oli uhe kuunra1 pikku¨ ¨
ne. Ta pani selle voole riiete alla
¨
paremale puusale 17 ning laks
Moabi kuningale Eglonile anda¨
mit viima. Eglon aga oli vaga
paks mees.
¨
18 Kui Eehud oli andami ule
¨
andnud, laks ta andamikand¨
jaid ara saatma. 19 Kui ta
˜
joudis Gilgalis l olevate niker¨ ¨
datud kujudeni1, poordus ta
¨
tagasi ja utles: „Oo, kunin˜
gas, mul on sulle salajane so¨
num!” Kuningas utles: „Tasa!”
˜
Seepeale lahkusid koik tema
˜
˜
3:10 1Sona-sonalt „Arami”. 3:16 1Arva¨ ¨
¨
takse, et siin mainitud „kuunar” oli luhike
¨ ¨
˜ ˜
¨ ¨
kuunar, mille pikkuseks oli moot kuunar¨
˜
nukist kuni rusikasse surutud kae sormenukkideni, st umbes 38 cm. (Vt lisa B14.)
˜
¨
3:19 1Teine voimalik tahendus: „Gilgali
kivimurruni”.

˜
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¨
teenrid. 20 Eehud laks kuninga juurde jahedasse katusekambrisse, kus see omaette is¨
tus, ja utles: „Mul on sulle
˜
s onum Jumalalt.” Seepeale
˜
tousis kuningas oma troonilt1.
˜
21 Siis tombas Eehud vasaku
¨
˜ ˜
kaega paremalt puusalt mooga
˜
ja torkas selle kuningale kohtu.
¨
¨
¨
22 Kaepide laks tera jarel sisse
ja rasv peitis tera, sest ta ei
˜
˜ ˜
˜
tommanud mooka tema kohust
¨
¨
ara, ning roe valgus valja.
23 Eehud lahkus eeskoja1 kau¨
du, sulges enda jarel katusekambri uksed ja pani need lukku. 24 Kui ta oli lahkunud, tu¨
lid kuninga teenrid tagasi ja nagid, et katusekambri uksed on
¨
lukus, ning utlesid: „Ta on vist
jahedasse tagakambrisse asjale
¨
˜
lainud.” 25 Nad ootasid monda aega ja muutusid juba rahutuks. Kui ta siis katusekambri
˜
uksi ikka veel ei avanud, vot˜
sid nad votme, avasid ise uk¨
sed ja nagid oma isandat surnuna maas lamamas.
26 Sel ajal aga, kui nad vii˜
vitasid, Eehud pogenes. Ta
¨ ¨
moodus nikerdatud kujudest1a
˜
ning joudis turvaliselt Seiras˜
se. 27 Joudnud sinna, puhus
¨
ta Efraimi magismaal b sarve, c
ja iisraellased tulid tema juhti¨
misel magismaalt alla. 28 Siis
¨
¨
ta utles neile: „Jargnege mulle, sest Jehoova on andnud teie
¨
vaenlased moabiidid teie kat¨
˜
te!” Nad jargnesidki talle ja votsid Jordani koolmekohad enda
valdusse, et moabiidid ei saaks
˜
pogeneda, ega lubanud kellelgi
¨
˜
ule minna. 29 Sel korral loid
nad maha umbes 10 000 moabii˜
˜
3:20 1Voib tolkida ka „istmelt”. 3:23
˜
¨
1Teine voimalik tahendus: „tuulutusava”.
˜
¨
3:26 1Teine voimalik tahendus: „kivimurrust”.
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g Koh 2:19
h Koh 2:14
Koh 3:8
Koh 10:7

i Koh 4:16
j Koh 2:18
Koh 3:9
L 107:19

k Jos 17:16
Koh 1:19

l 5Mo 28:48
m 2Mo 15:20
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o 1Mo 28:17, 19
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q Heb 11:32
r 1Ku 18:40
L 83:9

s 5Mo 20:1

˜
ti, a koik tugevad ja vaprad me¨
¨ ¨
hed, mitte ukski ei paasenud. b
¨
30 Nii allutati Moab sel paeval
¨
Iisraeli kae alla ja maal oli rahu
80 aastat. c
¨
˜
31 Parast Eehudit loi Anati poeg Samgar d veiseastlaga e
¨ ¨
maha 600 vilistit; f temagi paastis Iisraeli.
¨
Parast Eehudi surma te¨
gid iisraellased jalle Jehoo¨
va silmis kurja. g 2 Seeparast
¨ ¨
muus Jehoova nad Kaanani kuningale Jaabinile, h kes valitses
¨
Haasoris. Tema vaepealik oli
Siisera, kes elas Haroset-Goo¨ ¨
jimis. i 3 Siis huudsid iisraellased Jehoova poole, j sest Jaabi˜
nil oli 900 raudvikatitega soja˜
vankrit k ja ta oli rohunud iis¨
raellasi rangalt l 20 aastat.
˜
4 Sel ajal moistis Iisraelis
kohut naisprohvet m Deboora,
Lappidoti naine. 5 Tal oli tavaks istuda Deboora palmi all,
mis oli Raama n ja Peeteli o va¨
hel Efraimi magismaal. Iisrael¨
lased kaisid tema juures, et
kuulda Jumala kohtuotsuseid.
6 Deboora laskis Naftali Kedesest p kutsuda Abinoami poja
¨
Baaraki q ning kusis temalt:
„Kas pole mitte Iisraeli Jumal
¨
˜
Jehoova oelnud: „Vota endaga
kaasa 10 000 Naftali ja Sebuloni
¨
meest ning mine Taabori maele. 7 Ma toon sinu juurde Kii¨
soni vadisse r Jaabini vaepeali˜
ku Siisera, tema sojavankrid ja
¨
vaesalgad ning annan ta sinu
¨
katte”?” s
8 Baarak vastas: „Kui sa tu¨
led koos minuga, siis ma lahen, aga kui sa ei tule, siis ma ei
¨
¨
lahe.” 9 Deboora utles: „Ma tulen koos sinuga. Siiski ei saa sel
˜
sojaretkel au osaks sinule, sest
¨
Jehoova annab Siisera uhe naise

4

˜
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¨
¨
˜
katte.” a Seejarel Deboora tousis
¨
ja laks koos Baarakiga Kedesesse. b 10 Baarak kutsus Kedesesse kokku Sebuloni ja Naftali c
¨
ning 10000 meest jargnes talle.
¨
¨
Ka Deboora laks ules koos temaga.
11 Keenlane Heber oli keen¨
lastest, d Moosese aia Hooba¨
¨ ¨
bi e jarglastest, lahku loonud ja
¨
¨
pustitanud oma telgi Kedese lahedale Saanannimi suure puu
juurde.
12 Siiserale anti teada, et
¨
Abinoami poeg Baarak on lai¨
¨
nud ules Taabori maele. f
13 Kohe kogus Siisera Haro˜
set-Goojimist kokku koik oma
˜
sojavankrid, 900 raudvikatite˜
˜
¨
ga sojavankrit, ja koik oma vaesalgad, et minna Kiisoni va¨ ¨
¨
disse. g 14 Nuud utles Deboo˜
¨
ra Baarakile: „Touse, sest tana
¨
on see paev, kui Jehoova an¨
nab Siisera sinu katte! Eks ole
¨
¨
Jehoova ise sinu ees valja lai¨
nud?” Siis laks Baarak Taabori
¨
maelt alla ja 10 000 meest tema
¨
jarel. 15 Jehoova ajas Siisera,
˜
˜
koik tema sojavankrid ja kogu
˜
¨
˜ ˜
ta sojavae Baaraki mooga ees
segadusse.h Viimaks astus Sii˜
sera vankrilt maha ja poge˜
nes jala. 16 Baarak ajas soja¨
vankreid ja vaesalku taga kuni
Haroset-Goojimini. Kogu Siise˜
¨
˜ ˜
¨
ra sojavagi langes mooga labi,
¨ ¨
mitte ainsatki meest ei jaanud
alles. i
17 Siisera aga jooksis keenlase Heberi j naise Jaeli k telgi juurde, sest Haasori kuninga
Jaabini l ja keenlase Heberi vahel oli rahu. 18 Siis tuli Jael
¨
¨
valja Siiserale vastu ja utles talle:
sisse!
¨ „Tule, mu isand, tule
¨
Ara karda.” Siisera lakski telki ja Jael pani talle teki peale.

PTK 4
a Koh 4:21, 22
Koh 5:24, 26

b Jos 20:7, 9
Jos 21:32

c Koh 5:18
d 4Mo 24:21
Koh 1:16
1Sa 15:6

e 4Mo 10:29
f Koh 4:6
g Koh 5:20, 21
h 2Mo 14:24
Jos 10:10

i 3Mo 26:7
j Koh 4:11
k Koh 5:24
l Koh 4:1, 2
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a Koh 5:25
b Koh 4:9
Koh 5:26, 27

c Heb 11:32, 33
d 1Mo 9:25
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PTK 5
f Koh 4:4
g Koh 4:6
Heb 11:32

h 2Mo 15:1
L 18:mrk

i Koh 4:10
j 2Mo 20:2
k 2Sa 22:50
L 7:17

¨
19 Siisera utles talle: „Palun
anna mulle natuke vett juua,
mul on janu.” Jael avas na¨
hast piimalahkri ja andis talle
juua a ning kattis ta uuesti kin¨
ni. 20 Siisera utles talle: „Seisa telgi ukse juures. Kui keegi
¨
tuleb ja kusib sinult: „Kas siin
˜
¨
on moni mees?”, siis utle, et ei
ole.”
˜
21 Heberi naine Jael vot¨
tis aga katte telgivaia ja vasa¨
¨
ra. Kui mees oli vasimusest su¨
gavasse unne vajunud, laks ta
˜
vargsi tema juurde ning loi vaia
¨
Siisera oimudest labi maasse ja
too suri. b
˜
22 Baarak joudis Siiserat
¨
taga ajades sinna. Jael laks tal¨
¨
le vastu ja utles: „Tule, ma naitan sulle meest, keda sa otsid.”
¨
¨
Baarak laks temaga telki ja nagi
Siiserat, vai oimudes, surnuna
lamamas.
23 Nii andis Jumal iisraellas¨
tele sel paeval Kaanani kuninga
¨
˜
Jaabini ule voidu. c 24 Iisraeli
¨
¨
¨
kasi oli uha rangemini Kaanani d
kuninga Jaabini peal, kuni iis˜
raellased olid talle lopu teinud. e
¨
Sel paeval laulis Deboora f
koos Abinoami poja Baarakiga g selle laulu: h
2 „Iisraeli lehvivate juuste
eest1,
˜
voitlusvalmi rahva eest i
¨
ulistage Jehoovat!
3 Kuulge, kuningad, kuulake,
valitsejad!
Ma laulan Jehoovale.
Ma kiidan lauluga1 Iisraeli
Jumalat j Jehoovat. k

5

˜
˜
5:2 1Voib tolkida ka „lehvivate juustega
˜
˜
sodalaste eest”; sodalaste lehvivad juuksed viitavad sellele, et nad olid andnud
˜
˜
˜
¨
tootuse. 5:3 1Voib tolkida ka „pillimanguga”.

˜
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¨
4 Jehoova, kui sa valjusid
Seirist, a
marssisid minema Edomi
¨
valjadelt,
˜
siis vappus maa ja noretas
taevas,
pilvedest kallas vett.
¨
5 Maed sulasid1 Jehoova
palge ees, b
Siinaigi c sulas Iisraeli
Jumala d Jehoova palge
ees.
¨
6 Anati poja Samgari e paevil,
¨
Jaeli f paevil,
¨
olid teerajad tuhjad
¨
¨
˜
ja randajad kaisid korvalisi
radu.
¨
7 Iisraeli kulades polnud
elanikke,
˜
neid polnud, kuni tousin
mina, Deboora, g
˜
kuni ma tousin kui Iisraeli
ema. h
8 Nad valisid uued jumalad; i
¨
˜
siis oli varavais soda. j
¨
Polnud naha ei kilpi ega
piiki
¨
Iisraeli neljakumne
tuhande keskel.
¨
9 Mu suda on Iisraeli
¨
ulematega, k
˜
voitlusvalmitega rahva
l
seas.
¨
Ulistage Jehoovat!
10 Teie, ruugetel eeslitel
ratsutajad,
uhketel vaipadel istujad,
˜
teedel kondijad,
˜
motelge!
¨ ¨
11 Veejagajate haali kuuldus
˜
veevotupaikades,
seal nad jutustasid Jehoo˜
va oiglastest tegudest,
¨
˜
tema kulameeste oiglastest
tegudest Iisraelis.

˜
¨
¨
5:5 1Teine voimalik tahendus: „varisesid”.
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12
b 5Mo 4:11
c 2Mo 19:18
Neh 9:13

d 2Mo 20:2

13

e Koh 3:31
f Koh 4:17
g Koh 4:4

14

h Koh 4:5
i 5Mo 32:
16, 17
Koh 2:12

j Koh 4:1–3

15

k Koh 4:6
l Koh 4:10
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a Koh 4:4
b Koh 5:1

16

c Koh 4:6
d 4Mo 32:39
e Koh 4:6
Heb 11:32

17

f Koh 4:14
g 4Mo 32:1
h Jos 22:9
i Jos 19:46, 48
j Jos 19:24, 29
k Koh 4:6, 10
l Koh 4:14

18

¨
Siis laks Jehoova rahvas
¨
alla
varavate juurde.
¨
¨
Arka,
arka, Deboora! a
¨
¨
Arka, arka, laula laulu! b
˜
Touse, Baarak! c Vii oma
¨
vangid ara, Abinoami
poeg!
¨
¨ ¨
Siis tulid jarelejaanud alla
¨
ulikute juurde,
Jehoova rahvas tuli alla
minu juurde, et minna
¨
vagevate vastu.
Kes olid orus, tulid
Efraimist,
¨
nad jargnevad sulle,
¨
Benjamin, kaivad su
rahva keskel.
¨
Maakirist d laskusid ulemad,
Sebulonist nekrutite
¨
varbajad1.
Issaskari pealikud olid
koos Debooraga,
˜
nagu Issaskar, nonda ka
e
Baarak.
Ta saadeti jalgsi
orutasandikule. f
˜
Ruubeni salgad kohklesid
¨
oma sudames.
Miks istusid sa
sadulapaunade vahele,
¨
jaid kuulama, kuidas karjadele vilepilli puhutakse? g
˜
Ruubeni salgad kohklesid
¨
oma sudames.
¨
Gilead jai teisele poole
Jordanit. h
¨
Ja miks jai Daan
laevadesse? i
˜
Aaser istus joude
mererannas
¨
ja jai oma sadamatesse. j
Sebuloni rahvas riskis
eluga,
ka Naftali k rahvas
˜
korgendikel. l

˜
¨
5:14 1Teine voimalik tahendus: „kirjatarvete kandjad”.

˜
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19 Kuningad tulid, nad
˜
voitlesid,
Kaanani kuningad
˜
voitlesid a
Taanakis Megiddo vete
juures. b
Nad ei saanud saagiks
˜
hobedat. c
¨
20 Tahed taplesid taevast,
˜
oma liikumisteedelt sodisid
nad Siisera vastu.
˜
21 Kiisoni jogi uhtus nad
minema, d
˜
˜
muistne jogi, Kiisoni jogi.
Mu hing, sa tallasid maha
tugevad!
22 Hobuste kabjad trampisid
maad,
¨
tema takud kappasid
raevukalt. e
¨
23 „Needke Meerost,” utles
Jehoova ingel,
„needke selle elanikke,
sest nad ei tulnud
Jehoovale appi,
¨
koos vagevatega Jehoovale
appi.”
¨
˜
24 Ulimalt onnistatud olgu
naiste seast Jael, f
keenlase Heberi g naine,
¨
¨
˜
ta olgu ulivaga onnistatud
telgis elavate naiste
seast!
¨
25 Mees kusis vett, tema
ulatas piima,
˜
pakkus uhke pidunouga
h
rammusat piima.
¨
26 Siis sirutas ta kae telgivaia
¨
jarele,
¨
¨ ¨
parema kae toomehe
¨
vasara jarele.
Ta tagus vasaraga Siiserat,
purustas ta pea,
˜
¨
lohkus ja labistas ta oimud. i
27 Too varises ta jalge ette,
¨
langes ja jai lamama,
tema jalge ette varises ta
kokku ja langes,

h Koh 3:13

kuhu ta varises, sinna ta
˜
¨ voidetuna langes.
28 Uks naine ootas aknal,
¨
Siisera ema vaatas labi
˜
vore:
˜
„Miks viibib tema sojavankri tulek?
Miks hilineb ta vankrihobuste kabjaplagin?” a
29 Arukaimad tema seltsidaamidest kostsid talle,
ka ta ise kordas endamisi:
¨
30 „Kullap jagavad nad
˜
sojasaaki,
¨
˜
tudruk, kakski, sojamehele,
¨
varvikaid kangaid
¨
Siiserale, varvikaid
kangaid saagiks,
¨
¨
tikitud ratte, varvikaid
¨
kangaid, kaks tikitud ratti
¨
˜
kaela umber sojasaagi
˜
votjaile.”
˜
31 Nii hukkugu koik su
vaenlased, b Jehoova,
aga kes sind armastavad,
˜
¨
olgu nagu tousev paike
oma hiilguses!”
Ja maal oli rahu 40 aastat. c
¨
Aga iisraellased tegid jalle
Jehoova silmis kurja d ning
Jehoova andis nad seitsmeks
¨
aastaks Midjani katte. e 2 Mid¨
¨
jani kasi valitses Iisraeli ule. f
˜
Midjani tottu tegid iisraellased
¨
endale peidupaiku1 magedesse, koobastesse ja raskesti li¨ ¨
gipaasetavatesse paikadesse. g
3 Alati, kui Iisrael oli seemet
¨
¨
kulvanud, rundasid neid Midjan, Amalek h ja idamaalased. i
˜
4 Nad loid iisraellaste vastu
¨
¨
laagri ules ja havitasid nen¨
de saagi kuni Gazani ega jat¨ ¨
nud neile midagi soogiks, nad
¨
ei jatnud neile ka lambaid, pulle

i Koh 8:10

˜
¨
6:2 1Teine voimalik tahendus: „maa-aluseid panipaiku”.
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ega eesleid. a 5 Nad tulid oma
karjade ja telkidega, suure hulgana nagu rohutirtsud, b neid ja
nende kaameleid oli lugematul
¨ ¨
arvul. c Nad tulid maad ruustama. 6 Nii langes Iisrael Mid¨
jani parast suurde vaesusse ja
¨ ¨
iisraellased huudsid Jehoovat
appi. d
7 Kui iisraellased Midjani
¨
¨ ¨
parast Jehoovat appi huudsid, e
¨
8 saatis Jehoova uhe prohveti
¨
¨
neile utlema: „Nii utleb Iisraeli
˜
Jumal Jehoova: „Mina toin teid
¨
ara Egiptusest, vabastasin teid
¨ ¨
orjusekojast. f 9 Ma paastsin
˜
˜
teid egiptlaste ja koigi teie ro¨
¨
hujate kaest, ajasin nad ara
teie eest ning andsin teile nen¨
de maa. g 10 Ma utlesin teile:
„Mina olen teie Jumal Jehoova.h Te ei tohi karta emorlaste
jumalaid, selle rahva jumalaid,
kelle maal te elate.”i Aga te pole
mulle kuuletunud.”” j
11 Hiljem tuli Jehoova ingel k
Ofrasse ja istus suure puu alla,
mis kuulus abieserlasele Jooasele. l Jooase poeg Giideon m
peksis parajasti nisu, ta peksis
˜
vilja surutorres, et seda midjanlaste eest varjata. 12 Siis
Jehoova ingel ilmutas end tal¨
le ja utles: „Jehoova on sinuga, n
˜
sa vapper sojamees!” 13 Giideon vastas: „Vabanda mind,
mu isand, aga kui Jehoova on
˜
meiega, siis miks on see koik
˜
meid tabanud? o Kus on koik
tema imelised teod, millest
meie isad on meile jutusta¨
nud, p oeldes: „Eks toonud Je¨
hoova meid Egiptusest valja!”?q
¨ ¨
Aga nuud on Jehoova meid
¨
¨
maha jatnud r ja Midjani katte
¨ ¨
andnud.” 14 Jehoova1 poor¨
dus tema poole ja utles: „Sul on
6:14 1St Jehoova ingel.
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˜
¨ ¨
piisavalt joudu, mine ja paas¨
ta Iisrael Midjani kaest. a Mina
¨
lakitan sind.” 15 Giideon vastas: „Anna andeks, Jehoova,
¨ ¨
aga kuidas ma Iisraeli paastan?
˜
˜
¨
Minu suguvosa1 on koige tahtsusetum Manasses ja mina olen
˜
¨
koige tuhisem oma isa peres.”
¨
16 Jehoova aga utles talle:
¨ ¨
„Mina olen sinuga b ja sa lood
¨
Midjani maha nagu uheainsa
mehe.”
˜
17 Giideon sonas: „Kui ma
¨ ¨
nuud olen sinu silmis armu
leidnud, siis anna mulle min¨
gi mark selle kohta, et sina
¨ ¨
oled see, kes minuga raagib.
¨
18 Palun ara lahku siit, kuni
ma tulen tagasi koos oma anniga ja panen selle su ette.” c Ta
vastas: „Ma olen siin, kuni sa
¨
tagasi tuled.” 19 Giideon laks
ning valmistas kitsetalle, samu¨
ti tegi ta uhest eefast1 jahust
hapnemata leibu.d Ta pani liha
korvi ja leeme potti ning viis
need tema ette suure puu alla.
¨
˜
20 Jumala ingel utles: „Vota
liha ja hapnemata leivad, pane
need sinna suure kivi peale ja
¨
vala leem valja.” Nii ta tegigi.
¨
21 Seejarel sirutas Jehoova in¨
gel kepi, mis tal kaes oli, ning
puudutas sellega liha ja hapnemata leibu. Kivist lahvatas tuli
˜
¨
ning poletas ara liha ja hapnemata leivad. e Jehoova ingel aga
˜
kadus ta silmist. 22 Siis moistis Giideon, et see oli olnud Jehoova ingel. f
¨
Sedamaid utles Giideon: „Oh
¨
˜
hada, korgeim valitseja Jehoova,
¨
ma olen nainud Jehoova inglit
palgest palgesse!” g 23 Kuid Je¨
hoova
utles talle: „Rahu sulle!
¨
Ara karda, h sa ei sure!” 24 See˜
˜
6:15 1Sona-sonalt „tuhatkond”. 6:19
122 liitrist. (Vt lisa B14.)

˜
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¨
parast ehitas Giideon sinna Jehoovale altari jaˇ selle nimi on
¨
tanini Jehoova-Salom1. a See on
siiani abieserlaste Ofras.
¨ ¨ ¨
25 Sel ool utles Jehoova tal˜
¨
le: „Vota uks oma isa noor, seitsmeaastane pull ja kisu maha
oma isale kuuluv Baali altar ning
˜
¨
raiu maha selle korval olev puha
¨
tulp.b 26 Lao siis magilinnuse
peale kividest altar oma Juma˜
lale Jehoovale. Vota see noor
˜
pull ning ohverda poletusohvriks
¨
maharaiutud puha tulba puude
˜
¨
peal.” 27 Giideon vottis kumme
meest oma sulastest ja tegi, nagu
¨
Jehoova oli talle oelnud. Kuna ta
¨
aga kartis vaga oma isa peret ja
¨
linna mehi, ei teinud ta seda pae¨ ¨
val, vaid oosel.
28 Kui linna mehed hommi¨
˜
¨
kul vara ules tousid, nagid nad,
˜
et Baali altar on maha lohutud
˜
¨
ja selle korval olnud puha tulp
maha raiutud ning et uuel altaril on noor pull ohvriks too¨
¨
dud. 29 Nad kusisid uksteiselt:
„Kes seda tegi?” Kui nad olid asja
¨
uurinud, utlesid nad: „Seda tegi
Jooase poeg Giideon.” 30 Siis
˜
noudsid linna mehed Jooaselt:
¨
„Too oma poeg valja! Ta peab su˜
rema, sest ta on lohkunud maha
Baali altari ja raiunud maha sel˜
¨
le korval olnud puha tulba.”
¨
˜
31 Jooas c aga utles koigile, kes
¨
tema vastu valja astusid: „Kas te
kaitsete Baali? Kas tahate teda
¨ ¨
paasta? Kes tahes teda kaitseb,
¨
surmatakse tana hommikul. d Kui
ta on jumal, siis kaitsku ta end
˜
ise, e sest tema altar on maha lo¨
hutud.” 32 Sellest paevast alates hakkas ta Giideoni kutsu¨
ma Jerubbaaliks1, oeldes: „Baal
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kaitsku end ise, sest tema altar
˜
on maha lohutud.”
˜
33 Koik midjanlased a ning
¨
amalekid b ja idamaalased uhen˜
¨
¨
˜
dasid oma joud, c laksid ule joe
Jisreeli orgu ning asusid sinna
laagrisse. 34 Siis tuli Giideoni peale Jehoova vaim d ja Giideon puhus sarve e ning abieserlased f kogunesid tema juur¨
¨
de. 35 Ta saatis valja kaskja¨
lad ule kogu Manasse ja sealt
kogunes rahvas tema juurde.
¨
Ta saatis kaskjalad ka Aaserisse, Sebuloni ja Naftalisse ning
sealtki tuldi tema juurde.
¨
36 Siis utles Giideon Juma˜
˜
lale: „Kui sul on toesti mot¨ ¨
tes paasta Iisrael minu kau˜
du, nagu sa oled tootanud, g
¨
¨
37 siis sundigu nii: ma ja¨
tan vastpoetud villad viljapeksuplatsile, ja kui kaste langeb
ainult villadele, aga kogu maa¨
¨ ¨
pind nende umber jaab kui¨ ¨
vaks, siis ma tean, et sa paastad Iisraeli minu kaudu, nagu
˜
¨
sa oled tootanud.” 38 Nii sun¨
¨
diski: kui ta jargmisel paeval
˜
¨ ¨
varakult tousis ja villu vaanas,
¨
˜
valgus villadest valja suure nou
¨
jagu vett. 39 Kuid
Giideon
ut¨
¨
les Jumalale: „Argu suttigu su
viha minu vastu, kui ma sinult
veel kord midagi palun. Luba
¨
mul teha villadega veel uks¨ ¨
ainus katse: jaagu ainult villad
kuivaks, aga kogu maapinnale
tulgu kaste.” 40 Jumal tegigi
¨ ¨
¨
sel ool nii: ainult villad jaid
kuivaks, kuid kogu maapinnale
langes kaste.
Siis Jerubbaal, see on Gii˜
deon, h ja koik ta mehed
˜
¨
tousid varakult ules ning asusid laagrisse Harodi allika juurde. Midjani laager oli neist

7

˜
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˜
¨
pohja pool, Moore kunka juures orutasandikul. 2 Jehoova
¨
¨ ¨
utles nuud Giideonile: „Sinuga olevaid mehi on liiga palju,
¨
et Midjanit nende katte anda, a
˜
sest Iisrael voib hakata minu
¨
ees hooplema: „Mu oma kasi
¨
¨ ¨
paastis mind!” b 3 Palun utle
¨ ¨
nuud neile: „Kes kardab ja
¨
¨ ¨
variseb, see poordugu tagasi
koju!”” c Niisiis pani Giideon nad
¨ ¨
proovile. Siis poordus meeste seast tagasi koju 22000, aga
¨
10 000 jai sinna.
¨
4 Kuid Jehoova utles Giideonile: „Rahvast on ikka veel lii¨
ga palju. Las nad lahevad alla
vee juurde, et ma saaksin nad
seal proovile panna. Kelle koh¨
¨
ta ma utlen: „Tema laheb koos
sinuga”, see mingu koos si¨
nuga, aga kelle kohta ma ut¨
len: „Tema ei lahe koos sinu¨
ga”, see argu mingu koos sinuga.” 5 Ja ta viis mehed alla
vee juurde.
¨
Siis utles Jehoova Giideoni˜
le: „Eralda need, kes votavad
¨
peoga vett ja lurbivad seda
nagu koer, nendest, kes joo˜
˜
vad polvili.” 6 Neid, kes joid
˜
peost, oli 300 meest. Koik
¨
¨ ¨
˜
ulejaanud aga laskusid polvili
jooma.
¨ ¨
¨
7 Nuud utles Jehoova Gii¨ ¨
deonile: „Ma paastan teid nen˜
de 300 mehega, kes peost joid,
¨
ja ma annan Midjani sinu kat˜
d
te. Koik teised mingu tagasi
¨
koju.” 8 Parast seda, kui need
˜
mehed olid votnud teistelt endale teemoona ja sarved, saatis
˜
Giideon koik teised Iisraeli me¨
hed tagasi koju; ta jattis enda
juurde vaid need 300 meest.
Midjani laager oli temast allpool orutasandikul. e
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¨ ¨ ¨
9 Sel ool utles Jehoova tal¨
le: „Runda laagrit, sest ma
¨
olen andnud selle sinu katte. a
¨
10 Aga kui sa kardad runnata,
siis mine koos oma teenri Puuraga alla laagrisse. 11 Kuula,
¨ ¨
¨
mida nad raagivad, ja parast
seda oled sa piisavalt julge, et
¨
¨
laagrit runnata.” Siis lakski ta
koos oma teenri Puuraga alla
˜
¨
sojavaelaagri serva.
12 Midjanlased, amalekid ja
˜
koik idamaalased b olid katnud
orutasandiku nagu rohutirtsuparv. Neil oli loendamatul hulgal kaameleid, c nii palju nagu
¨ ¨
liiva mere aares. 13 Kui Gii˜
¨
deon sinna joudis, jutustas uks
¨
mees teisele oma unen
agu:
„Ma
¨
¨
nagin sellist und. Ummargune
odraleib veeres Midjani laagris˜
¨
se. See joudis uhe telgi juurde
˜
ja tabas seda nii kovasti, et telk
˜
kukkus kokku. d See loi telgi pikali ja telk oligi maas.” 14 Too
vastas talle: „See saab olla vaid
iisraellase, Jooase poja Giideo˜ ˜
ni mook. e Jumal on andnud
¨
Midjani ja kogu laagri tema katte.” f
15 Niipea kui Giideon oli
¨
kuulnud jutustust unenaost ja
selle seletust, g kummardas ta
¨
Jumala ees. Parast seda naa¨
sis ta Iisraeli laagrisse ja ut˜
les: „Touske, sest Jehoova on
¨
andnud Midjani laagri teie kat¨
te!” 16 Seejarel jaotas ta need
300 meest kolme salka ning an˜
dis koigile sarved h ja kannud
˜
¨
torvikutega. 17 Ta utles nei¨
¨
le: „Jalgige mind ja tehke tapselt samamoodi! Kui ma olen
˜
joudnud laagri serva, siis teh¨
ke tapselt nii, nagu mina teen.
18 Kui ma puhun sarve, mina
˜
ja koik need, kes on koos minu¨
ga, siis puhuge teiegi sarvi um-

˜
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¨ ¨
ber kogu laagri ja huudke: „Jehoova ja Giideoni eest!””
˜
19 Giideon joudis oma 100
¨
mehega laagri serva keskoise
vahikorra1 alguses, just siis,
kui vahimehed olid vahetunud.
˜
Nad puhusid sarvi a ja loid pu¨
ruks kannud, mis neil kaes
˜
b
olid. 20 Niisiis puhusid koik
˜
kolm salka sarvi ja loid kannud
˜
puruks. Nad hoidsid torvikut
¨
vasakus kaes, puhusid paremas
¨
¨ ¨
kaes olevat sarve ning huudsid:
˜ ˜
„Jehoova ja Giideoni mook!”
21 Kogu selle aja seisid nad,
¨
iga mees omal kohal, umber
˜
¨
laagri. Terve sojavagi aga jook˜
sis laiali ja karjus pogenedes. c
22 Need 300 meest puhusid
kogu aja sarvi ning Jehoova
¨ ¨
¨
˜ ˜
pooras laagris igauhe mooga
˜
¨
˜
teise vastu. d Sojavagi pogenes
kuni Beet-Sittani ja edasi Serera suunas ja kuni Aabel-Meho¨ ¨
la e aarealani Tabbati juures.
23 Siis kutsuti Iisraeli mehed kokku Naftalist, Aaserist ja
kogu Manassest f ning nad ajasid Midjanit taga. 24 Giideon
¨
˜
saatis kaskjalad koikjale Efrai¨
˜
mi magismaale sonumiga „Min¨
˜
ge alla Midjanit rundama! Loi¨
¨ ¨
gake ara ligipaas Jordani ve¨
tele kuni Beet-Baarani valja!”.
˜
Koik Efraimi mehed tulidki kok˜
¨
¨ ¨
ku ning loikasid ara ligipaasu
Jordani vetele kuni Beet-Baara˜
ni. 25 Samuti votsid nad vangi kaks Midjani peameest, Oorebi ja Seebi. Nad tapsid Oorebi Oorebi kaljul g ja Seebi tap˜
sid nad Seebi surutorre juures.
Nad ajasid Midjanit taga h ning
˜
toid Oorebi ja Seebi pea Giideonile Jordani piirkonda.
¨
7:19 1Keskoine vahikord kestis kella
¨
˜
¨ ¨
kumnest ohtul kella kaheni oosel.
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¨

utlesid Efraimi mehed
˜
8 Siis
Giideonile: „Kuidas sa voi-

sid meid niimoodi kohelda?
Miks sa meid ei kutsunud, kui
˜
¨
sa Midjani vastu voitlema laksid?”a Ja nad pahandasid tema¨
˜
ga kovasti. b 2 Giideon aga utles neile: „Mida olen mina teie˜
ga vorreldes teinud? Kas Efrai¨
mi jarelnoppiminec pole parem
kui Abieseri viinamarjakoristus? d 3 Jumal andis Midjani
peamehed Oorebi ja Seebi ju
¨
teie katte. e Mida olen mina teie˜
ga vorreldes teinud?” Kui ta
¨ ¨
niimoodi raakis, rahunesid nad
maha.
˜
4 Siis joudis Giideon Jorda¨ ¨
¨
¨
ni aarde ning laks sellest ule.
¨
Tema ja ta 300 meest olid va¨
sinud, kuid nad jatkasid tagaajamist. 5 Ta palus Sukkoti
mehi: „Andke palun mu mees¨
tele leiba, sest nad on vasi¨
nud. Ma jalitan Midjani kuningaid Sebahit ja Salmunat.”
¨
6 Aga Sukkoti peamehed kusisid: „Kas Sebah ja Salmuna on
¨
sul juba kaes, et peaksime su
˜
¨
sojavaele leiba andma?” 7 Giideon vastas: „Kui Jehoova annab Sebahi ja Salmuna minu
¨
katte, nahutan ma teid ogaliste
vitste ja ohakatega!” f 8 Edasi
¨
¨
laks ta ules Penueli ja palus selle meestelt sedasama,
kuid need vastasid talle samamoodi nagu Sukkoti mehed.
¨
¨
9 Seeparast utles ta Penueli
˜
meestele: „Kui ma voitjana ta˜
gasi tulen, lohun ma selle torni
maha!” g
10 Sebah ja Salmuna olid
˜
¨
Karkoris koos oma sojavagedega, umbes 15 000 mehega.
¨
¨ ¨
Ainult nemad olid jarele jaa˜
nud kogu idamaalaste h soja¨
˜ ˜
vaest, sest 120 000 moogakandjat oli langenud. 11 Giideon

˜
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¨
¨
¨ ¨
laks ules mooda telgielanike
¨
teed, mis jai Nobahist ja Jog¨
behast a ida poole, ning rundas
kaitsetut laagrit. 12 Sebah ja
˜
Salmuna aga pogenesid ja Gii˜
deon ajas neid taga. Ta vottis need kaks Midjani kuningat,
Sebahi ja Salmuna, kinni ning
kogu nende laagris puhkes paanika.
13 Jooase poeg Giideon tu˜
¨ ¨
li sojast tagasi mooda kuruteed,
˜
mis touseb Heresesse. 14 Teel
˜
¨
vottis ta kinni uhe noore Sukko¨
ti mehe ja kusitles teda. See kir¨
jutas talle ules Sukkoti peameeste ja vanemate nimed, 77 meest.
¨
15 Edasi laks Giideon Sukkoti
¨
meeste juurde ja utles: „Siin on
¨
Sebah ja Salmuna, kelle parast
¨
te mind pilkasite, kui utlesite:
„Kas Sebah ja Salmuna on sul
¨
juba kaes, et peaksime su kurnatud meestele leiba andma?”” b
16 Siis andis ta linna vanematele, Sukkoti meestele, ogalis˜
te vitste ja ohakatega oppetun˜
ni. c 17 Samuti lohkus ta maha
Penueli torni d ning tappis linna
mehed.
¨
18 Giideon kusis Sebahilt ja
Salmunalt: „Missugused need
mehed olid, kelle te Taaboril tapsite?” Nad vastasid: „Nad
olid samasugused nagu sina,
¨
¨
¨
igauks nagi valja nagu kuninga¨
poeg.” 19 Seepeale ta utles:
„Need olid mu vennad, mu ema
˜
pojad. Nii toesti, kui Jehoova
¨
elab, kui te oleksite nad ellu jatnud, ei peaks ma teid tapma.”
¨
20 Siis utles ta oma esma¨
sundinule Jeterile: „Tapa nad
¨
˜
ara!” Aga noormees ei tomma˜ ˜
nud mooka, sest ta kartis, kuna
ta oli alles noor. 21 Sebah ja
¨
Salmuna utlesid: „Tapa meid
ise, sest meest tuntakse tema
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¨
rammu jargi.” Giideon tappiski
˜
Sebahi ja Salmuna a ning vot¨
tis ara poolkuukujulised ehted
nende kaamelite kaelast.
¨
22 Hiljem utlesid Iisraeli mehed Giideonile: „Valitse meie
¨
ule, sina ja su poeg ja su
¨ ¨
pojapoeg, sest sina paastsid
¨
meid Midjani kaest.” b 23 Giideon aga vastas: „Ei mina ega
¨
mu poeg hakka teie ule valitsema. Teie valitseja on Jehoova.” c
¨
24 Giideon jatkas: „Aga mul on
¨
¨
teile uks palve: andke igauks
˜
˜
mulle oma sojasaagist ninarongas.” (Vallutatutel olid olnud
˜
kullast ninarongad, sest nad
olid ismaeliidid.) d 25 Nad vastasid: „Me anname hea meele¨
ga.” Seejarel laotasid nad laiali
¨
¨ ¨
uhe ruu ja iga mees viskas sin˜
¨
na oma sojasaagist uhe nina˜
˜
ronga. 26 Kullast ninarongad,
mida ta oli palunud, kaalusid
kokku 1700 seeklit1, arvestamata poolkuukujulisi ehteid, ripatseid ning Midjani kuningate
¨ ¨
purpurpunaseid villaseid ruusid ja kaamelitel kaelas olnud
keesid. e
˜
¨ ¨
27 Giideon tegi neist olaruu f
¨
ja pani selle valja oma linna Ofrasse. g Kogu Iisrael hakkas seal
hoora kombel seda kummarda¨
mas kaima h ning see sai Giideo¨ ¨
nile ja tema perele puuniseks. i
28 Nii alistati Midjan j iisraellaste ees ja enam ta pead
˜
¨
ei tostnud. Giideoni paevil oli
maal rahu 40 aastat. k
29 Jooase poeg Jerubbaal l
¨
¨
laks tagasi koju ning jai sinna.
30 Giideonil oli 70 poega, sest
tal oli palju naisi. 31 Tema liig¨
naine, kes elas Sekemis, sunnitas talle samuti poja ning Gii8:26 119,4 kg. (Vt lisa B14.)

˜
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deon pani pojale nimeks Abimelek.a 32 Jooase poeg Giideon
suri heas vanuses ja maeti oma
isa Jooase hauakoopasse abieserlaste Ofrasse. b
¨
33 Parast Giideoni surma
¨
hakkasid iisraellased jalle hoo¨
¨
ra kombel Baalide jarel kaima c
˜
ning votsid endale jumalaks
Baal-Beriti. d 34 Iisraellased ei
pidanud meeles oma Jumalat
¨ ¨
Jehoovat, e kes oli paastnud
˜
¨
nad koigi umberkaudsete vaen¨
laste kaest. f 35 Nad ei osutanud truud armastust Jerubbaali ehk Giideoni perele vastuta˜
suks koige hea eest, mis ta oli
Iisraelile teinud. g
¨
¨
Mingi aja parast laks Jerubbaali poeg Abimelek h Sekemisse oma ema vendade juurde
¨
˜
ning utles neile ja koigile oma
emapoolse vanaisa sugulastele:
¨
˜
2 „Kusige palun koigilt Sekemi
juhtidelt1: „Kumb on teile pa¨
rem, kas see, et teie ule valit˜
seksid koik 70 Jerubbaali poe˜
¨
ga i voi et valitseks ainult uks
mees?” Ja pidagu nad meeles,
¨
et mina olen nendega uks luu ja
liha!”
¨ ¨
3 Tema ema vennad raaki˜
sidki seda tema nimel koigile Sekemi juhtidele, nii et non¨
de suda kaldus Abimeleki poo¨
le ja nad utlesid: „Ta on meie
vend.” 4 Siis andsid nad talle Baal-Beriti j kojast 70 seeklit1
˜
hobedat ning Abimelek palkas
˜
sellega joude olevaid nurjatuid
mehi, kes temaga kaasa tulek¨
¨
sid. 5 Seejarel laks ta Ofrasse k oma isa majja ja tappis oma
vennad, l 70 Jerubbaali poega,
¨
uhe ja sama kivi peal. Ainsana
¨
jai ellu Jerubbaali noorim poeg

9

˜
¨
9:2 1Teine voimalik tahendus: „maaomanikelt”. 9:4 1800 g. (Vt lisa B14.)
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¨
Jootam, kes oli end ara peitnud.
˜
6 Siis kogunesid koik Sekemi juhid ja Beet-Millo elanikud
suure puu juurde, Sekemis ole˜
va samba juurde, ja tostsid Abimeleki kuningaks. a
7 Kui Jootamile sellest tea¨
da anti, laks ta otsekohe Geri¨
¨ ¨
simi b maeharjale ja huudis val¨ ¨
ju haalega: „Kuulake mind, Sekemi juhid, siis kuulab Jumal
teid!
¨
8 Kord laksid puud enda˜
¨
le kuningat voidma. Nad utle˜
sid olipuule: „Ole meile kunin˜
gaks!” c 9 Aga olipuu vastas
neile: „Kas peaksin loobuma
˜
oma olist, millega austatakse Jumalat ja inimesi, ning
˜ ˜
˜
hakkama ootsuma korgemal
¨
kui teised puud?” 10 Siis utlesid puud viigipuule: „Ole sina
meile kuningaks!” 11 Aga viigipuu vastas: „Kas peaksin
loobuma oma magusast vil˜ ˜
jast ning hakkama ootsuma
˜
korgemal kui teised puud?”
¨
¨
12 Seejarel utlesid puud viinapuule: „Ole sina meile kuningaks!” 13 Viinapuugi vastas neile: „Kas peaksin loobu¨
ma oma varskest veinist, mis
˜ ˜
roomustab Jumalat ja inimesi,
˜ ˜
˜
ning hakkama ootsuma korgemal kui teised puud?” 14 Vii¨
˜
maks utlesid koik puud oga˜ ˜
poosale: „Ole sina meile kunin˜ ˜
gaks!” d 15 Ogapoosas vastas
˜
puudele: „Kui te toesti mind en˜
dale kuningaks voiate, siis tulge ja otsige pelgupaika mu varju all. Aga kui mitte, siis puhkeb minust tuli ja neelab Liibanoni seedrid.”
16 Kas te olete toiminud sii˜
ralt ja ausalt, tostes Abimeleki
kuningaks, e ja kas olete teinud

˜
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head Jerubbaalile ja tema pe¨ ¨
rele ning kohelnud teda vaa˜
riliselt? 17 Kui mu isa voitles
teie eest, a seadis ta oma elu
ohtu, et vabastada teid Midjani
˜
¨
kaest. b 18 Teie aga olete tous¨
nud tana mu isa pere vastu ja
¨
tapnud tema 70 poega uhesama
˜
kivi peal.c Te olete tostnud Abimeleki, tema orjatari poja, d kuningaks Sekemi juhtidele, sest
˜
ta on teie vend. 19 Toesti, kui
¨
te olete talitanud sel paeval Jerubbaali ja tema perega siiralt
˜ ˜
ja ausalt, siis roomustage Abi¨
˜ ˜
meleki ule ja temagi roomusta¨
gu teie ule. 20 Aga kui mitte,
siis puhkegu tuli Abimelekist ja
neelaku Sekemi juhid ja BeetMillo, e samuti puhkegu tuli Sekemi juhtidest ja Beet-Millost
ning neelaku Abimelek!” f
˜
21 Siis pogenes Jootam g
¨
Beeri ning jai oma venna Abi¨
meleki parast sinna elama.
22 Abimelek valitses Iisrae¨
li ule kolm aastat1. 23 Siis
lasi Jumal Abimeleki ja Sekemi
¨
juhtide vahel vaenul targata
ning Sekemi juhid reetsid Abi¨
meleki. 24 See sundis selleks,
¨
et vagivald Jerubbaali 70 poja
vastu saaks tasutud ja et vastutus nende vere eest pandaks nende venna Abimeleki
peale, kes nad tappis, h ja Sekemi juhtide peale, kes aitasid
tema vendi tappa. 25 Sekemi
¨
juhid seadsid mehed maeharja¨ ¨
dele varitsema ja need roovisid
¨
¨ ¨
igat teekaijat, kes sealt mooda
¨
laks. Peagi anti sellest Abimelekile teada.
26 Siis tuli Sekemisse i Ebedi poeg Gaal koos oma ven˜
dadega ning ta voitis Seke˜
˜
9:22 1Voib tolkida ka „pidas end kolm
aastat Iisraeli valitsejaks”.
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mi juhtide usalduse. 27 Need
¨
laksid ja korjasid oma viina¨
˜
magedelt viinamarju, sotkusid
¨
neid ning pidasid pidu. Seeja¨
rel laksid nad oma jumala kot˜
˜
ta, a soid ja joid ning needsid
¨
Abimelekit. 28 Siis utles Ebedi poeg Gaal: „Kes on Abimelek? Kas ta pole mitte Jerubbaali b poeg? Ja kes on Sekemi
esindaja Sebul? Miks peaksime
teenima neid? Teenige Seke¨
mi isa Hamori mehi! Misparast
peaksime teenima Abimelekit?
29 Kui see rahvas oleks minu
¨
˜
kae all, siis ma korvaldaksin
Abimeleki.” Ja ta pilkas Abime˜
lekit: „Eks suurenda oma soja¨
¨
vage ja tule valja!”
30 Aga linnavalitseja Sebul
˜
kuulis Ebedi poja Gaali sonu
¨
ja tema viha suttis. 31 Ta saa¨
tis salaja kaskjalad Abimeleki¨
le utlema: „Ebedi poeg Gaal
ja tema vennad on Sekemis ja
¨
nad assitavad linna sinu vas¨ ¨
¨ ¨
tu. 32 Tule nuud oo varjus
¨
oma meestega ja varitse valjal.
¨
33 Niipea kui hommikul paike
˜
¨
touseb, runda linna. Kui Gaal
¨
tuleb koos oma meestega valja
˜
˜
sinu vastu, siis tee koik mis voi˜
malik, et teda voita.”
˜
34 Abimelek ja koik ta me˜
¨ ¨
¨
hed tousidki oosel ules ja varitsesid Sekemit nelja salgaga.
¨
35 Kui Ebedi poeg Gaal laks
¨
¨
˜
valja linnavarava juurde, tousid
Abimelek ja tema mehed oma
varitsuspaigast. 36 Kui Gaal
¨
¨
mehi markas, utles ta Sebuli¨
le: „Vaata, magedelt tuleb rah¨
vas alla!” Kuid Sebul utles tal¨
¨
le: „Sa naed magede varjusid ja
sulle lihtsalt tundub, et need on
inimesed.”
˜
¨
¨
37 Mone aja parast utles
Gaal: „Vaata, rahvas tuleb sealt
¨
keskelt alla ja uks salk tuleb

˜
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¨ ¨
mooda Meonenimi suure puu
¨
teed.” 38 Sebul utles talle:
¨ ¨
„Kus on nuud su kiitlemine
„Kes on Abimelek, et peaksime
teda teenima?”? a Kas see pole
˜
sama rahvas, keda sa polasta¨ ¨
¨
˜
sid? Mine nuud valja ja voitle
nende vastu!”
¨
39 Niisiis laks Gaal Sekemi
¨
˜
juhtide ees valja ning voitles
Abimeleki vastu. 40 Aga Abimelek hakkas teda taga aja˜
ma ja Gaal pogenes tema eest.
Tapetuid langes suurel hulgal
¨
kuni linnavaravani.
¨
41 Abimelek jai Aruumasse,
aga Gaali ja tema vennad
ajas Sebul b Sekemist minema.
¨
¨
¨
42 Jargmisel paeval laks rah¨
vas linnast valja ja sellest teatati Abimelekile. 43 See jaotas
oma mehed kolme salka ning
¨
¨
¨
jai valjale varitsema. Nahes
¨
rahvast linnast valja tulemas,
¨
˜
rundas ta neid ja loi nad maha.
44 Abimelek tungis oma salga¨
ga edasi kuni linnavaravani, sa¨
mal ajal kui kaks salka run˜
¨
˜
dasid koiki valjalolijaid ja loid
˜
need maha. 45 Abimelek voit¨
les linna vastu kogu paeva ja
vallutas selle. Ta tappis sealse rahva, tegi linna maatasa c ja
¨
¨
kulvas selle soolaga ule.
˜
46 Kui koik Sekemi torni
¨
¨
ulemad sellest kuulsid, laksid
d
nad otsekohe Eel-Beriti temp˜
li volvruumi. 47 Kui Abimele˜
kile teatati, et koik Sekemi tor¨
ni ulemad on kokku tulnud,
¨
˜
48 laks Abimelek koos koigi
¨
oma meestega ules Salmoni
¨
˜
maele. Abimelek vottis kirve
¨
¨
˜
katte, raius uhe puuoksa, tostis
˜
¨
selle olale ja utles oma meestele: „Tehke kiiresti sedasama,
mida mina tegin!” 49 Iga mees
¨
raiuski oksa ja jargnes Abime-
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e Koh 2:16

˜
lekile. Nad panid oksad volv¨
¨ ¨
˜
ruumi umber ning suutasid po˜
lema, nii et hukkusid koik Sekemi tornis olnud inimesed, tuhatkond meest ja naist.
¨
¨
50 Seejarel laks Abimelek
˜
Teebesesse, loi Teebese alla
¨
laagri ules ja vallutas linna. 51 Linna keskel oli aga tu˜
gev torn ning sinna pogene˜
sid koik mehed, naised ja linna juhid. Nad sulgesid end sinna ja ronisid torni katusele.
¨
52 Abimelek laks torni juurde,
¨
¨
et seda runnata. Ta laks torni
¨
˜
sissekaigu juurde, et see pole¨ ¨
ma suudata. 53 Siis aga kuku¨
tas uks naine veskikivi Abime¨
lekile pahe ja see purustas
mehe kolju. a 54 Abimelek kutsus kiiresti oma relvakandja ja
¨
˜
˜ ˜
utles talle: „Tomba mook ja
¨
tapa mind, et minu kohta ei oeldaks: „Naine tappis ta.”” Tema
¨
teener torkaski ta labi ja ta
suri.
¨
55 Kui Iisraeli mehed nagid,
¨
et Abimelek on surnud, laksid
˜
koik tagasi koju. 56 Nii tasus
Jumal Abimelekile tema kurjade tegude eest, mis ta oli teinud oma isale, kui tappis oma
70 venda. b 57 Jumal lasi ka
kogu Sekemi meeste kurjusel
tulla tagasi nende endi pea peale, nii et neid tabas Jerubbaali c
poja Jootami needus. d
¨
˜
Parast Abimelekit tousis
¨ ¨
Iisraeli paastma issaskarlane Toola, Doodo poja Puua
poeg.e Ta elas Saamiris Efraimi
¨
˜
magismaal 2 ja moistis Iisraelis kohut 23 aastat. Siis ta suri
ja maeti Saamirisse.
¨
˜
3 Parast teda tousis gilead˜
lane Jair, kes moistis Iisraelis
kohut 22 aastat. 4 Tal oli 30
poega, kes ratsutasid 30 eesli

10

˜
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seljas. Neil oli 30 linna, mida
¨
kutsutakse tanini Havvot-Jairiks1 a ja mis asuvad Gileadimaal. 5 Siis Jair suri ja maeti
Kamonisse.
¨
6 Iisraellased tegid jalle Jehoova silmis kurja b ning teenisid Baale c ja Astarte kujusid
ning Arami1, Siidoni, Moabi, d
Ammoni e ja vilistite jumalaid. f
¨
Nad hulgasid Jehoova ega tee¨
ninud teda. 7 Seepeale suttis
Jehoova viha Iisraeli vastu, nii
¨ ¨
et ta muus rahva vilistitele ja
ammonlastele. g 8 Need vaeva˜
sid ja rohusid sel aastal iis¨
˜
raellasi rangalt. Nad rohusid 18
˜
aastat koiki iisraellasi, kes olid
teisel pool Jordanit Gileadis,
mis oli varem kuulunud emor¨
lastele. 9 Ammonlased laksid
¨
˜
ka ule Jordani, et voidelda Juuda, Benjamini ja Efraimi suguharu vastu, ning Iisrael oli suu¨
¨ ¨
res hadas. 10 Siis huudsid iisraellased Jehoova poole: h „Me
oleme sinu vastu pattu teinud!
¨
Me oleme huljanud oma Jumala ja teeninud Baale.” i
¨
11 Aga Jehoova utles iis¨ ¨
raellastele: „Kas ma ei paastnud teid Egiptusest j ning emorlaste, k ammonlaste, vilistite, l
12 siidonlaste, amalekkide ja
¨
midjanlaste kaest, kui nad teid
˜
¨ ¨
rohusid? Kui te huudsite minu
¨ ¨
poole, paastsin ma teid nen¨
¨
de kaest. 13 Kuid te hulgasite
mu ja teenisite teisi jumalaid. m
¨
¨ ¨
Seeparast ei paasta ma teid
¨ ¨
n
enam. 14 Minge ja huudke
appi neid jumalaid, kelle te ole¨ ¨
te endale valinud. o Paastku ne¨
mad teid hadaajal!” p 15 Aga
¨
iisraellased utlesid Jehoovale:
„Me oleme pattu teinud! Ta¨
10:4 1Nimi Havvot-Jair tahendab „Jairi
¨
˜
˜
¨ ¨
telkkulad”. 10:6 1Voib tolkida ka „Suuria”.
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lita meiega, nagu heaks ar¨ ¨
vad. Ainult palun paasta meid
¨ ¨
˜
nuud!” 16 Ja nad korvaldasid
˜ ˜
enda keskelt voorad jumalad
ning hakkasid teenima Jehoovat, a nii et ta ei suutnud enam
¨
naha Iisraeli kannatusi1. b
˜
¨
17 Mone aja parast kutsuti
˜
ammonlased c kokku ja nad loid
¨
laagri ules Gileadi. Siis kogune˜
sid ka iisraellased ja loid laagri
¨
ules Mispasse. 18 Gileadi rah¨ ¨
vas ja peamehed raakisid oma˜
vahel: „Kes juhiks voitlust ammonlaste vastu? d Saagu temast
˜
koigi gileadlaste pealik!”
Gileadlane Jefta e oli vap˜
per s ojamees. Ta oli
prostituudi poeg ja tema isa oli
Gilead. 2 Aga ka Gileadi nai¨
ne sunnitas oma mehele poegi.
Kui selle naise pojad suureks
¨
¨
said, ajasid nad Jefta ara ja ut¨
lesid talle: „Sina ei saa parandit meie isa peres, sest sa oled
teise naise poeg.” 3 Siis Jef˜
ta pogenes oma vendade eest
ja asus elama Toobimaale. Jef˜
ta juurde kogunes joude olevaid mehi ning need tegid koos
¨ ¨
temaga roovretki.
˜
¨
4 Mone aja parast alustasid
˜
ammonlased Iisraeli vastu soda. f
5 Kui siis ammonlased Iisrae¨
li vastu tulid, laksid Gileadi vanemad sedamaid Jeftat Toobi¨
maalt tagasi tooma. 6 Nad utlesid Jeftale: „Tule ja hakka
¨
meie vaepealikuks, et saaksi˜
me ammonlaste vastu voidelda.”
¨
7 Aga Jefta utles Gileadi vanematele: „Kas te mitte ei viha¨
nud mind nii vaga, et ajasi¨
te mu isamajast ara? g Miks tu¨ ¨
lete minu juurde nuud, kui teil
¨
¨
on hada kaes?” 8 Gileadi vanemad vastasid Jeftale: „Me tuli-

11

˜
˜
10:16 1Voib tolkida ka „ta hing muutus
¨
¨
labematuks Iisraeli kannatuste parast”.
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me sinu juurde selleks, et sa tu˜
leksid koos meiega ja voitleksid
ammonlaste vastu ning saaksid
˜
koigi gileadlaste peameheks.” a
¨
9 Jefta utles Gileadi vanematele: „Kui te viite mind tagasi, et
˜
voitleksin ammonlaste vastu, ja
¨
Jehoova annab nad minu kat˜
te, siis saab minust toesti teie
peamees.” 10 Gileadi vanemad
kostsid Jeftale: „Jehoova olgu
tunnistajaks meie vahel, kui me
˜
ei tee sinu sona kohaselt!”
¨
11 Jefta lakski Gileadi vanematega kaasa ning rahvas pani ta
¨
endale peameheks ja vaepealikuks. Mispas b kordas Jefta oma
˜
sonu ka Jehoovale.
¨
12 Siis saatis Jefta kaskja¨
lad ammonlaste c kuningale utlema: „Mis on sul minu vastu,
¨
et oled tulnud mu maad rundama?” 13 Ammonlaste kunin¨
gas vastas Jefta kaskjalgade¨
le: „Ma tulin selleparast, et Iis˜
¨
rael vottis Egiptusest tulles ara
minu maa d Arnonist e kuni Jabboki ja Jordanini. f Anna see
¨ ¨
nuud heaga tagasi!” 14 Aga
¨
Jefta saatis kaskjalad ammonlaste kuninga juurde tagasi
¨
˜
15 jargmise sonumiga:
¨
„Nii utleb Jefta: „Iisrael pole
˜
votnud moabiitide g ega ammonlaste maad. h 16 Kui Iis¨
¨
rael Egiptusest valja tuli, laks
¨
˜
ta labi korbe kuni Punase
˜
mereni i ja joudis Kaadeses¨
j
se. 17 Siis saatis Iisrael kask¨
k
jalad Edomi kuningale utlema:
„Luba meil palun oma maast
¨
labi minna”, kuid Edomi kunin˜
gas ei votnud seda kuulda. Iis¨
rael saatis kaskjalad ka Moabi l
kuninga juurde, aga temagi ei
˜
¨
noustunud. Nii jai Iisrael Kaa¨
˜
¨
desesse. m 18 Labi korbe ran¨
¨
nates laksid iisraellased umber Edomimaa n ja Moabimaa.
¨ ¨
Nad moodusid Moabimaast ida

PTK 11
a Koh 10:18
b Koh 10:17
Koh 11:34

c 1Mo 19:
36, 38

d 4Mo 21:
23, 24

e 4Mo 21:26
f 5Mo 3:16, 17
g 1Mo 19:
36, 37
5Mo 2:9

h 5Mo 2:19, 37
i 4Mo 14:25
j 4Mo 20:1
k 1Mo 36:1
4Mo 20:14
5Mo 2:4

l 1Mo 19:
36, 37

m 4Mo 20:22
n 4Mo 21:4


Teine veerg
a 4Mo 21:11
b 4Mo 21:13
c 4Mo 21:
21–26
5Mo 2:26, 27

d 5Mo 2:32, 33
e Jos 13:15, 21
f 5Mo 2:36
g Neh 9:22
h 1Ku 11:7
i 2Mo 23:28
2Mo 34:11
4Mo 33:53
5Mo 9:5
5Mo 18:12

j 4Mo 22:2, 3
Jos 24:9

k 4Mo 21:25
l 4Mo 21:26
m Jes 33:22

¨
poolt a ning jaid laagrisse Arno¨
ni piirkonda. Nad ei uletanud
Moabi piiri, b milleks oli Arnon.
¨
19 Seejarel saatis Iisrael
¨
kaskjalad emorlaste kuninga
Siihoni, Hesboni kuninga juur¨
de. Iisrael utles talle: „Pa¨
lun luba meil minna labi sinu
maa oma sihtkohta.” c 20 Aga
Siihon ei usaldanud Iisraeli ega
¨
lasknud tal oma maast labi minna. Ta kutsus kokku kogu oma
rahva ning nad asusid laagris˜
se Jahasesse ja sodisid Iisraeli vastu. d 21 Siis andis Iisraeli
Jumal Jehoova Siihoni ja kogu
¨
tema rahva Iisraeli katte, nii et
˜
Iisrael alistas nad ja vottis oma
valdusse kogu emorlaste maa. e
˜
22 Nii votsid iisraellased oma
valdusse kogu emorlaste maa
˜
Arnonist kuni Jabbokini ja korbest kuni Jordanini. f
23 Iisraeli Jumal Jehoova
oli see, kes ajas emorlased
¨
oma rahva Iisraeli eest ara, g ja
¨ ¨
¨
nuud tahad sina Iisraeli ara aja˜
da! 24 Kas ei kuulu sulle koik
see, mis su jumal Kemos h sulle annab? Nii ajame ka meie
¨
¨
ara igauhe, kelle meie Ju¨
mal Jehoova meie eest ara
ajab. i 25 Kas sina oled parem
kui Sippori poeg Baalak, j Moa˜
bi kuningas? Kas tema voitles
˜
˜
kunagi iisraellastega voi sodis
nendega? 26 Juba 300 aastat
on Iisrael elanud Hesbonis ja
¨
selle tutarlinnades, k Aroeris ja
¨
˜
selle tutarlinnades ning koigis
Arnoni kallastel olevates linnades. Miks sa siis pole neid sel˜
le aja jooksul tagasi votnud? l
27 Mina ei ole sinu vastu pattu
¨
teinud, sina aga teed mind run¨
˜
nates ulekohut. Moistku koh¨
˜
˜
tumoistja Jehoova m tana oigust
iisraellaste ja ammonlaste vahel!””

˜
KOHTUMOISTJATE 11:28–12:5
28 Aga ammonlaste kunin˜
˜
gas ei votnud Jefta sonumit
kuulda.
29 Siis tuli Jefta peale Je¨
¨
hoova vaim a ja ta laks labi Gileadi ja Manasse Gileadi Mispesse b ja sealt edasi ammonlaste juurde.
¨
30 Seejarel andis Jefta Je˜
hoovale tootuse: c „Kui sa an¨
nad ammonlased minu katte,
31 siis kes tahes mu majast
mulle vastu tuleb, kui ma ammonlaste juurest rahuga taga¨ ¨
si poordun, kuulugu Jehoova˜
le, d ja ma annan ta otsekui poe
letusohvriks.”
¨
32 Jefta lakski ammonlaste
˜
vastu voitlema ja Jehoova an¨
˜
dis nad tema katte. 33 Ta loi
neid maha Aroerist kuni Minnitini — 20 linnas — ja kuni AabelKeramimini, nii et need kand¨
˜
sid ranki kaotusi. Nonda alistati ammonlased iisraellaste ees.
˜
34 Viimaks joudis Jefta koju
Mispasse. f Seal tuli talle tam¨
buriini mangides ja tantsides
¨
vastu tema tutar. See aga oli
tema ainus laps. Peale tema
¨
polnud tal ei poega ega tu¨
tart. 35 Kui Jefta oma tutart
¨
˜
nagi, rebis ta oma riided lohki
¨
¨
¨
ja utles: „Oh hada, mu tutar! Sa
¨
murrad mu sudame, sest just
¨
sinu pean ma ara saatma. Ma
˜
andsin Jehoovale tootuse ega
˜
saa seda enam tagasi votta.” g
¨
36 Aga tutar vastas talle:
„Mu isa, kui sa andsid Jehoo˜
vale tootuse, siis tee minuga,
nagu sa lubasid, h sest Jehoo¨
va on lasknud sul katte maksta
su vaenlastele ammonlastele.”
¨
37 Siis utles ta isale: „Luba
mul kaks kuud omaette olla ja
˜
¨
minna koos sobrannadega ma¨
gedesse ja nutta selle parast, et
¨ ¨
ma neitsiks jaan.”
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38 Jefta vastas talle: „Hea
¨
kull, mine!” ja saatis ta kaheks
¨
¨
¨
kuuks ara. Tutar laks koos
˜
¨
oma sobrannadega magedesse
¨
ja nuttis selle parast, et peab
¨ ¨
neitsiks jaama. 39 Kahe kuu
¨
parast tuli ta isa juurde tagasi
¨
˜
ja see taitis oma tootuse, mille
ta oli tema kohta andnud. a Jef¨
¨
ta tutar jaigi neitsiks ning Iis¨
raelis kujunes valja selline tava:
¨
40 aastast aastasse, neli pae¨
va aastas, kaisid Iisraeli neiud
¨
¨
ulistamas gileadlase Jefta tutart.
Siis kutsuti Efraimi me¨
hed kokku ja nad laksid
¨
˜
¨
ule joe Saafonisse1 ning utlesid Jeftale: „Miks sa meid endaga kaasa ei kutsunud, kui sa
˜
¨
ammonlastega sodima laksid? b
˜
Me poletame su maja koos sinuga maha!” 2 Kuid Jefta vastas neile: „Minul ja mu rahval tekkis ammonlastega terav
konflikt. Ma kutsusin teid appi,
¨ ¨
aga te ei paastnud mind nende
¨
¨
kaest. 3 Kui ma nagin, et te ei
tule mulle appi, otsustasin eluga riskida ja ammonlastele vastu astuda. c Siis andis Jehoo¨
va nad minu katte. Miks tulete
¨ ¨
˜
nuud minu vastu voitlema?”
˜
4 Jefta kogus koik Gilea˜
di mehed kokku d ja nad sodisid Efraimi vastu. Gileadlased
alistasid efraimlased, kes olid
¨
oelnud: „Teie, gileadlased, ela¨
te kull Efraimi ja Manasse keskel, kuid tegelikult te olete
¨
Efraimist ara karanud!” 5 Gi˜
¨
lead vottis Efraimi lahedal olevad Jordani koolmekohad oma
valdusse. e Kui siis Efraimi me¨ ¨
˜
hed puudsid pogeneda ja pa¨
¨
lusid: „Laske mind ule”, kusi-

12

˜
¨
˜
12:1 1Teine voimalik tahendus: „pohja
poole”.

˜
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¨
¨
sid Gileadi mehed igauhe kaest:
„Kas sa oled efraimlane?” Kui
¨
ta vastas:
„Ei!”, 6 utlesid nad
¨
ˇ
talle: „Utle palun „sibolet”.” Aga
¨
tema utles „sibolet”, kuna ta ei
˜
˜
¨ ¨
osanud seda sona oigesti haal˜
dada. Siis votsid nad ta kinni ja
tapsid ta Jordani koolmekohtade juures. Nii langes sel korral
42000 efraimlast.
˜
7 Gileadlane Jefta moistis
Iisraelis kohut 6 aastat, siis Jefta suri ja ta maeti oma linna Gileadis.
¨
˜
8 Parast teda moistis Iisraelis kohut petlemlane Ibsan. a
¨
9 Tal oli 30 poega ja 30 tutart.
¨
Ta andis oma 30 tutart mehele
¨
˜
valjapoole suguvosa ja lasi oma
¨
poegadele tuua 30 naist valjast˜
poolt. Ta moistis Iisraelis kohut
7 aastat. 10 Siis Ibsan suri ja
ta maeti Petlemma.
¨
˜
11 Parast teda moistis Iisraelis kohut sebulonlane Ee˜
lon. Ta moistis Iisraelis kohut
10 aastat. 12 Siis sebulonlane
Eelon suri ja ta maeti Ajjalonisse Sebulonimaale.
¨
˜
13 Parast teda moistis Iisraelis kohut piraatonlase Hilleli poeg Abdon. 14 Tal oli 40
poega ja 30 pojapoega, kes rat˜
sutasid 70 eesli seljas. Ta moistis Iisraelis kohut 8 aastat.
15 Siis piraatonlase Hilleli
poeg Abdon suri ja ta maeti Piraatonisse Efraimimaale Ama¨
leki b maele.
¨
Iisraellased tegid jalle Jehoova silmis kurja c ja Jehoova andis nad 40 aastaks vi¨
listite katte. d
¨
2 Soras e oli uks mees daan˜
f
laste suguvosast, Maanoah g
nimi. Tema naine oli viljatu ja
tal ei olnud lapsi. h 3 Kord ilmutas end naisele Jehoova in-

13

f Koh 13:17, 18

¨
gel ja utles talle: „Sa oled vilja¨ ¨
tu ja sul ei ole lapsi, aga sa jaad
¨
lapseootele ja sunnitad poja. a
¨ ¨
4 Hoidu nuud veinist ja igasu¨
¨ ¨
gusest alkoholist b ning ara soo
¨ ¨
c
midagi ebapuhast. 5 Sa jaad
¨
lapseootele ja sunnitad poja.
Habemenuga ei tohi puudutada
¨
tema pead, d sest sundimisest
alates on laps Jumala nasiir1,
¨ ¨
ja tema juhtimisel paastetakse
¨
Iisrael vilistite kaest.” e
¨
¨
6 Siis laks naine ja utles
¨
oma mehele: „Minu juures kais
¨
¨
¨
uks jumalamees, kes nagi valja
¨
nagu Jumala ingel, vaga aukar¨
¨
tustaratav. Ma ei kusinud, kust
¨
ta tuli, ja ta ei oelnud mul¨
le ka oma nime. f 7 Aga ta ut¨ ¨
les mulle: „Sa jaad¨ lapseootele
¨
¨ ¨
ja sunnitad poja. Ara joo nuud
veini ega muud alkoholi ning
¨
¨ ¨
ara soo midagi ebapuhast, sest
laps on Jumala nasiir alates
¨
sundimisest kuni oma surma¨
paevani.””
8 Maanoah anus Jehoovat:
„Jehoova, palun saada see jumalamees veel kord meie juur˜
de, et ta opetaks meile, mida
peaksime tegema lapsega, kes
¨
˜
meile sunnib.” 9 Jumal vottiski Maanoahi kuulda ja Jumala ingel tuli uuesti naise juur¨
de, kui see oli parasjagu valjal.
Tema mees Maanoah ei olnud
temaga. 10 Naine ruttas jook¨
sujalu oma mehele utlema: „See
¨
¨
mees, kes ukspaev minu juures
¨
¨
kais, tuli jalle!” g
¨
11 Maanoah laks koos oma
naisega selle mehe juurde ning
¨
kusis temalt: „Kas sina oled see
¨ ¨
mees, kes raakis mu naisega?”
¨
Ta vastas: „Olen kull.” 12 Siis
¨
˜
utles Maanoah: „Mingu su so¨
nad taide! Millist elu peab see

g Koh 13:3

¨
¨
13:5 1Hbr nazir, mis tahendab „valjavali¨
tu”, „puhendunu”, „eraldatu”.
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¨ ¨
laps elama ja mis tood ta hakkab tegema?” a 13 Jehoova in¨
gel utles Maanoahile: „Su nai˜
ne peab hoiduma koigest, mida
ma talle nimetasin. b 14 Ta ei
¨ ¨
tohi suua mingisugust viina¨
puusaadust, ta argu joogu veini
¨
¨ ¨
ega muud alkoholi c ja argu soogu midagi ebapuhast.d Ta pida˜
¨
gu kinni koigest, mida ma kaskisin.”
¨
15 Maanoah utles Jehoova
¨ ¨
inglile: „Palun jaa siia, et saaksime valmistada sulle kitsetal¨
le.” e 16 Kuid Jehoova ingel utles Maanoahile: „Isegi kui ma
¨ ¨
¨ ¨
jaaksin, ei sooks ma su toitu.
˜
Kui sa aga tahad Jehoovale po˜
letusohvri tuua, siis void seda
teha.” Maanoah ei teadnud, et
see on Jehoova ingel. 17 See¨
˜
jarel sonas
Maanoah Jehoova
¨
inglile: „Utle, mis su nimi on, f et
saaksime sind austada, kui su
˜
¨
¨
sona taide laheb.” 18 Aga Je¨
hoova ingel vastas talle: „Ara
¨
¨
kusi mu nime, see ju ullataks
sind.”
˜
19 Siis vottis Maanoah kitsetalle ja roaohvri ning ohverdas need kivi peal Jehoovale.
¨
Ja Jumal tegi midagi hammastavat Maanoahi ja ta naise silme all: 20 kui leek altarilt tae˜
¨
va poole tousis, laks Jehoova
¨
ingel altari leegis ules Maa¨
noahi ja ta naise nahes. Otsekohe heitsid nad silmili maha.
21 Rohkem Jehoova ingel Maanoahile ja ta naisele end ei il˜
mutanud. Siis moistis Maanoah, et see oli olnud Je¨
hoova ingel. g 22 Maanoah ut¨ ¨
¨
les oma naisele: „Nuud me kull
¨
sureme, sest me oleme nainud
Jumalat!” h 23 Aga naine vastas: „Kui Jehoova oleks tahtnud
˜
meid surmata, poleks ta poletusohvrit i ja roaohvrit meie
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¨
˜
kaest vastu votnud ega oleks
˜
¨
meile seda koike naidanud ega
¨ ¨
raakinud.”
¨
24 Naine sunnitaski poja
ning pani talle nimeks Simson. a
˜
Poiss kasvas ja Jehoova onnis˜
¨
tas teda. 25 Mone aja parast
tuli Mahane-Daanis b Sora ja Estaoli c vahel tema peale Jehoova vaim. d
¨
Kord laks Simson alla
Timnasse ja silmas seal
¨
¨
uht vilistitari. 2 Tagasi lai¨
nud, utles ta oma isale ja emale:
¨
¨
„Mulle jai Timnas silma uks vi˜
listitar. Ma tahan, et te votaksite ta mulle naiseks.” 3 Aga ta
¨
isa ja ema kusisid temalt: „Kas
sa ei leia endale naist oma sugulaste ja meie rahva hulgast? e
˜
˜
Kas sa pead toesti votma en¨
˜
dale naise umberloikamata vilistite seast?” Ent Simson vas˜
tas oma isale: „Vota mulle just
tema, sest tema on mulle see
˜
oige.” 4 Ta isa ja ema aga ei
˜
moistnud, et see oli Jehoovalt;
˜
otsis ta ju voimalust astuda vilistite vastu, kuna vilistid valit¨
sesid sel ajal Iisraeli ule. f
¨
¨
5 Seejarel laks Simson koos
oma isa ja emaga alla Timnas¨
se. Kui ta Timna viinamagede
˜
¨
juurde joudis, tuli talle moira˜
tes vastu lovi. 6 Siis tuli Simsoni peale Jehoova vaim g ja ta
˜
¨
˜
kiskus lovi paljaste katega lohki nagu sikutalle. Kuid oma isa¨ ¨
le ja emale ta juhtunust ei raa¨
¨ ¨
kinud. 7 Ta laks alla, raakis
selle naisega ja sai kinnitust, et
˜
see naine on talle just oige. h
˜
¨
8 Mone aja parast, kui ta
¨
laks tagasi, et naine oma koju
˜
˜
tuua, i poikas ta lovi korjust
vaatama ning leidis korjusest
mesilaspere ja mett. 9 Ta kaa¨
pis mett pihkudesse ja laks
¨ ¨
seda suues edasi. Kui ta isa ja

14

˜
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emaga kokku sai, andis ta seda
¨ ¨
¨
ka neile suua. Aga ta ei oelnud
˜
neile, et oli kaapinud mee lovi
korjusest.
¨
10 Tema isa laks alla selle
naise juurde ja Simson korraldas seal peo, sest peigmeestel
oli kombeks nii teha. 11 Kui
˜
ta kohale joudis, anti talle
¨
30 peiupoissi. 12 Simson ut¨
les neile: „Ma annan teile uhe
˜
moistatuse. Kui te selle seits¨
¨
me pidupaeva jooksul ara arva¨
te ja mulle vastuse utlete, siis
¨
annan ma teile 30 linast sarki ja
30 riidekomplekti. 13 Aga kui
te ei oska mulle vastata, siis an¨
nate teie mulle 30 linast sarki
ja 30 riidekomplekti.”
Nad
vas¨
˜
tasid: „Utle meile oma moistatus, me tahame seda kuulda.”
¨
14 Ta utles neile:
¨ ¨
¨ ¨
„Sooja seest tuli soodavat,
tugeva seest magusat.” a
¨ ¨
¨
Moodus kolm paeva, kuid
˜
nad ei suutnud seda moistatust
¨
¨
ara arvata. 15 Neljandal pae¨
val utlesid nad Simsoni naise˜
le: „Meelita oma mehelt mois¨
tatuse vastus valja. b Muidu
˜
me poletame sinu ja su isamaja maha. Kas kutsusite meid
siia selleks, et meid paljaks
¨ ¨
roovida?” 16 Siis nuttis Sim¨
soni naine tema rinnal ja utles: „Sa vihkad mind, sa ei armasta mind! c Sa andsid mu rah¨
˜
vale uhe moistatuse, aga mul¨
le pole sa selle vastust oelnud.”
Simson vastas talle: „Isegi oma
¨
isale ja emale pole ma seda oel¨ ¨
¨
nud ning nuud peaksin utlema
seda sulle!” 17 Tema aga nut˜
¨
tis koik need seitse pidupaeva.
¨
¨
Seitsmendal paeval utles Sim˜
son talle lopuks vastuse, sest
¨
¨
naine kais talle vaga peale. Siis
˜
andis naine moistatuse vastuse
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oma rahvale teada. a 18 Niisiis
¨
utlesid linna mehed Simsoni¨
le seitsmendal paeval, enne kui
¨
¨
paike looja laks1:
„Mis on meest magusam,
˜
kes on lovist tugevam?” b
Tema vastas neile:
„Kui te minu mullikaga
¨
poleks kundnud, c
˜
ei oleks te moistatust
¨
ara arvanud.”
19 Siis tuli Simsoni peale
¨
Jehoova vaim.d Ta laks alla As˜
keloni, e loi seal maha 30 meest,
˜
¨
vottis ara nende riided ja an˜
dis neile, kes olid moistatusele
¨
vastuse andnud, f ning laks tulivihasena tagasi oma isamajja.
20 Aga Simsoni naine g anti
¨
uhele Simsoni peiupoisile. h
˜
¨
˜
Mone aja parast, nisuloi¨
kuse paevil, tuli Simson,
kitsetall kaasas, oma naist vaa¨
¨
tama. Ta utles: „Ma lahen magamistuppa oma naise juurde.”
Ent naise isa ei lasknud tal min˜
na, 2 vaid kostis: „Ma motle¨
sin, et sa vihkad teda. i Seeparast andsin ma tema su peiupoisile. j Kas pole ta noorem
˜
˜
ode temast kenam? Vota hoopis
tema endale.” 3 Kuid Simson
¨
utles neile: „Seekord ei saa vi¨ ¨
listid mind suudistada, kui ma
neile halba teen.”
¨ ¨
4 Siis puudis Simson kinni
˜
˜
300 rebast, vottis torvikud, sidus rebaste sabad paarikaupa
kokku ja pani iga sabapaari va¨
˜
¨
hele uhe torviku. 5 Seejarel
˜
˜
pani ta torvikud polema ja las˜
kis rebased vilistite viljapoldu˜
˜
dele lahti. Ta pani koik polema,
¨
˜
niihasti viljavihud kui ka loika¨
mata vilja, viinamaed ja oliivisalud.
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¨
6 Vilistid parisid: „Kes se¨
da tegi?” Neile oeldi: „Seda te¨
gi timnalase vaimees Simson,
¨
¨
sest ai andis tema naise uhele
Simsoni peiupoisile.” a Seepeale
¨
¨
˜
laksid vilistid ules ning poletasid nii naise kui ka tema isa. b
¨
7 Simson aga utles neile: „Kui
¨
te nii teete, ei jata ma enne,
¨
kui olen teile katte maksnud.” c
¨
8 Ta hakkas neid ukshaaval
¨ ¨
maha looma, nii et need kand¨
¨
sid ranki kaotusi. Seejarel ta
¨
¨
laks alla ja jai Etami kaljukoopasse.
˜
9 Hiljem tulid vilistid ja loid
¨
Juudas laagri ules ning tungi¨
sid Lehhisse. d 10 Siis kusisid
Juuda mehed: „Miks te meie
vastu olete tulnud?” Nad vastasid: „Me tulime Simsonit kinni
˜
votma, et teha talle seda, mida
tema on teinud meile.” 11 Siis
¨
laksid 3000 Juuda meest alla
¨
Etami kaljukoopa juurde ja utlesid Simsonile: „Kas sa ei tea,
¨
et vilistid valitsevad meie ule? e
Miks sa oled meile niimoodi teinud?” Simson vastas neile: „Nagu nemad tegid mulle, nii tegin
¨
mina neile.” 12 Aga nemad utlesid: „Me oleme tulnud sind
˜
kinni votma, et sind vilistite
¨
katte anda.” Simson kostis:
„Vanduge mulle, et teie ise mu
¨
˜
vastu katt ei tosta.” 13 Nad
¨
utlesid talle: „Me seome su liht¨
salt kinni ja anname nende katte. Me ei tapa sind.”
Nad sidusidki ta kinni kahe
¨
uue koiega ja viisid ta kaljult
¨
˜
ara. 14 Kui ta joudis Lehhis˜
¨
se, hoiskasid vilistid teda na˜
hes voidukalt. Siis tuli Simsoni peale Jehoova vaim f ning
¨
¨
¨
koied tema kate umber muu˜
˜
tusid nagu tules korbenud lon¨
gadeks ja koidikud otse sulasid
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¨
¨
ta katelt. a 15 Ta leidis uhe tu˜
geva eesliloualuu, haaras selle
¨
˜
katte ja loi sellega maha 1000
¨
b
meest. 16 Simson utles:
˜
„Eesli loualuuga —
¨
uks kuhi, kaks kuhja!
˜
˜
Eesli loualuuga ma loin
maha tuhat meest.” c
¨
17 Seda oelnud, viskas ta
˜
¨
loualuu kaest ja pani sellele kohale nimeks Raamat-Lehhi1. d 18 Siis tuli tal suur janu
¨ ¨
ja ta huudis Jehoova poole:
„Sina andsid oma teenijale nii
˜
¨ ¨
suure voidu. Kas peaksin nuud
¨
janusse surema ja langema um˜
¨
berloikamata meeste katte?”
19 Siis avas Jumal Lehhis kal˜ ˜
juoonsuse ja sealt voolas vett
˜
¨
valja. e Simson joi ja eluvaim
¨
temas virgus taas. Seeparast
pani ta sellele allikale nimeks
Een-Hakkore1 ja see on Lehhis
¨
tanini.
˜
20 Ta moistis Iisraelis vilisti¨
te paevil kohut 20 aastat. f
¨
Kord laks Simson Ga¨
¨
zasse, nagi seal uht pros¨
tituuti ja laks tema juurde.
¨
2 Gazalastele oeldi: „Simson
on siia tulnud.” Siis piirasid
nad ta sisse ja varitsesid teda
¨ ¨ ¨
¨
oo labi linnavaravas. Nad olid
¨ ¨
kogu oo vaikselt, sest nad olid
kokku leppinud: „Kui koitma
¨
hakkab, tapame ta ara.”
3 Simson lebas seal kesk¨ ¨
˜
¨
ooni. Siis tousis ta ules, haa¨
ras kinni linnavaravast ja selle
˜
˜
molemast postist, tombas need
¨
˜
˜
valja, tostis koos riiviga olgadele ja kandis Hebroni vastas ole¨
va mae otsa.
˜
4 Moni aeg hiljem armus Simson Soreki vadis naisesse, kelle

16

b Koh 3:31

c Koh 16:30

d Koh 15:9

e 2Mo 17:6

f 1Mo 49:16
Koh 2:16
Koh 13:1, 5
Koh 16:31
Heb 11:32

¨
15:17 1Nimi Raamat-Lehhi tahendab
˜
˜
„loualuukorgendik”. 15:19 1Nimi Een¨
¨ ¨
Hakkore tahendab „huudja allikas”.

˜
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nimi oli Deliila.a 5 Vilistite va¨
litsejad utlesid naisele: „Meelita
¨
temalt valja, b milles peitub tema
˜
suur joud ning kuidas me saaksime temast jagu, et ta kinni siduda ja alistada. Siis anname iga¨
˜
uks sulle tasuks 1100 seeklit1 hobedat.”
˜
¨
¨
6 Mone aja parast kusis De¨
liila Simsonilt: „Palun utle, mil˜
les peitub sinu suur joud ja
millega peaks sind siduma, et
sind alistada?” 7 Simson vastas: „Kui siduda mind seitsme
¨ ¨
uue, veel kuivamata vibunoori¨ ¨
˜
ga1, siis jaan ma sama nor˜
gaks nagu koik teised.” 8 Vi˜
listite valitsejad toidki Deliilale
¨ ¨
seitse uut vibunoori ja naine sidus ta nendega kinni. 9 Naise
tagatuppa aga seadsid nad va¨ ¨
ritsejad. Deliila huudis Simsonile: „Vilistid tulevad sulle kallale, Simson!” Seepeale rebis
¨ ¨
Simson vibunoorid sama kergelt katki, nagu tuli neelab kor˜
˜
rutatud takulonga.c Tema jou
saladust aga ei avastatud.
¨
10 Siis utles Deliila Simsonile: „Sa¨ petsid mind ja valetasid
mulle. Utle ometi, millega saab
sind kinni siduda!” 11 Simson
vastas: „Kui siduda mind kinni
¨
¨ ¨
uute koitega, millega pole tood
¨ ¨
˜
tehtud, siis jaan ma sama nor˜
˜
gaks nagu koik teised.” 12 Non˜
¨
da siis vottis Deliila uued koied,
¨ ¨
sidus ta nendega kinni ja huudis: „Vilistid tulevad sulle kallale, Simson!” Aga tagatoas istusid varitsejad. Siis kiskus Sim¨
¨
¨
son koied oma kasivarte umbert
˜
katki nagu longad. d
¨
¨
13 Parast seda utles Deliila
¨
Simsonile: „Sa oled mind jal˜
16:5 112,5 kg. (Vt lisa B14.) 16:7 1Moel˜ ˜
dakse tooreid loomakooluseid.
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le petnud
ja mulle valeta¨
nud. a Utle ometi, millega sind
kinni siduda!” Simson vastas:
˜
˜
„Mu seitse patsi tuleb loimelon˜
gaga kokku poimida.” 14 Naine tegigi seda, kinnitades tema
juuksed kudumispulgaga, ja
¨ ¨
huudis talle: „Vilistid tulevad
sulle kallale, Simson!” Simson
¨
arkas unest ning kiskus oma
˜
˜
juustest pulga ja loimelonga.
¨ ¨
¨
15 Nuud utles naine talle:
˜
¨
„Kuidas sa void oelda, et sa
¨
mind armastad, b kui su suda ei
ole minuga? Kolm korda oled
¨
sa mind petnud ega ole oelnud,
˜
milles peitub sinu suur joud.” c
¨
¨
16 Paevast paeva naine muud¨ ¨
¨
kui naagutas ta kallal ja kais
¨
talle peale, nii et Simson tudis
surmani. d 17 Viimaks avas ta
¨
¨
naisele oma sudame, oeldes:
„Habemenuga ei ole kunagi mu
pead puudutanud, sest ma olen
¨
sunnist saati Jumala nasiir. e
˜
Kui mu juuksed maha loiga˜
ta, siis mu joud lahkub minust
¨ ¨
˜
ja ma jaan sama norgaks nagu
˜
koik teised.”
¨
18 Kui Deliila nagi, et Sim¨
son oli avanud talle oma sudame, lasi ta kohe vilistite valit¨
¨ ¨
sejatele oelda: f „Tulge nuud,
¨
sest ta avas mulle oma sudame.” Vilistite valitsejad tulidki
˜
tema juurde ja toid raha kaasa.
19 Deliila uinutas Simsoni oma
˜
polvedel magama. Siis kutsus
¨
˜
ta uhe mehe, kes loikas maha
¨
Simsoni seitse patsi, misjarel
˜
Simsoni joud hakkas kaduma ja
naine sai ta oma meelevalda.
¨ ¨
20 Siis Deliila huudis: „Vilistid
tulevad sulle kallale, Simson!”
¨
˜
Simson arkas unest ja motles:
¨
¨
„Ma lahen valja nagu varasematelgi kordadel g ja saan vabaks.”
Kuid ta ei teadnud, et Jehoova

˜
KOHTUMOISTJATE 16:21–17:6
ei olnud enam temaga. 21 Vi˜
listid votsid ta kinni ja torka¨
sid tal silmad valja. Nad viisid
ta alla Gazasse ja panid ta ahelaisse kahe vaskahelaga ning
ta pidi vanglas vilja jahvatama.
22 Aga juuksed ta peas hakka¨
˜
sid parast mahaloikamist uuesti kasvama. a
23 Vilistite valitsejad tulid
kokku, et tuua oma jumalale
Daagonile b suur ohver ja pidut¨
seda, sest nad utlesid: „Meie jumal on andnud meie vaenlase
¨
Simsoni meie katte!” 24 Kui
¨
¨
rahvas teda nagi, ulistasid nad
¨
oma jumalat ja utlesid: „Meie
¨
jumal on andnud meie katte meie vaenlase, kes laastas
meie maad c ja tappis palju meie
mehi.” d
¨
˜ ˜
25 Nende suda oli roomus ja
¨
nad utlesid: „Kutsuge Simson,
˜
et ta meid lobustaks!” Nii kutsutigi vanglast Simson, et ta
nende meelt lahutaks, ja ta
pandi sammaste vahele seis¨
ma. 26 Siis utles Simson poi¨
sile, kes tema kaest kinni hoidis: „Luba mul puudutada sambaid, millele hoone toetub, et
˜
saaksin nende vastu nojatuda.”
¨
27 Aga hoone oli tais mehi ja
˜
naisi. Koik vilistite valitsejad
olid kohal ning katusel oli ligikaudu 3000 meest ja naist vaa˜
tamas, kuidas Simson neid lobustab.
¨ ¨
¨ ¨
28 Nuud huudis Simson e Je˜
hoova poole: „Korgeim valitseja
˜
Jehoova, palun motle mu peale
¨
ja anna mulle veel selleks uheks
˜
korraks joudu! f Oo, Jumal, luba
¨
mul vilistitele katte maksta kas˜ ¨
voi uhe oma silma eest!” g
¨
29 Siis pani Simson kaed
kahe keskmise samba vastu,
millele hoone tugines, toetudes
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¨
uhele parema ja teisele vasaku
¨
¨ ¨
kaega, 30 ning huudis: „Las
ma suren koos vilistitega!” See¨
˜
jarel toukas ta sambaid kogu
˜
joust ning hoone langes valitsejate ja kogu sealoleva rahva
peale. a Nii tappis ta surres suurema hulga, kui oli tapnud oma
eluajal. b
31 Hiljem tulid ta vennad ja
¨
kogu ta isa pere, et viia ta ara.
Nad matsid ta Sora c ja Estaoli vahele tema isa Maanoahi d
hauakoopasse. Simson oli Iis˜
raelis kohut moistnud 20 aastat. e
¨
Efraimi magismaal f elas
mees
nimega
Miika.
¨
2 Kord utles ta oma emale:
¨
„Kas sa maletad seda, kui si˜
¨
˜
nult voeti ara 1100 seeklit1 ho˜
bedat ja kuidas sa votjat needsid, nii et minagi seda kuulsin?
˜
¨
See hobe on minu kaes, mina
˜
votsin selle.”
Selle
peale
lausus
˜
ema: „Onnistagu Jehoova mu
poega!” 3 Miika andis need
˜
1100 seeklit hobedat emale ta¨
˜
gasi ja ta ema utles: „Selle ho¨
beda puhendan ma Jehoovale,
et teha nikerdatud kuju ja valatud kuju oma pojale. g Nii et see
˜
hobe saab ikkagi sulle.”
˜
4 Niisiis tagastas Miika hobeda emale, kes andis 200 seek˜
˜
lit1 hobedat hobesepale. See
¨
valmistas uhe nikerdatud kuju
¨
ja uhe valatud kuju ning need
pandi Miika majja. 5 Sel mehel, Miikal, oli jumalakoda,
˜
¨ ¨
ning ta valmistas olaruu h ja
¨ ¨
¨
teeravikujud1 i ning maaras uhe
oma poja endale preestriks. j
¨
6 Neil paevil polnud Iisraelis
¨
kuningat. k Igauks tegi, mis oli
˜
tema enda silmis oige. l

17

17:2 112,5 kg. (Vt lisa B14.) 17:4
12,3 kg. 17:5 1St kodujumalad.
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7 Juuda Petlemmas a elas
¨
uks leviit, b noor mees Juuda
˜
suguvosast. Ta oli elanud seal
˜
juba monda aega. 8 Siis lahkus see mees Juudamaalt Petlemma linnast, et leida oma˜
le teine elukoht. Teel olles jou¨
dis ta Miika majani c Efraimi ma¨
gismaal. 9 Miika kusis temalt:
„Kust sa tuled?” Mees vastas:
„Ma olen leviit Juuda Petlemmast ja ma otsin endale uut elu¨
paika.” 10 Miika utles talle:
¨ ¨
„Jaa minu juurde ning ole mul˜
le nouandjaks1 ja preestriks.
˜
Ma annan sulle 10 seeklit2 hobedat aastas ning riided ja toi˜
du.” Leviit oligi nous. 11 Ta
¨
jai Miika juurde elama ja oli talle nagu ta enda poeg. 12 Sa¨ ¨
muti maaras Miika leviidi endale preestriks d ja see asus elama
¨
tema majja. 13 Siis utles Mii¨ ¨
ka: „Nuud ma tean, et Jehoova teeb mulle head, sest mul on
preestriks leviit.”
¨
Neil paevil polnud Iisraelis kuningat. e Sel ajal otsis daanlaste suguharu f endale
maad, kus elada, sest neil polnud Iisraeli suguharude keskel
¨
piisavalt parandmaad. g
2 Daanlased saatsid oma suguharust viis vaprat meest Sorast ja Estaolist h luurele ja
¨
maad uurima. Nad utlesid neile: „Minge uurige maad.” Luura˜
¨
jad joudsid Efraimi magismaa¨ ¨
le Miika maja i juurde ja oobisid seal. 3 Miika maja juures kuulsid nad noore leviidi
¨ ¨
¨
haalt1 ning nad laksid tema
¨
juurde ja kusisid: „Kes sind siia
˜
toi? Mida sa siin teed ja mis
sind siin hoiab?” 4 Tema kos¨
tis: „Miika tegi minu heaks uht

18

˜
˜
17:10 1Sona-sonalt „isaks”. 2114 g.
˜
˜
18:3 1Voib tolkida ka „keelemurret”.
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kui teist ning palkas mu en¨
dale preestriks.” a 5 Nad utle¨
sid talle: „Kusi palun Jumalalt,
˜
kas meie teekond onnestub.”
6 Preester vastas neile: „Minge rahus. Jehoova saadab teid
teie teekonnal.”
¨
7 Nii laksid need viis meest
¨
˜
edasi ja joudsid Laisi. b Nad nagid, et sealne rahvas elab sii˜
donlaste kombel teistest soltumatult. See rahvas elas rahus
¨
ja kurja kartmata c ning ukski vallutaja polnud nende maale tunginud. Nad olid siidonlastest kaugel ja neil polnud teistega mingit tegemist.
˜
8 Kui daanlased joudsid tagasi oma vendade juurde So¨
rasse ja Estaoli, d kusisid need:
¨
„Kuidas teil laks?” 9 Nad vas¨
¨
tasid: „Lahme rundame neid,
¨
sest me nagime, et see maa
¨
˜
on vaga
hea. Miks te kohkle¨
˜
te? Arge viivitage, vaid votke
see maa oma valdusse! 10 Kui
˜
¨
te sinna jouate, naete rahvast,
kes elab kurja kartmata. e Nende maa on avar ja Jumal on
¨
andnud selle teie katte — paiga, kus ei ole puudust millestki, mida maa peal leidub.” f
¨
11 Siis laks Sorast ja Estaolist g teele 600 relvastatud
meest daanlaste suguharust.
˜
¨
12 Nad loid laagri pusti Juu¨
damaal Kirjat-Jearimi h lahedal.
¨
Seeparast kutsutakse seda Kir¨ ¨
jat-Jearimist laane pool asuvat
¨
paika tanini Mahane-Daaniks1. i
13 Sealt nad liikusid edasi Ef¨
˜
raimi magismaale ja joudsid
Miika maja j juurde.
14 Siis need viis meest, kes
¨
olid kainud Laisimaal luurel, k
¨
utlesid oma vendadele: „Kas te
¨
18:12 1Nimi Mahane-Daan tahendab
„Daani laager”.

˜
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˜
teate, et neis majades on ola¨ ¨
¨
ruu, teeravikujud ning uks nikerdatud kuju ja valatud kuju? a
˜
¨ ¨
Moelge nuud, mida teil tuleks
¨
teha.” 15 Nad peatusid ja lakb
sid noore leviidi maja juurde,
˜
mis asus Miika maja korval, ja
¨
¨
kusisid, kuidas noormehel laheb. 16 Kogu selle aja seisid
need 600 relvastatud daanlast c
¨
varava juures. 17 Viis luura¨
˜
jat d laksid aga sisse, et votta
˜
¨ ¨
sealt nikerdatud kuju, olaruu, e
teeravikujud f ja valatud kuju. g
Preester h seisis samal ajal koos
¨
600 relvastatud mehega vara¨
va juures. 18 Luurajad laksid
˜
Miika majja ning votsid niker˜
¨ ¨
datud kuju, olaruu, teeravikujud ja valatud kuju. Prees¨
ter kusis neilt: „Mida te teete?”
19 Need vastasid: „Ole vait ja
˜
tule meiega! Ole meile nouand˜
jaks1 ja preestriks. Sest motle, kas on parem olla preestriks
¨
˜
uhe mehe majas i voi olla seda
˜
˜
tervele suguvosale voi koguni
suguharule Iisraelis?” j 20 See
˜
˜
mote meeldis preestrile. Ta vot˜
¨ ¨
tis olaruu, teeravikujud ja nikerdatud kuju k ning lahkus
koos meestega.
21 Teele asudes paigutasid nad lapsed, kariloomad
¨ ¨
˜
ja vaartuslikumad asjad koige ette. 22 Kui daanlased olid
Miika majast juba eemal, tulid Miika naabrimehed kokku
˜
¨
ja nad joudsid daanlastele jare˜
le. 23 Kui nad daanlasi hoika¨ ¨
sid, poordusid need Miika poo¨
le ja kusisid: „Mis on? Miks sa
nad kokku kutsusid?” 24 Mii˜
¨
ka vastas: „Te votsite ara minu
tehtud jumalad ja viite kaasa
ka mu preestri! Mis siis mul¨ ¨
¨ ¨
¨
le jaab? Kuidas te nuud kusite: „Mis on?”!” 25 Daanlased
˜
˜
18:19 1Sona-sonalt „isaks”.
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¨
˜
vastasid: „Ara tosta meie pea¨ ¨
le haalt, et vihased mehed sulle
kallale ei tuleks ning ei tapaks
sind ja su peret.” 26 Daanla¨
sed jatkasid oma teed. Miika sai
aru, et nad on temast tugeva¨ ¨
mad, ning poordus tagasi koju.
˜
27 Nemad aga votsid Miika
tehtud kujud ja tema preestri
¨
ning laksid Laisi, a rahva juurde,
kes elas rahus ja kurja kartmata. b Daanlased tapsid selle lin˜ ˜
˜
na elanikud moogaga ja poletasid linna maha. 28 Polnud ke¨ ¨
dagi, kes oleks neid paastnud,
sest see linn oli Siidonist kaugel ja neil polnud teistega mingit tegemist. Lais asus Beet-Rehobile kuuluvas orus. c Siis ehi¨
tasid daanlased linna ules ja
¨
jaid sinna elama. 29 Nad panid linnale nimeks Daan d oma
¨
isa Daani jargi, kes oli Iisraeli poeg. e Enne oli linna nimi ol¨
¨
nud Lais. f 30 Seejarel pustitasid daanlased endale nikerdatud kuju, g ja Joonatan, h kes oli
Moosese poja Geersomi poeg, i
ning tema pojad said daanlaste suguharu preestriteks ja olid
¨
seda kuni paevani, mil maa rahvas pagendusse viidi. 31 Miika tehtud nikerdatud kuju sei˜
¨
sis seal koik need paevad, mil
Jumala koda asus Siilos. j
¨
Neil paevil polnud Iisrae¨
lis kuningat. k Efraimi magismaa l kaugeimas nurgas elas
¨
˜
sel ajal uks leviit, kes vottis
endale Juuda Petlemmast m liignaise. 2 Aga see naine mur¨
dis talle truudust ning laks ta
¨
juurest ara oma isamajja Juuda
¨
Petlemma. Ta jai sinna neljaks
¨
kuuks. 3 Siis laks ta mees
koos teenri ja kahe eesliga
tema juurde, et keelitada teda
˜
tagasi tulema. Kui mees jou-

19

˜
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dis kohale, kutsus naine ta oma
˜ ˜
isamajja ning naise isa
roo¨
¨
mustas teda nahes. 4 Ai palus
¨ ¨
¨
tal jaada kolmeks paevaks tema
˜
˜
juurde. Nad soid ja joid ning ta
¨ ¨
oobis seal.
¨
5 Kui nad neljanda paeva
˜
varahommikul tousid, et teele
¨
asuda, utles nooriku isa oma
¨
¨ ¨
vaimehele: „Soo veidi, siis jaksad teele minna.” 6 Nad istu˜
˜
¨
sid maha ning soid ja joid uhes¨
koos. Siis utles nooriku isa me¨ ¨
¨ ¨
hele: „Palun jaa ometi ooseks
˜
ja tunne end monusalt.” 7 Kui
mees hakkas end ikkagi tee¨
¨
le asutama, kais ai talle muud¨
kui peale, nii et mees jaigi veel
¨
¨ ¨
uheks ooks.
¨
8 Kui ta viienda paeva vara¨
¨
hommikul end teele sattis, utles
¨
¨ ¨
˜
ai: „Soo veidi, et joudu koguda.”
¨
¨ ¨
Nii veetsid nad uheskoos suues
¨
˜
aega, kuni paev hakkas ohtusse
veerema. 9 Kui siis mees koos
liignaise ja teenriga minema tah¨
¨
¨
tis hakata, utles ai: „Vaata, paev
˜
¨ ¨
kaldub juba ohtusse! Jaage veel
¨ ¨
¨
˜
ooseks, paev hakkab juba loppe¨ ¨
¨ ¨
ma. Jaage ooseks siia ja tund˜
ke end monusalt. Homme aga
˜
touske vara ja asuge koduteele.”
˜
10 Ent mees polnud nous veel
¨
¨ ¨
¨ ¨
˜
uheks ooks jaama, vaid ta tou¨
sis ja laks kuni Jebuusini, see
on Jeruusalemmani. a Koos temaga olid tema liignaine ja teener,
samuti kaks saduldatud eeslit.
˜
11 Kui nad joudsid Jebuu¨
¨
si lahedale, hakkas paike looju¨
ma ja teener kusis oma isandalt:
¨ ¨
¨ ¨
„Kas peaksime jaama ooseks sellesse jebuuslaste linna?” 12 Tema isand aga vastas: „Pole hea
˜ ˜
peatuda vooraste linnas, kus
¨
ei ela iisraellased. Lahme edasi
¨
Gibeasse.” b 13 Ja ta utles oma
¨ ¨
˜
¨ ¨
teenrile: „Puuame jouda ooseks
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˜
kas Gibeasse voi Raamasse.” a
¨
14 Nad jatkasid teekonda ning
¨
kui paike oli juba loojumas, olid
nad Benjaminile kuuluva Gibea
¨
lahedal.
15 Nad peatusid Gibeas, et
¨ ¨
˜
˜
seal oobida. Joudnud linna, vot¨
sid nad istet linnavaljakul, kuid
keegi ei kutsunud neid
enda
˜
¨ ¨
juurde oomajale. b 16 Ohtul tu˜
¨ ¨
¨
li pollutoolt uks vana mees, kes
¨
¨
oli parit Efraimi magismaalt c ja
¨ ¨
˜
oli nuud elanud monda aega
Gibeas. Kohalikud elanikud olid
aga benjaminlased. d 17 Kui see
¨
¨
vana mees nagi linnavaljakul tee¨
¨
kaijat, kusis ta temalt: „Kuhu sa
¨
lahed ja kust sa tuled?” 18 Too
vastas: „Me oleme teel Juudamaa
¨
Petlemmast Efraimi magismaa
¨ ¨
¨
aarealale, kust ma olen parit.
¨
Ma kaisin Juudamaa Petlemmas e
¨ ¨
ja olen nuud minemas Jehoova
˜
kotta1, aga keegi ei vota mind
oma majja. 19 Meil on eeslite˜
¨ ¨
le piisavalt olgi ja soota, f samuti
on meil leiba g ja veini minu, mu
naise ja meie teenri jaoks. Meil
˜
on koik olemas.” 20 Vana mees
¨
aga utles: „Rahu sulle! Luba mi˜
nul hoolitseda
koige eest, mis sa
¨
¨ ¨ ¨ ¨
¨
vajad. Ara ainult jaa ooseks val¨
˜
jakule.” 21 Seejarel toi ta tema
oma majja ja toitis eesleid. Nad
¨ ¨
pesid jalad ning hakkasid sooma
ja jooma.
22 Samal ajal kui nad seal
˜
monusalt koos istusid, piirasid
¨
linna nurjatud mehed maja umber, tagusid vastu ust ja karjusid vanale mehele, majaomani¨
kule: „Too valja see mees, kes
su majja tuli, et saaksime tema¨
¨
ga uhtida!” h 23 Seepeale laks
¨
¨
majaomanik valja ja utles neile: „Ei, mu vennad, palun teid,
˜
¨
19:18 1Teine voimalik tahendus: „ja ma
¨ ¨
teenin nuud Jehoova kojas”.

˜
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¨
arge tehke kurja! See ¨ mees on
¨
mu majas kulaline. Arge teh¨
ke sellist jaledust! 24 Mul on
¨
siin tutar, kes on neitsi, samuti selle mehe liignaine. Las ma
¨
toon nemad valja ning
alanda¨
ge neid, kui tahate. a Arge ainult
¨
selle mehega sellist jaledust
tehke.”
˜
25 Ent mehed ei votnud teda
kuulda. Siis haaras leviit kinni oma liignaisest b ja viis tema
¨
¨
valja nende juurde. Nad vagistasid ja kuritarvitasid teda
¨ ¨
kogu oo kuni hommikuni. Alles
koidu ajal lasid nad tal minna.
26 Varahommikul tuli naine ja
vajus kokku selle maja ukse
¨ ¨
ette, kus tema isand oobis, ning
¨
lamas seal, kuni valgeks laks.
¨
27 Kui ta isand hommikul ules
˜
tousis ja teeleasumiseks uksed
¨
avas, nagi ta oma liignaist maja
¨
¨
sissekaigu ees lamamas, kaed
¨
¨
lave peal. 28 Ta utles naise˜
¨
le: „Touse ules, hakkame minema!” Kuid vastust ei tulnud.
Siis pani mees ta eesli selga ja
asus koduteele.
˜
˜
29 Koju joudnud, vottis ta
˜
suure noa, loikas oma liignaise
¨
surnukeha kaheteistkumneks
¨
¨
¨
tukiks ja saatis uhe tuki igas˜
se Iisraeli piirkonda. 30 Koik,
¨
¨
kes seda nagid, utlesid: „Midagi
¨
niisugust pole tehtud ega nah¨
tud alates paevast, mil iisraellased lahkusid Egiptusemaalt,
¨
˜
kuni tanaseni. Moelge sellele,
¨
˜
pidage nou c ja oelge meile, mida
teha.”
Siis kogunesid Jehoova
˜
juurde Mispassed koik iisraellased Daanist e kuni BeerSebani, samuti Gileadimaalt, f
¨
terve kogudus nagu uks mees.
˜
2 Koik rahva ja Iisraeli sugu-
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harude peamehed asusid oma
kohtadele Jumala rahva hul˜ ˜
gas, kuhu kuulus 400 000 mookadega relvastatud jalameest. a
3 Benjaminlased kuulsid, et
¨
iisraellased olid tulnud ules
Mispasse.
¨
¨ ¨
Siis utlesid iisraellased: „Raakige, kuidas sai midagi nii ko¨
hutavat sundida.” b 4 Seepeale
˜
˜
˜
vottis sona leviit, c morvatud naise mees: „Ma tulin koos oma
liignaisega Benjaminile kuulu¨ ¨
vasse Gibeasse, d et seal oobida.
˜
5 Gibea elanikud1 tousid minu
¨ ¨
¨
vastu ja piirasid oosel maja umber. Nad kavatsesid tappa mind,
¨
kuid hoopis vagistasid mu liignaise, nii et ta suri. e 6 See¨
˜
parast votsin ma oma liignaise
˜
¨
surnukeha, loikasin selle tukki˜
deks ja saatsin koigisse Iis¨
raelile parandatud piirkondadesf
se, sest gibealased olid teinud
¨
¨ ¨
¨
Iisraelis habivaarse ja jaleda teo.
¨ ¨
7 Nuud arutagu kogu Iisraeli
˜
rahvas seda asja ja andku nou!” g
˜
8 Siis tousis kogu rahvas na¨
¨
gu uks mees ja utles: „Kee¨
gi meist ei lahe oma telki ega
¨ ¨
poordu oma koju. 9 Me tee¨
¨
me Gibeaga nii: me laheme ules
¨
selle vastu, nagu liisk naitab. h
˜
˜
10 Me votame koigist Iisrae¨
li suguharudest kumme meest
sajast, sada tuhandest ja tuhat
¨
kumnest tuhandest, kes muret˜
seksid sojameestele toidumoona, et need saaksid minna Ben¨
jamini Gibea vastu selle habi¨ ¨
¨
¨
vaarse ja jaleda teo parast, mis
¨
on Iisraelis sundinud.” 11 Nii
˜
kogunesid koik Iisraeli me¨
hed nagu uks mees selle linna
vastu.
˜
¨
20:5 1Teine voimalik tahendus: „maaomanikud”.

˜
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12 Iisraeli suguharud saat˜
sid mehi koigi benjaminlaste
¨
juurde utlema: „Mis hirmus ku¨
ritegu on teie keskel kull toime
¨ ¨
¨
pandud! 13 Andke nuud valja need nurjatud Gibea me˜
hed, a et voiksime nad hukata
˜
ning korvaldada Iisraelist kurjuse!”b Aga benjaminlased ei
˜
votnud oma vendade iisraellas¨ ¨
te haalt kuulda.
14 Siis kogunesid benjaminlased oma linnadest Gibeas˜
se, et iisraellaste vastu sodida.
¨
15 Sel paeval tuli benjaminlas˜ ˜
te linnadest kokku 26000 moogameest, peale nende veel 700 valitud meest Gibeast. 16 Selles
˜
¨
sojavaes oli 700 valitud vasaku¨
¨
kaelist meest, kellest igauks lingutas kive karvapealt ega eksinud.
17 Iisraeli mehi, benjaminla¨
sed valja arvatud, koguti kokku
˜ ˜
˜
400 000 moogameest, c koik ko˜
¨
genud sojamehed. 18 Nad lak¨
¨
sid ules Peetelisse, et kusida
˜
¨
nou Jumalalt. d Iisraellased kusisid: „Kes meist peaks olema
¨
˜
eesotsas, kui laheme sodima
benjaminlaste vastu?” Jehoova
vastas: „Juuda olgu eesotsas.”
˜
19 Hommikul loid iisraella¨
sed laagri ules Gibea alla.
¨ ¨
¨
20 Nuud laksid Iisraeli me¨
hed valja, et benjaminlastega
˜
sodida. Nad seadsid end Gibea
juures nende vastu lahinguvalmis. 21 Benjaminlased tulid
¨
˜
¨
Gibeast valja ning loid sel paeval maha 22000 Iisraeli meest.
˜
¨
˜
22 Kuid Iisraeli sojavagi vottis julguse kokku ning seadis end taas lahinguvalmis sa¨
mas paigas, kus esimesel pae¨
val. 23 Siis laksid iisraellased
¨
ules Peetelisse ja nutsid Je˜
hoova ees kuni ohtuni ning
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¨
kusisid Jehoovalt: „Kas peame
taas oma vendade benjaminlas˜
tega sodima minema?”a Jehoova vastas: „Jah, minge!”
¨
24 Niisiis lahenesid iisraellased benjaminlastele teisel¨
gi paeval. 25 Aga benjaminla¨
sed tulid ka teisel paeval Gi¨
˜
beast valja neile vastu ja loid
˜ ˜
maha veel 18 000 Iisraeli moo¨
gameest. b 26 Seepeale laksid
˜
¨
koik Iisraeli mehed ules Peetelisse. Nad nutsid ja istusid seal
Jehoova ees c ning paastusid d
¨
˜
˜
sel paeval kuni ohtuni ja toid
˜
Jehoovale poletus- e ja rahuohv¨
¨
reid. f 27 Seejarel kusisid iis˜
raellased Jehoovalt nou, g kuna
Jumala lepingulaegas oli neil
¨
paevil Peetelis. 28 Piinehas, h
Aaroni poja Eleasari poeg, tee¨
nis neil paevil laeka ees. Nad
¨
kusisid: „Kas peame veel mine˜
ma sodima oma vendade ben˜
jaminlaste vastu voi pole vaja
minna?”i Jehoova vastas: „Minge, sest homme ma annan nad
¨
teie katte.” 29 Siis seadis Iis˜
¨
rael varitsejad j koikjale umber
Gibea.
¨
30 Iisraellased laksid ka kol¨
¨
mandal paeval ules benjaminlaste vastu ning seadsid end Gibea
vastu lahinguvalmis nagu eelmistelgi kordadel.k 31 Kui benja˜
¨
¨
minlased sojavaele vastu laksid,
meelitati nad linnast eemale. l
Siis, nagu eelnevatelgi kordadel,
tungisid benjaminlased peale ja
tapsid mehi maanteedel, mil¨
¨
lest uks viib ules Peetelisse
¨
ja teine Gibeasse; nad jatsid
umbes 30 iisraellast surnuna
¨
maha. m 32 Benjaminlased utle¨
sid: „Nad saavad meie kaest
¨ ¨
n
luua nagu ennegi.” Aga iis¨
raellased utlesid: „Taganeme ja
meelitame nad linnast eemale

˜
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˜
maanteedele.” 33 Koik Iisraeli
˜
mehed tousid oma paigast ning
seadsid end lahinguvalmis BaalTaamari juures, samal ajal kui
iisraellastest varitsejad torma¨
¨
sid valja oma paikadest Gibea lahedal. 34 10000 valitud meest
kogu Iisraelist tuli Gibea alla ja
˜
¨
voitlus oli age. Benjaminlased
¨
¨
aga ei teadnud, et having laheneb.
35 Jehoova alistas benjaminlased a Iisraeli ees ja iis¨
raellased surmasid sel paeval
˜ ˜
25 100 Benjamini moogameest. b
36 Benjaminlased olid arvanud, et nad alistavad iisraellased, kuna need taganesid Benjamini ees, c kuid iisraellased
¨
taganesid selleparast, et lootsid varitsejatele, kelle nad olid
seadnud Gibea vastu. d 37 Varitsejad tegutsesid kiiresti ja
¨ ¨
soostsid Gibea poole, nad val˜
˜
lutasid linna ja loid koik elani˜ ˜
kud moogaga maha.
38 Iisraeli mehed olid varitsejatega kokku leppinud, et
¨
need lasevad marguandena lin˜
nast suitsu tousta.
39 Kui iisraellased lahin¨
gust taandusid, rundasid neid
˜
benjaminlased, loid maha um¨
bes 30 iisraellast e ja utlesid:
¨
„Nad saavad meie kaest uues¨ ¨
ti luua nagu eelmises lahingus.” f 40 Kuid linnast hakkas
¨
˜
marguandena tousma suitsusammas. Kui benjaminlased ta¨
gasi vaatasid, nagid nad, et kogu linn on leekides. 41 Iisrael¨ ¨
lased poorasid ringi ja ben¨
jaminlased kohkusid, nahes,
˜
et neid on tabanud onnetus.
42 Nad taganesid Iisraeli mees˜
te eest korbe poole, kuid need
¨
pusisid neil kannul ning lin-
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¨
nadest tulnud mehed uhinesid
teiste iisraellastega ja tapsid
benjaminlasi. 43 Nad piirasid
¨
¨
benjaminlased umber ja jalita˜
sid neid visalt. Nad loid benja¨
minlasi otse Gibea kulje all, ida
pool. 44 Seal langes 18 000
¨
˜
Benjamini vagevat sojameest. a
˜
45 Benjaminlased pogenesid
˜
¨
korbesse Rimmoni kaljurunka b poole ja iisraellased tapsid maanteedel veel 5000 meest.
¨
Nad jalitasid benjaminlasi kuni
¨ ¨
Gideomini, luues maha veel 2000
¨
meest. 46 Sel paeval langes
˜ ˜
25 000 Benjamini moogameest, c
˜
¨
˜
kes koik olid vagevad sojamehed.
˜
˜
47 Aga 600 meest pogenes kor¨
besse Rimmoni kaljurunkale, ku¨
hu nad jaid neljaks kuuks.
¨
48 Iisraeli mehed laksid taga˜
˜ ˜
si ja loid benjaminlastest moogaga maha need, kes nende linnades olid, nii inimesed kui ka
˜
kariloomad, koik, kes olid sinna
¨ ¨
˜
˜
jaanud. Nad poletasid maha koik
¨
linnad, mis neile teel ette jaid.
Iisraeli mehed olid ¨ Mispas d vandunud: „Ukski
¨
meist ei anna oma tutart naiseks benjaminlasele.” e 2 Siis
tuli rahvas Peetelisse f ja is˜
tus Jumala ees kuni ohtuni,
ise valjult ja kibedalt nuttes.
¨
3 Nad utlesid: „Oh, Jehoova,
¨
Iisraeli Jumal, miks kull Iisrae˜
lis nonda juhtus? Miks puudub
¨
¨
tana Iisraelist uks suguharu?”
¨
¨
˜
4 Jargmisel paeval tousis rahvas vara, ehitas sinna altari
˜
ning ohverdas poletus- ja rahuohvreid. g
¨
5 Siis kusis Iisraeli rahvas:
˜
„Kes koigi Iisraeli suguharude
¨
hulgast ei ole tulnud ules Jehoova juurde?” Sest nad olid
¨
puhalikult vandunud, et sur-

21
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¨
¨
mavad igauhe, kes jatab Jehoova juurde Mispasse tulemata. 6 Aga Iisraeli rahval hakkas oma vennast Benjaminist
¨
nendega juhtunu parast kah¨
¨
ju ja nad utlesid: „Tana on Iis¨
¨
raelist uks suguharu ara raiutud. 7 Mida me teeme, et sel¨
¨ ¨
lest jarelejaanud endale naised
saaksid? Me oleme ju Jehoovale
vandunud, a et me ei anna keda¨
gi oma tutreist neile naiseks.” b
¨
8 Nad kusisid: „Kes Iisraeli suguharude hulgast pole tul¨
nud ules Jehoova juurde Mispasse?” c Selgus, et GileadiJaabesest polnud keegi tulnud koguduse juurde laagrisse.
¨
9 Sest kui rahvas ara loe¨
ti, tuli valja, et kohal polnud
¨
uhtki Gileadi-Jaabese elanikku. 10 Nii saatis kogudus sin¨
na 12000 vapraimat meest, kas¨ ¨
kides neid: „Minge ja looge Gi˜ ˜
leadi-Jaabese elanikud moogaga maha, ka naised ja lapsed. d
˜
11 Teil tuleb surmata koik me¨
hed ja naised. Jatke ellu ainult
need naised, kes pole mehega
maganud.” 12 Nad leidsid Gileadi-Jaabese elanike hulgast
¨
400 tudrukut, kes olid neitsid
ja polnud kunagi mehega maganud. Need toodi laagrisse Siilosse e Kaananimaal.
13 Siis saatis terve kogu˜
dus sonumi benjaminlastele, kes
¨
olid Rimmoni kaljurunkal, f ja
pakkus neile rahu. 14 Benjaminlased tulidki tagasi ja neile
anti need naised, kes olid Gi¨
leadi-Jaabeses ellu jaetud. g Kuid
¨
nendest benjaminlastele ei jatkunud. 15 Rahval oli Benjami¨
niga juhtunu parast kahju, h sest
˜
Jehoova oli teinud lohe Iisraeli suguharude vahele. 16 Ko¨
guduse vanemad utlesid: „Mida

PTK 21
a 3Mo 5:4
3Mo 19:12
Mt 5:33

b Koh 21:1, 18

c Koh 20:1

d Koh 21:5

e Jos 18:1

f Koh 20:
46, 47

g Koh 21:8, 12

h Koh 21:6


Teine veerg
a 3Mo 19:12
Koh 21:1

b Jos 18:1

c Koh 21:12, 14

d Koh 21:1, 18

e Koh 20:48

f Koh 17:6
1Sa 8:4, 5

¨
¨ ¨
peaksime tegema, et ka ulejaanud endale naised saaksid? On
¨
ju Benjaminist naissugu havita¨ ¨
tud.” 17 Nad vastasid: „Ellujaa¨ ¨
nud benjaminlastele peab jaa¨
¨
ma parand, et Iisraelist uhte
¨
suguharu minema ei puhitaks.
˜
¨
18 Aga meie ei voi oma tutreid
neile naiseks anda, sest Iisraeli rahvas on vandunud: „Neetud
olgu see, kes annab naise Benjaminile!”” a
¨
19 Siis nad utlesid: „Igal
¨
aastal on Jehoova puha Siilos, b
˜
mis asub Peetelist pohja pool,
Peetelist Sekemisse minevast
maanteest ida pool ja Le˜
boonast louna pool.” 20 Nad
¨
kaskisid benjaminlasi: „Min¨
ge ja varitsege viinamagedel!
21 Kui Siilo neiud tulevad ringtantse tantsima, siis tulge vii¨
namagedelt ning kahmake endale naine Siilo neidudest ja
minge tagasi Benjaminimaale.
˜
22 Kui nende isad voi vennad
¨ ¨
tulevad meid suudistama, siis
¨
utleme neile: „Halastage meile
¨
nende parast, sest me ei too˜
˜
nud neile koigile sojast naist, c
ja teiegi pole saanud neile nai¨ ¨
si anda, sest te oleksite ise suu¨ ¨
di jaanud.”” d
23 Benjaminlased
tegidki
˜
niimoodi ja iga varitseja vottis endaga kaasa naise tantsija¨
te hulgast. Siis nad laksid ta¨
gasi oma parandmaale, ehitasid
¨
oma linnad ules e ja asusid neisse elama.
¨
24 Ja iisraellased laksid
¨
laiali, igauks oma suguharu ja
¨
¨
pere juurde, igauks oma parandmaale.
¨
25 Neil paevil polnud Iisrae¨
lis kuningat. f Igauks tegi, mis
˜
oli tema enda silmis oige.

RUTT
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨ ¨
Rutt raagib Noomile Boase
lahkusest (17–23)
˜
3 Noomi annab Rutile nou (1–4)
Rutt ja Boas viljapeksuplatsil (5–15)
¨
Rutt laheb Noomi juurde (16–18)
¨
4 Boasest saab valjaostja (1–12)
¨
Boasele ja Rutile sunnib Oobed (13–17)
˜
Taaveti polvnemine (18–22)

1

Elimeleki pere asub elama Moabi (1, 2)
¨ ¨
Noomi, Orpa ja Rutt jaavad leseks (3–6)
¨ ¨
Rutt jaab truuks Noomile ja tema
Jumalale (7–17)
Noomi naaseb Rutiga Petlemma (18–22)
˜
¨
2 Rutt teeb Boase pollul jarelnoppimist (1–3)
Rutt ja Boas kohtuvad (4–16)

¨

paevil, kui rahvast juh˜
1 Neil
tisid kohtum
¨ oistjad, tuli
¨
a

maale nalg. Uks mees Juu¨
da Petlemmast b laks koos naise ja kahe pojaga teele, et asu˜ ˜
¨
da voorana elama Moabi valjadele. c 2 Mehe nimi oli Elimelek1, naise nimi Noomi2 ning
kahe poja nimed Mahlon3 ja
Kiljon4. Nad olid efratlased
˜
Juuda Petlemmast. Nad joud¨
¨
sid Moabi valjadele ja jaid
sinna.
˜
¨
3 Mone aja parast Noomi
mees Elimelek suri ning naine
¨
¨
jai kahe pojaga uksi. 4 Hiljem
abiellusid pojad moablannade¨
ga, kellest uhe nimi oli Orpa
ja teise nimi Rutt. d Nad ela¨
sid seal umbes kumme aas˜
tat. 5 Siis surid ka molemad
pojad, Mahlon ja Kiljon, ning
Noomil polnud enam ei meest
ega lapsi. 6 Ta asus oma mi¨
niatega teele, et Moabi valja¨ ¨
delt tagasi poorduda, sest ta
¨
1:2 1 Nimi Elimelek tahendab „mu Jumal
¨
on kuningas”. 2 Nimi Noomi tahendab
„meeldiv”. 3 Nimi Mahlon tuleneb ilm˜
¨
˜
selt heebrea sonast, mis tahendab „joue¨
tu”, „haiglane”. 4 Nimi Kiljon tahendab
˜
¨ ¨
„norkev”, „otsa jaav”.
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oli kuulnud, et Jehoova on
hoolitsenud oma rahva eest ja
andnud neile leiba.
˜
7 Noomi lahkus koos molema miniaga oma elupaigast.
¨ ¨
Kui nad mooda teed Juuda¨
maa poole sammusid, 8 utles
Noomi oma miniatele: „Minge
tagasi oma ema koju. Osutagu Jehoova teile truud armastust, a nagu teiegi osutasite oma meestele, kes on
¨ ¨
nuud surnud, ja olete osutanud ka minule. 9 Aidaku
Jehoova teil kummalgi leida
varjupaik oma mehe majas.” b
¨
Seejarel andis ta neile suud
ning nad hakkasid valjusti
nutma. 10 Nad kinnitasid talle mitu korda: „Ei, me tuleme
koos sinuga sinu rahva juurde.” 11 Kuid Noomi lausus:
¨
„Minge tagasi, mu tutred. Miks
peaksite tulema koos minuga?
¨
On siis mul veel lootust sunni˜
tada poegi, kes voiksid saada
¨ ¨
teile meesteks? c 12 Poorduge
¨
tagasi, mu tutred. Minge, sest
ma olen liiga vana, et mehele
¨
minna. Isegi kui ma juba tana
˜
ohtul mehele saaksin ja poe-
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¨
gi sunnitaksin, 13 kas te siis
ootaksite, kuni nad suureks
¨
kasvavad? Kas jataksite nende
¨
¨
parast abiellumata? Ei, mu tut˜
¨
red. Kui motlen teie peale, laheb mul meel kibedaks, sest
¨
˜
Jehoova kasi on tousnud mu
vastu.” a
14 Siis puhkesid nad taas
valjusti nutma ning Orpa an¨
dis oma ammale suud ja lah¨ ¨
kus. Rutt aga jai amma juur¨
de. 15 Noomi utles: „Vaata,
¨ ¨
su mehe vennanaine poordus
tagasi oma rahva ja jumalate
juurde. Mine sinagi koos temaga tagasi.”
¨
¨
16 Rutt aga vastas: „Ara kai
mulle peale, et ma sind maha
¨
jataksin ja sinust lahkuksin,
¨
¨
sest kuhu lahed sina, sinna la¨ ¨
hen ka mina, ja kus veedad oo
¨ ¨
sina, seal veedan oo ka mina.
Sinu rahvas on minu rahvas
ja sinu Jumal on minu Jumal. b
17 Kus sured sina, seal suren
minagi ja sinna maetagu mind¨
ki. Jehoova tehku minuga uks˜
koik mida, kui miski muu kui
surm peaks meid lahutama!”
¨
18 Kui Noomi nagi, et Ru˜
til on kindel nou temaga kaasa
¨ ¨
tulla, ei puudnud ta teda enam
¨
¨
umber veenda. 19 Niisiis jat¨
kasid nad uheskoos teed, kuni
˜
joudsid Petlemma. c Nende saa¨
budes laks kogu linn elevile
¨
ja naised kusisid: „Kas see on
¨
Noomi?”
20
Noomi utles nais¨
¨ ¨
tele: „Arge huudke mind Noo¨ ¨
miks1, vaid huudke mind Maa˜
˜
raks2, sest Koikvoimas on tei¨
nud mu elu vaga kibedaks. d
¨
¨
¨
21 Kulluses ma laksin ara ja
¨
¨
˜
tuhjade katega toi Jehoova
¨
1:20 1 Nimi Noomi tahendab „meeldiv”.
¨
2 Nimi Maara tahendab „kibe”.

RUTT 1:13–2:9

PTK 1
a Ru 1:20

b Ru 2:11, 12

c Ru 1:1, 2

d Ru 1:13
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a Ru 1:3, 5
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d Ru 2:20
Ru 4:21, 22
Mt 1:5
Lu 3:23, 32

e 3Mo 23:22
5Mo 24:19

f Ru 2:20

g Ru 1:2

h Ru 1:3, 4

i Ru 1:16, 22

j 3Mo 23:22
5Mo 24:19

k Ru 2:22

¨ ¨
mind tagasi. Miks huuate mind
Noomiks, kui Jehoova on ol˜
˜
nud minu vastu ja Koikvoimas
on teinud mulle halba?” a
˜
22 Nonda tuli Noomi taga¨
si Moabi valjadelt b koos oma
minia moablanna Rutiga. Nad
˜
˜
joudsid Petlemma odraloikuse
alguses. c
Noomil oli mehepoolne su˜
gulane, kes oli joukas mees.
Tema nimi oli Boas d ja ta oli Eli˜
meleki suguvosast.
2 Moablanna Rutt palus
¨
˜
Noomit: „Luba ma lahen pol¨
¨
lule ja nopin viljapaid selle jarelt, e kelle silmis ma armu
leian.” Noomi vastas: „Mine,
¨
¨
mu tutar.” 3 Rutt lakski ja
˜
˜
¨
hakkas pollul loikajate jarel
˜
noppima. Ta sattus pollule, mis
kuulus Boasele f Elimeleki su˜
guvosast. g 4 Siis tuli Petlem¨
˜
mast Boas ning utles loikajatele: „Jehoova olgu teiega!” ja
˜
nemad vastasid: „Jehoova onnistagu sind!”
¨
¨
5 Seejarel kusis Boas noo˜
¨
relt mehelt, kes oli loikajate ulevaataja: „Kelle perest see noor
˜
¨
naine on?” 6 Loikajate ulevaataja vastas: „Ta on moablanna, h
kes tuli koos Noomiga Moabi
¨
valjadelt. i 7 Ta palus luba siin
˜
¨
pollul jarelnoppida j ja korjata
˜
¨
˜
mahaloigatud viljapaid1 loikaja¨
te jarel. Ta on juba hommikust
¨ ¨
saati jalgel olnud, alles nuud istus ta varjualusesse natukeseks
puhkama.”
¨
8 Siis utles Boas ¨ Rutile:
¨
„Kuula mind, mu tutar! Ara mi˜
ne noppima teisele pollule ja
¨
ara lahku siit, vaid ole siin koos
¨
minu tudrukutega. k 9 Vaata,

2

˜
¨
2:7 1 Teine voimalik tahendus: „korjata
viljavihkude vahel”.

RUTT 2:10–3:2

˜
millisel pollul nad saaki koristavad, ja mine sinna. Ma olen
keelanud noortel meestel sind
puutuda. Kui sul on janu, mine
veeanumate juurde ja joo, mida
noored mehed on ammutanud.”
10 Seepeale langes Rutt
˜
polvili, kummardas maani ja
¨
¨
utles talle: „Miks ma kull olen
sinu silmis armu leidnud ja
¨
miks sa oled mind marganud?
˜ ˜
Ma olen ju vooramaalane.” a
11 Boas vastas: „Mulle on an˜
¨
tud teada koik, mis sa oma am¨
male oled teinud parast oma
¨
mehe surma, ja kuidas sa jatsid maha oma isa ja ema ning
oma sugulaste maa ja tulid rahva juurde, keda sa varem ei
tundnud. b 12 Jehoova tasugu
sulle su teo eest! c Jehoova, Iisraeli Jumal, kelle tiibade alla
sa oled tulnud varju otsima, d
¨ ¨
andku sulle vaariline tasu!”
13 Rutt kostis: „Luba mul leida armu su silmis, mu isand,
sest sa oled mind lohutanud
¨
ja oma teenija sudant vaigistanud, kuigi ma isegi ei kuulu su
teenijate hulka.”
˜
¨
¨ ¨
14 Kui joudis katte so o¨
giaeg, utles Boas Rutile: „Tule
˜
siia, vota paluke leiba ja kas¨ ¨
ta veiniaadikasse.” Too istuski
˜
loikajate juurde ja Boas ulatas
¨
˜
talle rostitud viljateri. Rutt soi,
˜
¨
¨
nii et ta koht sai tais ja tal jai
¨
˜
toitu ulegi. 15 Kui ta tousis,
¨
¨
et jarelnoppimist e jatkata, andis Boas oma noortele meeste¨
le kasu: „Las ta korjab ma˜
¨
¨
haloigatud viljapaid, arge teda
˜
¨
tulitage. f 16 Tommake ka viljavihkudest midagi tema jaoks
¨
¨
valja ja jatke maha, et ta saaks
¨
neid noppida, ning arge teda
heidutage.”
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PTK 3
j Ru 1:9

k Ru 2:1, 20

˜
17 Rutt korjas pollul vilja¨
¨
˜
paid kuni ohtuni. a Seejarel ta
peksis vilja, mis ta oli kogunud, ja sai umbes eefa1 otri.
˜
¨
18 Ta vottis vilja ja laks linna
¨
¨
ning tema amm nagi, mis ta oli
˜
¨
korjanud. Rutt vottis valja ka
¨
¨ ¨
toidu, mis tal oli ule jaanud, b
˜
¨
kui ta koht oli tais saanud, ja
andis Noomile.
¨
¨
¨
19 Amm kusis: „Kus sa tana
¨
viljapaid korjasid
ja
kus
sa
˜
¨ ¨
tootasid? Onnistatud olgu see,
¨ ¨
¨
c
kes sind markas!” Rutt raa¨
kis oma ammale, kus ta oli
¨ ¨
¨
¨ ¨
tootanud, oeldes: „Ma tootasin
¨
tana mehe juures, kelle nimi
˜
on Boas.” 20 Seepeale˜ sonas
Noomi oma miniale: „Onnistagu teda Jehoova, kes pole oma
¨
truust armastusest ilma jatnud ei elavaid ega surnuid!” d
¨
Noomi jatkas: „See mees on
¨
meie sugulane.e Ta on uks
¨
meie valjaostjatest.” f 21 Siis
lausus moablanna Rutt: „Boas
¨
utles mulle veel, et ma hoiak¨ ¨
¨
sin tema to oliste lahedale,
kuni nad on kogu ta vilja koris¨
tanud.” g 22 Noomi utles oma
¨
miniale Rutile: „Mu tutar, see
¨
on hea, kui sa lahed koos tema
¨
˜
tudrukutega, sest teistel pol˜
dudel voidaks sind kimbutada.”
¨
¨
23 Nii jai Rutt Boase tud¨
¨
rukute lahedale jarelnoppima,
˜
kuni odra- ja nisuloikus olid
˜
loppenud, h ning ta elas oma
¨
amma juures. i
¨
¨
Ruti amm Noomi aga utles
¨
talle: „Mu tutar, kas ma ei
peaks otsima sulle oma kodu, j
¨
¨
et sul laheks hasti? 2 Eks ole
Boas meie sugulane? k Tema
¨
tudrukutega oled sa ju koos ol¨
˜
nud. Tana ohtul tuulab ta

3

2:17 1 22 liitrit. (Vt lisa B14.)
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viljapeksuplatsil otri. 3 Pese
¨ ¨
˜
˜
nuud end ja voia aromaatse oliga. Siis pane end kenasti riidesse ja mine
alla viljapeksu¨
¨
platsile. Ara naita end mehele
¨ ¨
enne, kui ta on soomise ja joo˜
¨
mise lopetanud. 4 Pane tahele, kuhu ta magama heidab.
¨
˜
Seejarel mine ja tosta kate
tema jalgadelt ning heida sin¨
¨
na maha. Kull ta siis utleb sulle, mida sa pead tegema.”
˜
5 Rutt lausus: „Ma teen koik,
¨
¨
mis sa mulle utled.” 6 Ta laks
alla viljapeksuplatsile ja tegi
¨
¨
tapselt nii, nagu amm oli teda
˜
˜
˜
opetanud. 7 Boas soi ja joi
¨
˜ ˜
ning ta suda oli roomus. Siis
¨
¨ ¨
ta laks ja heitis viljakuhja aar¨
de magama. Seejarel tuli Rutt
˜
vargsi ja tostis katte tema jalgadelt ning heitis maha. 8 Kesk¨ ¨
¨
˜
oo paiku arkas mees vopata¨
˜
des ules. Ta tousis istukile ja
¨
nagi, et keegi naine lamab
tema jalgade juures. 9 Boas
¨
kusis: „Kes sa oled?” ja tema
vastas: „Ma olen Rutt, su teeni˜
ja. Laota oma holm oma teenija
¨
¨
ule, sest sa oled meie valjaost¨
ja.” a 10 Seepeale utles Boas:
¨
˜
„Mu tutar, Jehoova onnistagu
sind! Sa oled sel korral osutanud truud armastust enamgi kui
¨
esimesel korral, b sest sa pole jarele jooksnud noortele meeste˜
le, olgu nad vaesed voi rikkad.
¨ ¨
¨
¨
11 Ja nuud, mu tutar, ara kar˜
da. Ma teen sinu heaks koik,
c
mida sa palud, sest siin linnas
¨
¨
teab igauks, et sa oled vaga tub¨
˜
li naine. 12 On kull tosi, et ma
¨
¨
olen valjaostja, d aga leidub uks
¨
minust veel lahedasem sugula¨ ¨ ¨
¨ ¨
ne. e 13 Jaa tana ooseks siia, ja
hommikul, kui ta on valmis sind
¨
¨
valja ostma, siis, hea kull, ost-

RUTT 3:3–4:3
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a 3Mo 25:25
5Mo 25:5, 6
Ru 2:20

b Ru 1:14, 16

c Ru 3:9

d 3Mo 25:25
Ru 2:20

e Ru 4:1
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PTK 4
b 5Mo
25:7
˜
Op 31:23

ku. a Kui ta aga ei soovi seda
˜
teha, siis, nii toesti, kui Jehoo¨
va elab, ostan mina sind valja.
Maga siin hommikuni.”
14 Rutt magaski tema jalga˜
de juures hommikuni. Ta tou¨
sis ules, kui oli veel pime
˜
ning polnud voimalik teda
¨
ara tunda, sest Boas ei tahtnud, et keegi saaks teada, et
Rutt oli tulnud viljapeksuplat¨
˜
¨
sile. 15 Boas utles: „Vota ule¨
riie, mis sul umber on, ja laota
see laiali.” Rutt laotaski selle
laiali ja Boas valas sinna kuus
˜ ˜
mootu1 otri ning andis talle.
¨
¨
Seejarel laks Boas linna.
¨
¨
16 Rutt laks oma amma
¨
juurde ja see kusis: „Kuidas sul
¨
¨
laks, mu tutar?” Seepeale ju˜
tustas Rutt koigest, mida Boas
oli tema heaks teinud, 17 ja
lisas: „Ta andis mulle need
¨
˜ ˜
¨
kuus mootu otri ja utles: „Ara
¨
¨
mine oma amma juurde tuh¨
jade katega.”” 18 Noomi lau¨ ¨
¨
sus: „Jaa siia, mu tutar, kuni
selgub, mis sellest asjast saab,
sest see mees ei puhka enne,
kui ta on selle asja korda aja¨
nud. Ta teeb seda juba tana.”
¨
¨
b
Boas laks linnavarava juur¨
de ja jai sinna istuma. Kui
¨
¨ ¨
¨
sealt laks mooda valjaostja,
¨
keda Boas oli maininud, c utles
Boas talle: „Tule, istu siia!” Too
˜
¨
tuligi ja vottis istet. 2 Seejarel
¨
kutsus Boas kumme linnavane˜
mat d ja sonas: „Istuge siia!” ja
nad istusid.
¨
3 Boas lausus valjaostjale: e
„Noomi, kes on tulnud tagasi

4

c Ru 3:12

d 5Mo 16:18

e 3Mo 25:25
5Mo 25:5, 6
Ru 2:20
Ru 3:9, 12

3:15 1 Ilmselt kuus seaad (44 liitrit). Sel˜
line kogus vilja kaalus umbes 20 kg. Toe¨
naoliselt oli see suurim kogus, mida Rutt
suutis kanda. (Vt lisa B14.)

RUTT 4:4–22

¨
¨ ¨
Moabi valjadelt, a peab muuma
¨
˜
ara pollu, mis kuulus meie ven˜
nale Elimelekile. b 4 Ma motlesin sulle sellest teatada ja
˜
pakkuda voimalust osta see
endale linnaelanike ja mu rahva vanemate ees. c Kui sa os¨
tad selle valja, siis osta, aga
¨
kui mitte, siis utle mulle, et
¨
ma teaksin, sest sul on valja˜
ostuoigus ja mina olen sinust
¨
jargmine.” Too kostis: „Ma os¨
tan selle valja.” d 5 Siis lau¨
sus Boas: „Paeval, mil sa os˜
tad Noomilt pollu, ostad sa sel¨
le uhtlasi moablannalt Rutilt,
surnud mehe naiselt, et taasta¨
da surnu nimi tema parandil.” e
¨
¨
6 Selle peale utles valjaostja:
„Sel juhul ma ei saa seda osta,
sest sellega ma teeksin oma
¨
parandiosale kahju. Osta sina
¨
˜
see endale minu valjaostuoigusega, sest mina ei saa seda
teha.”
¨
7 Varem oli Iisraelis valja˜
ostuoiguse ja selle edasiandmise kinnitamiseks selline tava:
˜
mees pidi votma jalast sandaali f ja andma selle teisele. Nii
˜
toendati Iisraelis, et kokkule˜
pe on solmitud. 8 Seega, kui
¨
¨
valjaostja utles Boasele: „Osta
˜
sina see endale”, vottis ta san¨
daali jalast. 9 Siis utles Boas
˜
vanematele ja koigile sealoli¨
jaile: „Te olete tana tunnistajaks, g et ma ostan Noomilt
˜
koik, mis kuulus Elimelekile,
˜
ja koik, mis kuulus Kiljonile
ja Mahlonile. 10 Samuti saan
ma moablanna Ruti, Mahloni
naise, endale naiseks, et taastada surnud mehe nimi tema
¨
parandiosal, h et surnu nimi ei
kaoks tema vendade hulgast
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¨
ega tema linna varavast. Teie
¨
olete tana selle tunnistajad.” a
¨
11 Seepeale utlesid vane˜
¨
mad ja koik, kes olid linnavaravas: „Me oleme tunnistajad! Jehoova tehku naine, kes su majja tuleb, Iisraeli rahva esiemade Raaheli ja Lea sarnaseks,
¨
kellest tuli suur rahvas. b Kai¨
¨
gu su kasi hasti Efratas c ja saagu su nimi tuntuks Petlemmas! d
12 Jehoova andku sulle selle
¨
noorikuga jareltulija e ja sinu
sugu olgu nagu Peretsil, f kelle
¨
Taamar sunnitas Juudale!”
˜
13 Niisiis vottis Boas Ruti
endale naiseks. Ta heitis Ruti
˜
juurde ja Jehoova onnistas
¨
naist, nii et see jai lapseoote¨
le ja sunnitas poja. 14 Siis
¨
utlesid naised Noomile: „Kiidetud olgu Jehoova, kes pole
¨
¨
¨
jatnud sind tana valjaostjata!
Tema nime kuulutatagu Iisraelis! 15 Poisist on saanud su
hingekosutaja, kes toetab sind
vanas eas. Selle lapse on ilmale toonud su minia, kes sind armastab g ja on sulle parem kui
˜
seitse poega.” 16 Noomi vot¨
tis lapse sulle ja sai tema hoidjaks 17 ning naabrinaised pa¨
nid poisile nime. Nad utlesid:
¨
„Noomile on sundinud poeg!”
ja andsid talle nimeks Oobed.h
Temast sai Iisai i isa ja Iisai oli
Taaveti isa.
¨
18 Need on Peretsi j jareltuli¨
jad: Peretsile sundis Hesron, k
¨
19 Hesronile sundis Raam,
¨
Raamile sundis Amminadab, l
¨
20 Amminadabile m sundis Nah¨
son, Nahsonile sundis Salmon,
¨
21 Salmonile sundis Boas, Boa¨
sele sundis Oobed, 22 Oobedi¨
¨
le sundis Iisai n ja Iisaile sundis
Taavet. o

E S I M E N E SAAM U E LI
R A A M AT

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Elkana ja tema naised (1–8)
Lastetu Hanna palub endale
poega (9–18)
¨
Sunnib Saamuel ja ta antakse Jehoova
teenistusse (19–28)

2 Hanna palve (1–11)
Eeli poegade patud (12–26)
Jehoova kohtuotsus Eeli soo
kohta (27–36)

15

3 Saamuelist saab prohvet (1–21)
¨ ¨
4 Vilistid roovivad lepingulaeka (1–11)
Eeli ja ta pojad surevad (12–22)

16

5 Lepingulaegas vilistite maal (1–12)
Daagon alandatakse (1–5)
Vilisteid tabab nuhtlus (6–12)
6 Vilistid saadavad laeka iisraellastele
tagasi (1–21)

17

7 Lepingulaegas Kirjat-Jearimis (1)
¨
¨
Saamueli uleskutse teenida uksnes
Jehoovat (2–6)
˜
Iisraeli voit Mispas (7–14)
˜
Saamuel — Iisraeli kohtumoistja (15–17)
˜
8 Iisrael nouab endale kuningat (1–9)
Saamuel hoiatab rahvast (10–18)
˜
¨ ¨
Jehoova on nous maarama
kuninga (19–22)

18

Jumal tekitab segaduse vaenlaste
laagris (15–23)
Sauli rutakas vanne (24–46)
¨ ¨
Rahvas soob liha koos verega (32–34)
˜
¨
Sauli sojakaigud, tema pere (47–52)
¨
Saul ei kuuletu ja jatab Agagi ellu (1–9)
Saamuel noomib Sauli (10–23)
„Kuuletumine on parem kui
tapaohver” (22)
˜
˜
Saulilt voetakse kuningavoim (24–29)
Saamuel tapab Agagi (30–35)
˜
Saamuel voiab Taaveti kuningaks (1–13)
¨
¨
„Jehoova naeb sudamesse” (7)
Jumala vaim lahkub Saulist (14–17)
¨ ¨
Taavetist saab Sauli luura¨
mangija (18–23)
˜
Taavet voidab Koljati (1–58)
¨
Koljat irvitab Iisraeli ule (8–10)
˜
¨
Taavet votab valjakutse vastu (32–37)
˜
Taavet voitleb Jehoova nimel (45–47)
˜
Taaveti ja Joonatani soprus (1–4)
˜
Taaveti voidud teevad Sauli
kadedaks (5–9)
¨
Saul uritab Taavetit tappa (10–19)
¨
Taavet abiellub Sauli tutre
Miikaliga (20–30)

19 Saul vihkab Taavetit (1–13)
˜
Taavet pogeneb Sauli eest (14–24)

9 Saamuel kohtub Sauliga (1–27)
˜
10 Saul voitakse kuningaks (1–16)
Sauli esitletakse rahvale (17–27)

20 Joonatan on Taavetile ustav (1–42)
¨ ¨
21 Taavet soob Noobis vaateleibu (1–9)
¨
Taavet mangib Gatis hullumeelset (10–15)

11

Saul alistab ammonlased (1–11)
˜
Sauli kuningavoimu kinnitatakse (12–15)
˜
12 Saamueli
k
one
Iisraelile
(1–25)
¨
¨
¨
„ Arge hakake kaima tuhiste
¨
jumalate jarel” (21)
¨
Jehoova ei hulga oma rahvast (22)
˜
13 Saul valib endale sojamehed (1–4)
Sauli jultunud tegu (5–9)
Saamuel noomib Sauli (10–14)
Iisraelil pole relvi (15–23)

22 Taavet Adullamis ja Mispes (1–5)
¨
Saul kasib tappa Noobi preestrid (6–19)
¨ ¨
Ebjatar paaseb (20–23)
¨ ¨
23 Taavet paastab Keila linna (1–12)
Saul ajab Taavetit taga (13–15)
Joonatan julgustab Taavetit (16–18)
¨ ¨
¨
Taavet paaseb napilt Saul kaest
(19–29)

¨
24 Taavet jatab Sauli ellu (1–22)
˜
Taavet peab lugu Jehoova voitust (6)

14 Joonatani kangelastegu
Mikmases (1–14)
387

¨ ¨
1. SAAMUELI, luhiulevaade – 1:13
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25 Saamueli surm (1)
Naabal ajab Taaveti mehed
minema (2–13)
Abigail tegutseb targalt (14–35)
Jehoova kaitseb „sinu hinge
oma elukukrus” (29)
Jehoova surmab rumala Naabali (36–38)
Abigailist saab Taaveti naine (39–44)
¨
26 Taavet jatab taas Sauli ellu (1–25)
Taavet peab lugu Jehoova
˜
voitust (11)
27 Vilistid annavad Siklagi Taavetile (1–12)

¨

Efraimi magismaal Raama1 taim-Soofimis
elas mees1
a

b

¨
¨
28 Saul laheb vaimude valjakutsuja jutule
Een-Doori (1–25)
29 Vilistid ei usalda Taavetit (1–11)
¨ ¨
30 Amalekid ruustavad Siklagi ja
˜
poletavad selle maha (1–6)
˜
Taavet ammutab joudu Jumalalt (6)
Taavet alistab amalekid (7–31)
¨ ¨
Taavet paastab vangid (18, 19)
¨ ¨
Taaveti juhendid roovsaagi jagamise
kohta (23, 24)
31 Sauli ja ta kolme poja surm (1–13)

d 1Mo 30:22

polnud andnud Hannale lapsi.
˜
7 Nonda tegi Peninna igal aas¨
¨
tal. Alati, kui Hanna laks ules
Jehoova kotta, a solvas Peninna teda, nii et ta nuttis ega
¨ ¨
¨
soonud midagi. 8 Elkana kusis oma naiselt: „Hanna, miks
¨ ¨
sa nutad ega soo? Miks sa nii
kurb oled? Kas ma pole sulle
¨
parem kui kumme poega?”
¨ ¨
9 Kui nad olid Siilos soonud
˜
¨
ja joonud, tousis Hanna pusti.
Preester Eeli istus samal ajal
oma istmel Jehoova templi1b
ukseposti juures. 10 Hanna
palvetas suures hingevalus Jehoova poole c ja nuttis lohuta˜
matult. 11 Ta andis tootuse:
¨
¨
„Vagede Jehoova, kui sa naed
˜
oma teenija vaeva ja motled
minule ega unusta oma teenijat, vaid annad mulle poja, d siis
˜
annan ma ta Jehoovale koigiks
¨
ta elupaeviks ning habemenuga ei puuduta ta pead.” e
12 Sel ajal kui ta Jehoo¨
va ees pikalt palvetas, jal˜
gis Eeli ta suud. 13 Hanna ko¨
¨ ¨
neles oma sudames, haaletult, ainult ta huuled liikusid.

e 4Mo 6:5

¨
1:9 1 St telkpuhamu.

PTK 1
a Jos 16:5

c

nimega Elkana, efraimlane2,
kes oli Suufi poja Tohu poja
Eliihu poja Jerohami poeg.
¨
2 Tal oli kaks naist, uhe nimi
oli Hanna ja teise nimi Peninna. Peninnal olid lapsed, aga
¨
Hannal polnud. 3 Elkana laks
igal aastal oma linnast Siilos¨
se vagede Jehoovat1 kummardama ja talle ohverdama. d Seal
teenisid Jehoova preestritena e
Eeli kaks poega, Hofni ja Piinehas. f ¨
¨
4 Uhel paeval, kui Elkana
˜
toi ohvri, andis ta oma naisele
˜
Peninnale ning koigile ta poe¨
gadele ja tutardele ohvriliha¨
tukke. g 5 Ent Hannale andis
¨
ta erilise tuki, sest ta armastas
˜
eelkoige Hannat, kuigi Jehoova polnud Hannale lapsi andnud. 6 Aga teine naine muudkui solvas Hannat, et teda en¨
dast valja viia, kuna Jehoova
˜
˜
¨
1:1 1 Voib tolkida ka „Efraimi magismaal
Raamas elas suufilane”. 2 Elkana oli le¨
viit, aga elukoha jargi efraimlane (1Aj
˜
¨
6:19, 22–28). 1:3 1 Sonapaaris „vagede
˜
¨
Jehoova” moeldakse vagede all inglite
¨
vaehulki.

b 1Sa 1:19
1Sa 7:15, 17

c 1Aj 6:22, 27
d 2Mo 23:14
2Mo 34:23
5Mo 12:5, 6
Jos 18:1
Koh 21:19
Lu 2:41

e 4Mo 3:10
5Mo 33:10
Mal 2:7

f 1Sa 2:12, 22
1Sa 4:17

g 3Mo 7:15
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b 2Mo 25:8
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2Sa 7:2

c L 55:22
L 65:2
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Eeli aga arvas, et ta on pur¨
jus, 14 ning utles talle: „Kaua
˜
sa veel oled veiniuimas? Lopeta see veinijoomine!” 15 Hanna vastas: „Mu isand, mul on
suur mure. Ma pole joonud veini ega muud alkoholi, vaid ma
olen oma hinge Jehoova
ette
¨
¨
valja valanud. a 16 Ara pea
¨
oma teenijat allakainud naiseks. Ma palvetasin kogu see
aeg oma suure valu ja vaeva
¨
parast.” 17 Seepeale Eeli lausus: „Mine rahuga! Iisraeli Ju¨
mal taitku su soov ja tehku, nagu sa temalt palusid!” b
¨
18 Siis Hanna utles: „Leidku
su teenija armu su silmis!” Nai¨
˜
ne laks oma teed ja soi ning ta
¨
nagu polnud enam kurb.
˜
19 Nad tousid hommikul vara ja kummardasid Jehoova
¨
ees. Siis laksid nad tagasi
koju Raamasse. c Elkana heitis
oma naise Hanna juurde ning
Jehoova pidas naist meeles. d
¨ ¨
20 Ei moodunud aastatki, kui
¨
¨
Hanna jai lapseootele1 ja sunnitas poja. Ta pani talle ni¨
meks e Saamuel2, sest ta utles:
„Jehoovalt olen ma teda palunud.”
˜
¨
¨
21 Mone aja parast laks Elkana kogu perega Jehoovale iga-aastast tapaohvrit f ja
˜
oma tootusohvrit ohverdama.
¨
22 Hanna aga ei lainud kaasa,g
¨
vaid utles oma mehele: „Niipea
˜ ˜
kui poiss on voorutatud, viin
¨ ¨
ma ta Jehoova ette ning ta jaab
sinna alatiseks.” h 23 Seepea¨
le utles ta mees Elkana: „Tee,
¨ ¨
nagu su silmis hea on. Jaa
˜ ˜
koju, kuni sa oled poisi voorutanud. Lasku Jehoova korda
˜
¨
1:20 1 Teine voimalik tahendus: „omal
¨
ajal jai Hanna lapseootele”. 2 Nimi Saa¨
muel tahendab „Jumala nimi”.

1. SAAMUELI 1:14–2:3

PTK 1
a L 42:6
L 62:8
L 142:2

b 1Sa 1:11

c 1Sa 1:1

d 1Sa 1:11
L 66:19
˜
Op 15:29

e 1Mo 5:29
1Mo 41:51
2Mo 2:21, 22
Mt 1:21

f 1Sa 1:3

g 5Mo 16:16

h 1Sa 1:11
1Sa 2:11
2Aj 31:16
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e L 13:6
Lu 1:46

f 2Mo 15:11
5Mo 4:35
L 73:25
L 86:8
L 89:6

¨
minna sellel, mis sa oled oel¨
nud.” Nii jaigi naine pojaga koju
˜ ˜
ja imetas teda, kuni oli ta voorutanud.
24 Niipea kui Hanna oli poi˜ ˜
˜
si voorutanud, vottis ta tema
endaga kaasa Siilosse, samuti
¨
kolmeaastase pulli, uhe eefa1
jahu ja suure veinianuma.a Ta
¨
laks Jehoova kotta Siilosse b ja
poiss oli temaga. 25 Seal pull
tapeti ja nad viisid poisi Eeli
¨
juurde. 26 Hanna utles: „Va˜
banda mind, mu isand! Nii toesti, kui sa elad, mu isand, mina
olen see naine, kes seisis siin
sinu ees ja palus Jehoovat. c
¨
27 Sellesama poisi parast ma
¨
palvetasingi ja Jehoova taitis
¨ ¨
mu soovi. d 28 Nuud annan
ma tema Jehoovale. Ta kuulu˜
¨
gu Jehoovale koik oma elupaevad!”
Ja ta1 kummardas seal Jehoovat.
Hanna palvetas:
2 Siis
„Jehoova on pannud mu
¨

sudame juubeldama, e
˜
Jehoova on tostnud
˜
korgele mu sarve1.
Ma avan suu, et vastata
oma vaenlastele,
¨ ¨
su paaste toob mulle
˜ ˜
roomu.
¨
2 Pole kedagi nii puha kui
Jehoova,
¨
pole uhtki sinu sarnast. f
Pole teist sellist kaljut kui
g
¨ meie Jumal.
¨ ¨
¨
3 Arge raakige uleolevalt,
¨
argu tulgu teie suust
¨
˜
ulbeid sonu,
sest Jehoova on
˜
koiketeadja Jumal, h

g 5Mo 32:4

h Ii 36:4
Ii 37:16
Ro 11:33

1:24 1 22 liitrit. (Vt lisa B14.) 1:28 1 Ilm˜
selt Elkana. 2:1 1 Sona „sarv” kasuta˜
˜ ˜
¨
takse Piiblis sageli jou voi voimu sumbolina.

1. SAAMUELI 2:4–20
4

5

6

7

8

9

10

tema annab tegudele
˜
oige hinnangu.
¨
Vagevate vibud
purustatakse,
˜
aga norkadele antakse
˜
joudu. a
¨
¨ ¨
¨ ¨
Taissoonud peavad nuud
¨ ¨
¨
leiva eest tood rugama,
¨
aga naljased ei ole enam
¨
naljas. b
¨
Viljatu sunnitab seitse
last, c
aga kellel oli palju poegi,
¨ ¨ ¨
jaab uksi.
˜
Jehoova votab elu ja ka
hoiab elus,
viib alla surmavalda ja toob
¨
sealt ules. d
Jehoova teeb vaeseks ja
teeb ka rikkaks, e
tema alandab ja ka
¨
ulendab. f
˜
Tema tostab viletsa
˜
pormust
ja vaese tuhahunnikust1, g
¨
paneb nad istuma ulikute
˜
korvale,
annab neile aukoha.
Jehoovale kuuluvad maa
alussambad, h
neile on ta asetanud
viljaka maa.
Ta valvab kaitsvalt oma
ustavate samme, i
aga jumalatud pannakse
pimeduses vaikima, j
˜
sest oma jouga ei tule keegi
˜
voitjaks. k
Jehoova purustab need,
˜
kes voitlevad tema
vastu,1l
¨
taevast muristab ta nende
kohal. m

˜
¨
¨
2:8 1 Teine voimalik tahendus: „prugi¨
˜
¨
maelt”. 2:10 1 Teine voimalik tahendus:
˜
„Jehoova vastu voitlejad tarduvad hirmust”.

390

PTK 2
a Jes 40:29
b Lu 1:53
c 1Sa 1:11, 20
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1Ko 15:55

e 5Mo 8:18
5Mo 28:12
2Aj 1:11, 12
Ii 42:12
˜
Op 10:22

f L 75:7
g L 113:5, 7
Lu 1:52

h L 102:25
i L 91:11
L 97:10
L 121:3

j L 37:28
k L 33:16
Sak 4:6

l 2Mo 15:6
m 1Sa 7:10
2Sa 22:14
L 18:13
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Ap 17:31

b L 2:6
L 110:1
Mt 28:18

c Lu 1:69
Ap 4:27

d 1Sa 1:11
1Sa 3:1, 15

e 1Sa 2:22
f 3Mo 7:34
g 3Mo 3:3–5
h 3Mo 3:16
3Mo 7:25, 31

i 1Sa 2:29
j 1Sa 2:11
1Sa 3:15

k 2Sa 6:14
l 2Mo 23:14
1Sa 1:3, 21

˜
Jehoova moistab kohut
¨
kogu maa ule, a
˜
ta annab joudu oma
kuningale b
˜
˜
ja tostab korgele oma
˜
voitu sarve.” c
¨
11 Siis Elkana laks koju
¨
Raamasse, ent poiss jai preester Eeli juhatuse all Jehoovat
teenima. d
¨
12 Aga Eeli pojad olid vaga
jultunud mehed, e nad ei tunnustanud Jehoovat. 13 Alati,
˜
kui keegi ohvri toi, talitati
¨
preestrile kuuluva osaga jargmisel moel. f Lihakeetmise ajal
tuli preestri abiline kolmeharulise kahvliga 14 ning pistis
˜
selle potti, keedunousse, patta
˜
˜
voi katlasse. Koik, mis kahvli
¨
˜
otsa jai, vottis preester endale.
˜
˜
Nonda tegid nad koigi Siilosse
tulnud iisraellaste ohvriandidega. 15 Samuti tuli preestri
abiline juba enne rasva suitsemapanemist g ohvritooja juur¨
de ja utles: „Anna liha preest¨
rile kupsetamiseks! Ta ei taha
sinult keedetud liha, vaid too¨
rest.” 16 Kui mees talle utles:
˜
„Pandagu koigepealt rasv suit˜
˜
sema h ja siis vota koik, mida
su hing ihkab”, vastas abiline:
„Ei, anna kohe! Kui sa ei anna,
˜
˜
siis votan jouga!” 17 Seega
¨ ¨
oli abiliste suu Jehoova ees
¨
i sest nad ei pidanud
vaga suur,
Jehoovale toodavatest ohvritest lugu.
18 Aga Saamuel teenis j Je˜
hoovat ja kandis linast ola¨ ¨
ruud, k kuigi ta oli alles poisike.
19 Ema valmistas talle igal aas¨
tal vaikese varrukateta kuue ja
˜
toi selle talle, kui tuli koos
mehega iga-aastast ohvrit too˜
ma. l 20 Eeli onnistas Elkanat
¨
ja tema naist, oeldes: „Andku

391
Jehoova sulle selle naisega laps
poisi asemele, kelle te andsi¨
¨ ¨
te Jehoovale!” a Seejarel poordusid nad tagasi koju. 21 Jehoova kandis Hanna eest hoolt, nii
¨
¨
et see jai lapseootele b ning sunnitas veel kolm poega ja kaks
¨
tutart. Aga poiss Saamuel kasvas Jehoova ees. c
¨
22 Eeli oli juba vaga vana,
˜
aga ta kuulis koigest, mida
ta pojad tegid d kogu Iisraelile
ning kuidas nad magasid naistega, kes teenisid kogudusetel¨
gi sissekaigu juures. e 23 Ta
¨
¨
utles neile uhtelugu: „Miks te
teete selliseid asju? Ma kuulen
¨
rahvalt teie kohta uksnes hal˜
ba. 24 Nii ei voi, mu pojad,
sest need jutud, mida ma kuu¨ ¨
len Jehoova rahva seas raagitavat, pole head. 25 Kui inimene teeb pattu inimese vastu,
˜
¨
voib keegi tema parast Jehoovat paluda,1 ent kui inimene
patustab Jehoova vastu, f kes
siis tema eest paluks?” Kuid ne˜
mad ei votnud oma isa kuulda; Jehoova aga oli otsustanud
nad surmata. g 26 Poiss Saamuel sirgus suuremaks ja meel¨
dis uha enam nii Jehoovale kui
ka inimestele. h
27 Kord tuli Eeli juurde ju¨
malamees ja utles talle: „Nii
lausub Jehoova: „Kas ma ei ilmutanud end sinu isa soole,
kui see oli Egiptuses vaarao
˜
orjuses? i 28 Tema valiti koigi
j
Iisraeli suguharude seast mul¨
¨
le preestriks, et ta laheks ules
mu altarile ohverdama, k suitsutama suitsutusrohtu1 ja kand˜
¨
2:25 1 Teine voimalik tahendus: „on Jumal temale vahekohtunikuks”. 2:28
˜
¨
˜
1 Teine voimalik tahendus: „laskma po¨
˜
letusohvri suitsu ules tousta”.
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a 1Sa 1:27, 28
b 1Mo 21:1, 2
1Sa 1:19

c 1Sa 2:26
1Sa 3:19

d 1Sa 2:12–17
e 2Mo 38:8
3Mo 21:6

f 4Mo 15:31
1Sa 2:17
1Sa 3:13, 14
˜

29:1
g Op
˜

Op 30:17

h 1Sa 2:21
i 2Mo 4:14, 27
j 2Mo 28:1
3Mo 8:12
4Mo 17:5, 8

k 4Mo 18:7
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e L 18:20
L 91:14

f 1Sa 3:14
1Sa 4:11, 18
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g L 78:60, 61
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˜
¨ ¨
ma mu ees olaruud. Ma andsin
˜
su esiisa soole koik iisraellas˜
a
te tuleohvrid. 29 Miks te polastate mu tapaohvreid ja ohv¨
riande, mida ma olen kaskinud
oma elupaigas b tuua? Miks sa
austad oma poegi rohkem kui
mind ja lased neil end nuuma˜
ta parimaga koigist mu Iisraeli
rahva ohvreist? c
30 Iisraeli Jumal Jehoova on
¨
˜
kull lausunud: „Ma olen toesti
¨
oelnud, et sinu ja su esiisa sugu teenivad mind igavesti”, d aga
¨ ¨
nuud teatab Jehoova: „See on
˜
moeldamatu! Sest ma austan
neid, kes austavad mind, e kuid
˜
neid, kes mind polgavad, kohel˜
dakse polgusega.” 31 Tea siis,
¨
et tulevad paevad, mil ma raiun
¨
maha sinu ja su isa soo vageva
¨
kasivarre, nii et sinu soost ei ela
enam keegi vanaks. f 32 Kuigi
¨
Iisraelis tehakse head, naed sina
¨
mu kojas uksnes vaenlasi. g Sinu
soost ei ela enam keegi vanaks.
¨
33 Siiski jatan ma oma altari
¨
juurde teenima su jarglase, kes
tuhmistab su silmad ja toob sulle valu. Enamik su soost langeb
˜ ˜
¨
inimeste mooga labi. h 34 Sul¨
le on margiks see, mis juhtub
su poegade Hofni ja Piinehase˜
ga: nad molemad surevad samal
¨
˜
paeval. i 35 Siis ma tostan endale ustava preestri. j Tema teeb
¨
¨
seda, mis on mu sudame jar¨ ¨
gi. Ma ehitan talle jaadava koja1
˜
ning ta teenib alaliselt mu voitu
¨
ees. 36 Igauks, kes sinu kotta
¨ ¨
¨
alles jaab, laheb tema juurde,
kummardab ta ees ning palub
¨ ¨
¨
temalt tood ja leiba, oeldes: „Pa¨ ¨
lun maara mind preestriametis¨ ¨
¨
se, et saaksin suua tukikese leiba!””” k
¨
2:35 1 Koda tahendab siin preestriliini.

1. SAAMUELI 3:1–4:1

3

Samal ajal teenis poiss Saamuel Eeli juhatusel Jehoo˜
¨
vat. a Jehoova sona oli noil pae¨
¨
vil haruldane, nagemusi b nahti
harva.
2 Eeli silmad olid juba tuh¨
munud
ja ta ei nainud enam.c
¨
Ukskord, kui ta oma asemel
magas — 3 Jumala lamp d polnud veel kustunud ja Saamuel
magas Jehoova templis1, e kus
¨ ¨
oli Jumala laegas —, 4 huudis Jehoova Saamueli ja tema
vastas: „Siin ma olen!” 5 Saa¨
muel jooksis Eeli juurde ja utles: „Siin ma olen, sa kutsusid
mind.” Aga Eeli vastas: „Mina
pole sind kutsunud. Mine ma¨
gama.” Siis Saamuel laks ta¨ ¨
gasi magama. 6 Jehoova huudis uuesti: „Saamuel!” Saamuel
˜
¨
¨
tousis, laks Eeli juurde ja utles:
„Siin ma olen, sa ju kutsusid
mind.” Aga Eeli vastas: „Mina
pole sind kutsunud, mu poeg.
Mine magama.” 7 (Saamuel ei
¨
tundnud veel Jehoovat nii hasti ja Jehoovalt polnud talle veel
¨
˜
uhtki sonumit tulnud.) f 8 Je¨ ¨
hoova huudis kolmandat kor˜
da: „Saamuel!” Seepeale tou¨
¨
¨
sis Saamuel jalle ules, laks Eeli
¨
juurde ja utles: „Siin ma olen,
sa ju kutsusid mind.”
¨ ¨
˜
Nuud Eeli moistis, et Jehoo¨ ¨
va oli poissi huudnud, 9 ja ta
¨
utles Saamuelile: „Mine maga¨ ¨
ma. Kui ta sind uuesti huuab,
¨ ¨
siis vasta: „Raagi, Jehoova, sinu teenija kuulab!”” Saamuel
¨
lakski ning heitis oma asemele.
¨ ¨
10 Siis Jehoova tuli ja huudis teda nagu eelmistelgi kordadel: „Saamuel! Saamuel!” ja
¨ ¨
Saamuel vastas: „Raagi, sinu
teenija kuulab!” 11 Jehoova
¨
¨ ¨
utles Saamuelile: „Tea nuud, et
ma teen Iisraelis midagi niisu¨
3:3 1 St telkpuhamus.
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¨
gust, et igauks, kes sellest kuuleb, lausa kohkub1. a 12 Sel
¨
¨
˜
paeval viin ma taide koik, mis
¨
ma olen oelnud Eeli ja tema
˜
soo kohta,
¨ algusest kuni lopu˜
ni. b 13 Utle talle, et ma moistan ta soo igaveseks hukka,
sest kuigi ta on teadnud, mis
pattu tema pojad teevad c — et
nad teotavad Jumalatd —, ei ole
¨
ta neid noominud. e 14 Seeparast olen ma vandunud Eeli soo
¨ ¨
kohta, et tema soo suud ei le¨
pita mitte ukski tapaohver ega
ohvriand.” f
15 Saamuel magas hommikuni ja avas siis Jehoova koja
¨
uksed, kuid ta kartis Eelile na¨ ¨
gemusest raakida. 16 Eeli aga
¨ ¨
huudis Saamueli: „Saamuel,
mu poeg!” ja tema vastas: „Siin
¨
ma olen!” 17 Eeli¨ kusis: „Mida
¨ ¨
ta sulle raakis? Ara seda palun minu eest varja! Jumal teh¨
˜
ku sinuga ukskoik mida, kui sa
˜
varjad minu eest sonagi sel¨ ¨
lest, mida ta sulle raakis!”
¨ ¨
18 Siis Saamuel raakis talle
˜
¨
koik ara ega varjanud tema
¨
eest midagi. Eeli utles: „Tema
on Jehoova. Tehku ta nii, nagu
on tema silmis hea.”
19 Saamuel kasvas ja Je¨
hoova oli temaga g ning ukski ta
˜
¨
¨
sona ei lainud tuhja. 20 Kogu
Iisrael Daanist Beer-Sebani sai
teada, et Saamuelist oli saanud
Jehoova prohvet. 21 Jehoova
¨
hakkas jalle Siilos end ilmutama. Seal ilmutas Jehoova end
˜
Saamuelile Jehoova sona kaudu. h
˜
Saamueli sonu sai kuulda
kogu Iisrael.
¨
Siis laksid iisraellased vilisti˜
¨
te vastu sodima. Nad jaid laag-

4

˜
˜
˜
3:11 1 Sona-sonalt „sel hakkab korvus
surisema”.
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risse Eben-Eeseri alla, kuid vi¨ ¨
¨
listid olid loonud laagri ules Afekisse. 2 Vilistid seadsid end
˜
lahinguvalmis, et sodida Iisrae¨
li vastu, ning toimus age la˜
hing. Vilistid loid iisraellasi
¨
ja tapsid lahinguvaljal umbes
4000 meest. 3 Kui mehed ta¨
gasi laagrisse tulid, utlesid Iisraeli vanemad: „Miks lasi Je¨
¨ ¨
hoova meil tana vilistitelt luua
˜
saada? a Votkem Siilost Jehoova lepingulaegas, b et see oleks
¨ ¨
meiega ja paastaks meid vaen¨
laste kaest.” 4 Siis saadeti mehed tooma Siilost keerubite ko¨
hal1c troonil istuva vagede Jehoova lepingulaegast. Jumala
lepingulaeka juures olid ka Eeli
kaks poega Hofni ja Piinehas. d
5 Niipea kui Jehoova lepin˜
˜
gulaegas joudis laagrisse, tost˜
˜ ˜
sid koik iisraellased valju roo˜
mukisa, nonda et maa vappus.
˜
6 Kui vilistid hoiskeid kuulsid,
¨
kusisid nad: „Mida need heebrealased seal laagris kisendavad?” Viimaks said nad teada,
˜
et Jehoova laegas oli joudnud
laagrisse, 7 ning nad hakka¨
sid kartma ja utlesid: „Jumal
¨
on tulnud laagrisse!” e Nad utle¨
sid veel: „Hada meile, sest midagi niisugust ei ole kunagi va¨
rem juhtunud! 8 Hada meile!
¨ ¨
¨
Kes paastaks meid selle vage¨
va Jumala kaest? See on see
˜
˜
Jumal, kes loi korbes egiptlasi igasugu nuhtlustega. f 9 Vi¨ ¨
listid, olge nuud vaprad ja mehised, et te ei peaks teenima
heebrealasi, nagu nemad on
teeninud teid! g Olge mehised
˜
˜
ja voidelge!” 10 Vilistid voit¨
lesidki ja said iisraellaste ule
˜
˜
voidu h ning need pogenesid
˜
¨
4:4 1 Teine voimalik tahendus: „vahel”.
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¨
oma telkidesse. Iisrael sai ran¨ ¨
galt luua, langes 30 000 jala˜
meest. 11 Jumala laegas voeti saagiks ning Eeli pojad Hofni ja Piinehas
said surma. a
¨
12 Uks benjaminlane jook¨
¨
˜
sis lahinguvaljalt ara ning jou¨
dis samal paeval Siilosse, rii˜
¨
ded lohki karistatud ja mulda
pea peale raputatud. b 13 Te¨ ¨
ma saabudes istus Eeli tee aares oma istmel ja ootas, sest ta
¨
¨
¨
suda varises Jumala laeka parast. c Kui benjaminlane lin˜
¨ ¨
na joudis, raakis ta juhtu˜
¨
nust, ja kogu linn tostis hada¨
kisa. 14 Eeli kuulis kisa ja ku¨
¨
sis: „Mida see larm tahendab?”
Mees juba kiirustaski Eeli juur¨ ¨
˜
de, et raakida talle koigest.
15 (Eeli oli 98-aastane, tema
pilk oli klaasistunud ja ta ei
¨
¨
nainud enam.) d 16 Mees utles
¨
Eelile: „Ma tulen lahinguvaljalt.
˜
¨
Ma pogenesin sealt tana.” Eeli
¨
kusis: „Mis juhtus, mu poeg?”
˜
17 Sonumitooja vastas: „Iis˜
rael pogenes vilistite eest ja
¨
¨ ¨
rahvas sai rangalt luua. e Ka
˜
sinu molemad pojad, Hofni ja
Piinehas, said surma f ning Ju˜
mala laegas voeti saagiks.” g
18 Sel hetkel, kui mees mainis Jumala laegast, kukkus
¨
Eeli varava juures oma istmelt
selili, murdis kaela ning suri,
sest ta oli vana ja raske. Ta
˜
oli Iisraelis kohut moistnud 40
aastat. 19 Tema minia, Piinehase naine, oli lapseootel ja
¨
pidi peagi sunnitama. Kui see
¨
kuulis, et Jumala laegas on ara
˜
¨
voetud ning tema ai ja mees
˜
˜
surnud, tombus ta valust koverasse, sest tal algasid tuhud ja
¨
ta sunnitas. 20 Aga kui ta oli
¨
suremas, utlesid ¨ tema juures
olevad naised: „Ara karda! Sa
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¨
sunnitasid poja!” Kuid ta ei vastanud midagi ega teinud sellest
¨
valja. 21 Siiski andis ta poisi¨
le nime, Iikabod,1 a oeldes: „Auhiilgus on Iisraelist lahkunud”, b
˜
kuna ta motles Jumala laeka¨
˜
le, mis oli ara voetud, ning oma
¨
¨
aiale ja mehele. c 22 Ta utles:
„Auhiilgus on Iisraelist lahku¨
nud, sest Jumala laegas on ara
˜
voetud.” d
˜
Vilistid votsid Jumala laeka e
ja viisid selle Eben-Eeserist
Asdodisse. 2 Nad viisid Jumala laeka Daagoni templisse ning
˜
panid selle Daagoni f korvale.
¨
¨
3 Kui asdodlased jargmise pae¨
va varahommikul arkasid, lebas
¨
Daagon Jehoova laeka ees nao˜
g
li maas. Nad votsid Daagoni
ja panid ta oma kohale tagasi. h
¨
¨
4 Jargmise paeva varahommi¨
kul, kui nad arkasid, lebas Daa¨
gon jalle Jehoova laeka ees
˜
maas. Daagoni pea ja molemad
¨
¨
˜
kaelabad vedelesid
aral
oigatu¨
¨
na lavel. Uksnes selle kalake¨ ¨
ha1 oli terveks jaanud. 5 Selle¨
parast ei astu Daagoni preestrid
¨
ega teised, kes lahevad Daago¨
ni kotta Asdodis, tanini Daagoni
¨
koja lavele.
¨
6 Jehoova kasi oli raskelt asdodlaste peal ja ta laastas
¨ ¨
neid, luues neid Asdodis ja
selle valdustes hemorroidide¨
ga. i 7 Selle peale
utlesid As¨
¨ ¨
dodi mehed: „Argu jaagu Iisraeli Jumala laegas meie juur¨
˜
de, sest tema kasi rohub raskelt
meid ja meie jumalat Daagonit.”
˜
8 Nad kutsusid kokku koik
¨
vilistite valitsejad ja kusisid:
„Mida me peaksime Iisraeli Ju-

5

¨
4:21 1 Nimi Iikabod tahendab „Kus on auhiilgus?”. 5:4 1 Ebajumal Daagoni kuju
oli ilmselt pooleldi inimkehaga, pooleldi
kalakehaga.
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mala laekaga tegema?” Need
vastasid: „Viidagu Iisraeli Jumala laegas Gatti!” a ja nad viisidki laeka sinna.
9 Kui nad olid laeka Gatti viinud, sirutas Jehoova oma
¨
kae selle linna vastu ja tekitas
¨ ¨
˜
sealgi poorast hirmu. Ta loi lin¨
na elanikke, nii vaikseid kui ka
˜
suuri, nonda et neile tekkisid
hemorroidid. b 10 Siis saatsid
nad Jumala laeka Ekronisse. c
Ent niipea kui Jumala lae˜
˜
gas Ekronisse joudis, tostsid
¨
ekronlased hadakisa: „Nad on
toonud Iisraeli Jumala laeka
meie juurde, et meid ja meie
¨
rahvast surmata!” d 11 Seeja˜
rel kutsusid nad kokku koik
¨
vilistite valitsejad ja utlesid:
„Saatke Iisraeli Jumala laegas
¨ ¨
minema! Poordugu see tagasi
˜
oma oigesse kohta, et meid ja
meie rahvast ei tabaks surm!”
Kogu linnas valitses surma¨
hirm, sest Jumala kasi lasus
raskelt nende peal, e 12 ning
¨ ¨
neid, kes ei surnud, loodi he¨
morroididega. Linna hadakisa
˜
tousis taevani.
Jehoova laegas f oli vilistite maal seitse kuud. 2 Vilistid kutsusid kokku preest¨
rid ja ennustajad g ning kusisid: „Mida me peaksime
Je¨
hoova laekaga tegema? Oelge,
kuidas me peaksime selle tagasi saatma?” 3 Need vasta¨
sid: „Kui te saadate ara Iisraeli Jumala Jehoova lepingulae¨
¨
gast, siis arge lahetage seda
ilma ohvriannita. Teil tuleb see
¨ ¨
tagastada talle koos suuohvriga.h Vaid sel juhul te tervenete ja saate teada, miks ta oma
¨
¨
˜
katt teie pealt ara pole vot¨
nud.” 4 Seepeale nad kusisid:
¨ ¨
„Mis suuohvri me peaksime tal-

6
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le saatma?” Need vastasid: „Vi¨
listite valitsejate arvu jargi a
viis kuldkuju hemorroididest ja
viis kuldhiirt, sest nii teid kui
ka teie valitsejaid on tabanud
sama nuhtlus. 5 Tehke kujud
hemorroididest, mis teid on tabanud, ja hiirtest, b kes teie
¨
maad havitavad, ning andke au
˜
Iisraeli Jumalale! Ehk votab ta
¨
¨
siis ara oma kae teie, teie jumala ja maa pealt. c 6 Miks peak¨
site oma sudame kalgiks tegema, nii nagu egiptlased ja vaa¨
rao oma sudame kalgiks tegid?d
Alles siis, kui Jumal neid karmilt kohtles, e saatsid nad iis¨
raellased minema ja need lak¨ ¨
sid oma teed. f 7 Seadke nuud
¨
˜
valmis uks uus vanker ja votke
kaks lehma, kellel on vasikad
ja kes pole veel ikke all olnud.
Rakendage lehmad vankri ette,
aga nende vasikad viige taga˜
si koju. 8 Votke Jehoova laegas ja asetage see vankrile
˜
ning selle korvale pange karp
kuldesemetega, mis te temale
¨ ¨
suuohvriks saadate. g Siis saat¨
ke vanker teele 9 ja pange ta¨
¨ ¨
hele: kui see laheb mooda teed
¨
oma maale, ules Beet-Semesesse, h siis on Jumal meile seda
¨
kurja teinud. Aga kui ei lahe,
¨
siis me teame, et tema kasi
pole meid puutunud, vaid see
˜
koik on tabanud meid juhuslikult.”
10 Mehed tegidki nii. Nad
˜
votsid kaks lehma, kel olid
vasikad, rakendasid lehmad
vankri ette, aga vasikad sulgesid nad koju. 11 Siis panid nad Jehoova laeka vankrile, samuti karbi kullast hiirte ja
hemorroididega. 12 Lehmad
suundusid otseteed Beet-Se¨
mesei poole. Nad laksid ammu-
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¨ ¨
¨ ¨
des mooda maanteed ega pooranud ei paremale ega vasaku¨
le. Vilistite valitsejad aga kaisid
¨
nende jarel kuni Beet-Semese
piirini. 13 Beet-Semese elani˜
kud loikasid parasjagu orutasandikul nisu. Kui nad silmad
˜
¨
tostsid ja laegast nagid, valdas
˜ ˜
neid suur room. 14 Vanker
˜
aga joudis beetsemeslase Joo˜
¨
¨
sua pollule ja jai seal uhe suure kivi juurde seisma. Siis nad
˜
˜
lohkusid vankripuud ning toid
˜
lehmad a Jehoovale poletusohvriks.
˜
15 Leviidid b tostsid maha Je˜
hoova laeka ja selle korval oleva
kuldesemetega karbi ning panid
need suure kivi peale. Beet-Se˜
¨
mese c mehed toid sel paeval Je˜
hoovale poletus- ja tapaohvreid.
16 Kui vilistite viis valitse¨
¨ ¨
jat seda nagid, poordusid nad
¨
samal paeval Ekronisse tagasi. 17 Need on hemorroidide kuldkujud, mis vilistid Je¨ ¨
hoovale suuohvriks andsid: d
¨
¨
uks Asdodi e eest, uks Gaza
¨
¨
eest, uks Askeloni eest, uks
¨
Gati f eest ja uks Ekroni g eest.
18 Kuldhiiri oli sama palju kui
˜
koiki vilistite linnu, mis kuulusid neile viiele valitsejale, ning
˜
need anti koigi kindlustatud
¨
linnade ja kulade eest.
Aga see suur kivi, millele nad asetasid Jehoova laeka,
˜
on beetsemeslase Joosua pol¨
lul selle tunnistajana veel tana¨
paevalgi. 19 Kuid Jumal nuhtles Beet-Semese elanikke, sest
¨ ¨
need olid jaanud Jehoova laegast vaatama. Ta surmas rahva
seast 50070 inimest ning rahvas
leinas, sest Jehoova oli andnud
¨
neile ranga hoobi. h 20 Beet¨
Semese elanikud kusisid: „Kes
¨
˜
kull voiks minna Jehoova, selle
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¨
puha Jumala a ette? Kelle juur¨
de ta meie juurest laheks?” b
¨
21 Siis saatsid nad kaskjalad
c
Kirjat-Jearimi elanike juurde
¨
neile utlema: „Vilistid on Jehoova laeka tagastanud. Tulge alla
ja viige see enda juurde!” d
Kirjat-Jearimi mehed tulid˜
ki, votsid Jehoova laeka
¨
ja viisid selle kunkal asuvasse
¨
Abinadabi majja e ning puhitsesid tema poja Eleasari Jehoova
laeka valvuriks.
2 Laeka toomisest Kirjat¨ ¨
¨
Jearimi moodus palju aega, uhtekokku 20 aastat. Siis hakkas kogu Iisraeli rahvas Jehoo¨
vat otsima1. f 3 Saamuel utles Iisraeli rahvale: „Kui te
¨ ¨
˜
¨
nuud toesti kogu sudamest Je˜
hoovat otsite, g siis korvalda˜ ˜
ge enda keskelt voorad juma¨ ¨
lad h ja Astarte kujud. i Poorake
¨
˜
oma suda kohklemata Jehoo¨
va poole ja teenige uksnes te¨ ¨
da! j Siis paastab ta teid vilisti¨
˜
te kaest.” k 4 Iisraellased korvaldasidki enda keskelt Baalid
ja Astarte kujud ning teenisid
¨
uksnes Jehoovat. l
¨
5 Siis Saamuel utles: „Koguge terve Iisrael Mispasse m ja
ma palun teie eest Jehoovat.” n 6 Nad kogunesid Mispasse, ammutasid vett ja valasid Jehoova ette1 ning paas¨
¨
tusid o sel paeval, oeldes: „Me
oleme Jehoova vastu pattu teinud.”p Ja Saamuel hakkas Mis˜
pas iisraellaste kohtumoistjaq teenima.
na
7 Kui vilistid said teada, et
iisraellased on kogunenud Mispasse, tulid vilistite valitsejad r

7

˜
˜
7:2 1 Voib tolkida ka „Jehoova poole ha˜
¨
¨
lama”. 7:6 1 Toenaoliselt oli see sum¨
¨
boolse tahendusega rituaal, millega valjendati kahetsust.
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Iisraeli vastu. Kui iisraellased
sellest kuulsid, hakkasid nad
¨
vilisteid kartma. ¨ 8 Nad utle¨ ¨
sid Saamuelile: „Ara nuud vai¨ ¨
ki, vaid huua meie Jumala Jehoova poole, et ta meid aitaks a
¨
¨ ¨
ja vilistite kaest paastaks!”
˜
¨
9 Siis vottis Saamuel uhe talle
˜
˜
ja toi selle Jehoovale poletus¨ ¨
b
ohvriks. Saamuel huudis Iis¨
raeli parast Jehoovat appi ning
Jehoova vastas talle. c 10 Sel
˜
ajal kui Saamuel poletusohv¨
rit ohverdas, lahenesid vilistid,
¨
et Iisraeli runnata. Aga Jehoo¨
¨
va muristas sel paeval vilisti˜
¨
te kohal valju kouemurinaga.d
Ta ajas nad segadusse e ning
¨
¨ ¨
nad said Iisraeli kaest luua. f
¨
11 Iisraeli mehed laksid Mis¨
past valja, ajasid vilisteid taga
ja tapsid neid kuni Beet-Kaa˜
˜
ri lounaosani. 12 Siis vottis
¨
Saamuel uhe kivi, g asetas selle Mispa ja Jesana vahele ning
nimetas selle Eben-Eeseriks1,
¨
oeldes: „Jehoova on meid se˜
nini aidanud.” h 13 Nonda alistati vilistid ja nad ei tulnud
enam Iisraelimaale. i Jehoova
¨
˜
kasi oli vilistite vastu koigil
¨
Saamueli elupaevil. j 14 Need
linnad, mis vilistid olid Iisrae¨
˜
lilt ara votnud, said Iisraelile
¨
tagasi. Iisrael sai vilistite kaest
tagasi linnad Ekronist kuni Gatini, samuti nende linnade juurde kuuluva maa.
Rahu oli ka iisraellaste ja
emorlaste vahel. k
15 Saamuel oli Iisraeli koh˜
tumoistja kogu oma eluaja. l
¨
16 Igal aastal kais ta Peetelis, m
Gilgalis n ja Mispas o ning oli iis¨
7:12 1 Nimi Eben-Eeser tahendab „abikivi”. Ei ole sama Eben-Eeser mis 1Sa 4:1
ja 5:1.
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˜
˜
raellastele kohtumoistjaks koi¨
gis neis paigus. 17 Seejarel
tuli ta tagasi koju Raamasse a ja
oli ka seal iisraellastele kohtu˜
moistjaks. Sinna ehitas ta Jehoovale altari. b
¨ ¨
Kui Saamuel oli vanaks jaa¨ ¨
nud, maaras ta oma po˜
jad Iisraelile kohtumoistjateks.
2 Tema esimese poja nimi oli
Joel ja teise nimi Abija. c Nad
˜
olid kohtumoistjateks Beer-Se¨
bas. 3 Aga ta pojad ei kainud
tema teedel, vaid ajasid ebaau˜
sal moel kasu taga,d votsid alt¨
¨ ¨
˜
kaemaksu e ja vaanasid oigust. f
˜
¨
4 Mone aja parast kogunesid
˜
koik Iisraeli vanemad Saamue¨
li juurde Raamasse 5 ning ut¨ ¨
lesid talle: „Sa oled vanaks jaa¨
nud, kuid su pojad ei kai sinu
¨ ¨
¨ ¨
teedel. Maara nuud meile ku˜
ningas, kes moistaks meile ko˜
hut, nagu on koigil teistel rahvastel.” g 6 Aga Saamuelile ei
¨
meeldinud, et nad utlesid: „An˜
na meile kuningas, kes moistaks
meile kohut.” Siis palvetas Saamuel Jehoova poole 7 ja Je˜
hoova vastas talle: „Vota rah˜
vast kuulda koiges, mis nad sul¨
˜
le utlevad, sest nad ei polga mit˜
te sind, vaid nad polgavad mind
¨
kui oma kuningat! h 8 Nad kaituvad nii, nagu nad on teinud
¨
˜
alates paevast, mil ma toin
¨
¨
nad Egiptusest valja. Nad hulga¨
sid mu i ikka ja jalle ning teenisid teisi jumalaid. j Samamoodi
¨
˜
kaituvad nad ka sinuga. 9 Vo¨ ¨
ta nuud neid kuulda. Kuid hoia˜
ta neid tosiselt ja anna neile tea˜
˜
da, mida on oigus nouda kunin¨
gal, kes hakkab nende ule valitsema.”
¨ ¨
˜
10 Siis raakis Saamuel koik
˜
Jehoova sonad edasi rahva˜
le, kes noudis temalt kunin-

8
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¨
gat. 11 Ta utles: „Kuningal,
¨
kes hakkab teie ule valitse˜
˜
¨
ma, on oigus nouda jargmist.a
˜
Ta votab teie pojad b ja pa˜
neb nad oma sojavankritele, c
ta teeb neist oma ratsanikud d
˜
ning moned paneb ta jooksma oma vankri ees. 12 Ta
¨ ¨
maarab teie poegadest enda¨
le tuhande- e ja viiekumnepealikke.f Teised paneb ta enda¨
˜
le maad kundma g ja vilja loi˜
kama h ning sojarelvi ja vankrivarustust valmistama. i 13 Ta
˜
¨
votab teie tutred ning paneb
nad salvisegajateks1, kokka˜
deks ja pagariteks. j 14 Ta vo˜
tab teie parimad pollud, viina¨
maed ja oliivisalud k ning annab
˜
need oma sulastele. 15 Ta vo¨
˜
tab kumnendiku teie polluvil¨
jast ja viinamaesaagist ning an˜
nab oma oukondlastele ja su˜
lastele. 16 Ta votab teie sulased ja teenijannad ning teie
parimad veised ja eeslid ning
¨ ¨
paneb need enda heaks toole. l
˜
¨
17 Ta votab endale kumnendiku teie lammastest ja kitsedest m ning teist endist saavad
tema sulased. 18 Siis saabub
¨
˜
¨
paev, mil te tostate hadakisa
¨
oma kuninga parast, kelle te
olete endale valinud, n aga Jehoova ei vasta teile.”
˜
19 Kuid rahvas ei votnud
¨
Saamueli kuulda, vaid utles:
„Ei, me tahame ikkagi endale kuningat! 20 Siis me oleme
˜
samasugused nagu koik teised
˜
rahvad ning kuningas moistab
¨
meile kohut, kaib meie ees ja
juhib meid lahingus.” 21 Saa¨
¨ ¨
muel kuulas rahva ara ja raakis kogu nende jutu Jehoovale
¨
edasi. 22 Aga Jehoova utles
˜
˜
¨ ¨
8:13 1 Voib tolkida ka „parfuumivalmistajateks”.
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˜
Saamuelile: „Vota neid kuulda
¨ ¨
ja maara neile kuningas!” a See¨
¨
jarel utles Saamuel Iisraeli
¨
meestele: „Igauks mingu tagasi
oma linna!”
¨
Benjaminlaste b seas oli uks
˜
joukas mees nimega Kiis, c
kes oli Afiahi poja Bekora¨
ti poja Serori poja Abieli jareltulija. 2 Tal oli poeg nime¨
ga Saul, d noor ja nagus mees.
¨
Iisraellaste seas polnud uhtki
˜
temast kenamat, ta oli koigist
peajagu pikem.
¨
3 Kord laksid Sauli isa Kii¨
si emaeeslid kaduma. Kiis utles
˜
oma pojale: „Palun vota enda¨
ga uks sulane ja minge eesleid
¨
¨
otsima.” 4 Nad kaisid labi Ef¨
raimi magismaa ja Saalisamaa,
¨
aga ei leidnud neid. Siis kai¨
sid nad labi Saalimimaa, kuid
¨
eesleid polnud ka seal. Seeja¨
¨
rel kaisid nad labi kogu Benjaminimaa, kuid tulutult.
˜
5 Kui nad joudsid Suufi¨
maale, utles Saul oma sulase¨
le, kes oli temaga: „Lahme
tagasi, muidu hakkab mu isa
¨
eeslite asemel hoopis meie parast muretsema!” e 6 Aga see
¨
vastas: „Selles linnas on uks
jumalamees, kellest peetak¨
˜
¨
se vaga lugu. Koik, mis ta ut¨
¨
¨
leb, laheb taide. f Lahme tema
¨
juurde! Ehk ta utleb meile,
mis teed me peaksime mi¨
nema.” 7 Seepeale utles Saul
¨
oma sulasele: „Kui me laheme, siis mida me sellele mehele viime? Meie kottides pole
enam leiba ja meil pole jumalamehele midagi kingituseks viia.
˜
Voi on meil midagi?” 8 Sulane kostis: „Mul on veel vee˜
rand seeklit1 hobedat. Ma annan selle jumalamehele ja tema

9

9:8 1 3 g. (Vt lisa B14.)
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¨
utleb meile, mis teed me peaksime minema.” 9 (Kui varasematel aegadel soovis Iisrae¨
lis keegi Jumalalt midagi kusi¨
¨
¨
da, siis utles ta: „Lahme nagija a
juurde!” Sest prohveteid kutsu¨
ti varem nagijateks.) 10 Siis
¨
¨
utles Saul oma sulasele: „Hasti,
¨
lahme!” ja nad seadsidki sammud linna poole, kus oli jumalamees.
¨ ¨
˜
11 Kui nad mooda nolva
¨
ules linna poole astusid, koh¨
tasid nad teel tudrukuid, kes
¨
¨
laksid vett ammutama. Nad ku¨
¨
sisid tudrukutelt: „Kas nagija b
on siin?” 12 Need vastasid:
¨
„Jah, on kull. Aga kiirustage!
¨
Ta tuli tana linna, sest rahvas
¨
laheb ohvripaika c ohverdama. d
13 Te kohtate teda kohe, kui
˜
¨
te linna jouate, enne kui ta la¨
¨ ¨
heb ules ohvripaika sooma.
Rahvas ei hakka enne tema tu¨ ¨
˜
lekut sooma, sest tema onnis¨
tab ohvrit. Alles parast seda
˜
¨ ¨
voivad kutsutud suua. Minge
¨
kohe ules ja te leiate ta!”
¨
¨
14 Nad laksidki ules linna ja
seal tuli neile vastu Saamuel,
¨
kes oli teel ules ohvripaika.
15 Jehoova oli Saamuelile
¨
paev enne Sauli tulekut teada andnud: 16 „Homme umbes samal ajal saadan ma sinu
¨
juurde uhe mehe Benjamini˜
e
maalt. Voia ta juhiks mu rah¨ ¨
vale Iisraelile.f Tema paastab
¨
mu rahva vilistite kaest, sest
¨
ma olen nainud oma rahva vi¨ ¨
letsust ja nende appihuuded
˜
on joudnud minuni.” g 17 Kui
¨
¨
Saamuel nagi Sauli, utles Jehoova talle: „Siin ongi mees,
¨
kelle kohta ma utlesin: „Tema
hakkab juhtima mu rahvast.”” h
¨ ¨
¨
18 Siis poordus Saul varavate juures Saamueli poole ja
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¨
¨
kusis: „Utle palun, kus on siin
¨
nagija maja?” 19 Saamuel vas¨
tas Saulile: „Mina olengi nagi˜
¨
ja. Konni minu ees, kui laheme
¨
¨ ¨
¨
ules ohvripaika, ja sooge tana
koos minuga. a Hommikul saa¨
dan ma su ara ning annan sul˜
le teada koik, mis sa soovid.
¨
20 Aga nende eeslite parast,
¨
mis kolme paeva eest kaduma
¨
laksid, b pole sul tarvis muretseda, sest need on leitud. Ja
˜
¨ ¨
kellele kuulubki koik vaartuslik Iisraelis — kas mitte sulle ja
kogu su isakojale?” c 21 Seepeale Saul kostis: „Ma olen ju
¨
benjaminlane, Iisraeli vaikseimast suguharust, d ja mu sugu˜
˜
¨
vosa on koige tahtsusetum
Benjamini suguharus. Miks sa
¨ ¨
minuga niimoodi raagid?”
¨
22 Siis laks Saamuel koos
¨ ¨
Sauli ja tema sulasega soogi˜
ruumi ja andis neile koige
¨ ¨
auvaarsema paiga kutsutute
seas, keda oli umbes 30 meest.
¨
23 Saamuel utles keetjale:
¨
„Too see lihatukk, mille ma
sulle andsin ja mille ma palusin
˜
sul korvale panna.” 24 See˜
¨
peale vottis keetja kintsutuki ja
pani selle Sauli ette. Saamuel
¨
¨
˜
utles: „See tukk oli korvale
˜
¨ ¨
pandud. Vota see ja soo. Seda
hoiti just sinu jaoks, sest ma
¨
¨
utlesin, et olen kutsunud ku˜
¨
lalised.” Ja Saul soi sel paeval
¨
koos Saamueliga. 25 Siis lake
sid nad ohvripaigast alla linna
¨
ja Saamuel jatkas jutuajamist
Sauliga majakatusel. 26 Nad
˜
tousid varakult ja Saamuel
¨ ¨
huudis koidu ajal Saulile, kes
oli katusel: „Sea end valmis,
˜
¨
et ma voiksin sind ara saata!”
Saul seadiski end valmis ning
˜
nad molemad, Saul ja Saamuel,
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lahkusid. 27 Kui nad olid lin˜
¨
na piirile joudnud,
utles Saa¨
muel Saulile: „Utle oma sulase¨
le, a et ta laheks meie ees”, ja
¨
¨ ¨
¨ ¨
see lakski. „Aga sina jaa nuud
seisma ning ma annan sulle
˜
teada Jumala sonumi.”
˜
˜
Siis vottis Saamuel olipu˜
deli, valas oli Sauli pea
¨
peale, b andis talle suud ja ut˜
les: „Jehoova on voidnud sind
oma rahva c juhiks. d 2 Kui sa
¨
¨
¨
tana minu juurest ara lahed,
kohtad sa Raaheli hauakoopa e
¨
lahedal Benjaminimaal Selsa¨
his kahte meest ja nad utlevad
sulle: „Eeslid, keda sa otsid,
¨ ¨
on leitud. Aga nuud ei muretse
su isa enam eeslite,f vaid teie
¨
˜
parast, ja motleb, mis ta pojaga on juhtunud.” 3 Mine sealt
veel edasi kuni Taabori suure
puuni. Seal tulevad sulle vastu
¨
¨
kolm meest, kes lahevad ules
g
Jumalat
kummarPeetelisse
¨
dama. Uks neist kannab kolme
kitsetalle, teisel on kolm leiba
ja kolmandal suur veinianum.
¨
¨
¨
¨
4 Nad parivad su kaekaigu jarele ja annavad sulle kaks lei˜
¨
ba. Vota need vastu. 5 Parast
˜
˜
seda jouad sa Jumala korgendikule, kus on vilistite garni˜
¨
son. Kui sa linna jouad, naed
sa salka prohveteid ohvripaigast alla tulemas ja proh¨ ¨
vetlikult raakimas ning nen¨
de ees naed keelpilli-, tambu¨ ¨
¨ ¨
¨
riini-, floodi- ja luuramangijaid.
6 Siis tuleb su peale Jehoova
vaim h ja sa hakkad koos nende¨ ¨
ga prohvetlikult raakima ning
muutud otsekui teiseks inime¨
¨
seks. i 7 Kui sa naed neid mar¨
ke taitumas, siis tee, mida su
¨
kasi suudab, sest Jumal on sinuga. 8 Mine enne mind alla

10

1. SAAMUELI 10:9–27
Gilgalisse a ning ma tulen sinu
˜
juurde poletus- ja rahuohvreid
¨
ohverdama. Oota seitse paeva,
kuni ma sinu juurde tulen. Siis
annan ma sulle teada, mida sul
tuleb teha.”
9 Kui Saul selja keeras ja
¨
Saamueli juurest ara minema
¨
hakkas, muutis Jumal tema su˜
¨
dame teiseks, ja koik need mar¨
¨
¨
gid laksid taide selsamal paeval.
¨
˜
10 Niisiis laksid nad sealt korgendikule, kus talle tuli vastu
salk prohveteid. Siis tuli tema
peale Jumala vaim b ja ta hakkas
¨ ¨
koos nendega prohvetlikult raakima. c 11 Kui need, kes Sauli
¨
juba varasemast tundsid, nagid
teda koos teiste prohvetitega
¨ ¨
¨
prohvetlikult raakimas, kusisid
¨
nad uksteiselt: „Mis Kiisi poja
Sauliga on juhtunud? Kas ka
¨
Saul on prohvet?” 12 Siis ku¨
sis uks meestest vastu: „Aga kes
¨
on siis nende teiste isa?” Seepa˜
¨ ¨
¨
rast on saanud konekaanuks utlus „Kas ka Saul on prohvet?”. d
13 Kui Saul oli prohvetli¨ ¨
˜
¨
kult raakimise lopetanud, laks
¨
ta ohvripaika. 14 Hiljem kusis Sauli isa vend temalt ja ta
¨
sulaselt: „Kus te kaisite?” Saul
¨
vastas: „Me kaisime eesleid otsimas e, aga ei leidnud neid.
¨
Siis laksime Saamueli juurde.” 15 Sauli onu tundis huvi:
¨ ¨
„Mida
Saamuel teile raakis?
¨
Utle palun.” 16 Saul vastas
¨
onule: „Ta utles meile, et eeslid
on juba leitud.” Aga kuninga˜
voimu kohta, millest Saamuel
¨ ¨
oli talle raakinud, ei lausunud
˜
ta sonagi.
¨
17 Seejarel kutsus Saamuel
iisraellased kokku Jehoova
¨
juurde Mispasse f 18 ning utles
neile: „Nii lausub Iisraeli Ju˜
mal Jehoova: „Mina toin Iisrae-
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¨
li Egiptusest valja ning mina va˜
a
bastasin teid Egiptuse ja koigi
¨
teiste kuningriikide kaest, kes
˜
¨
teid rohusid. 19 Aga tana te
¨
˜
olete ara polanud oma Juma¨ ¨
˜
la, b kes on paastnud teid koi¨
gist teie hadadest ja vaevadest,
¨
¨ ¨
ning olete oelnud: „Maara meile
¨ ¨
kuningas!” Astuge nuud Jehoova ette oma suguharude kaupa
ja tuhandete kaupa.””
˜
20 Saamuel lasigi koigil Iisraeli suguharudel ette astuda c
ning valik langes Benjamini su¨
guharule. d 21 Seejarel lasi ta
˜
Benjamini suguharul suguvosade kaupa ette astuda ning va˜
lik langes Matri suguvosale. Viimaks langes valik Kiisi pojale
Saulile. e Aga kui nad teda otsisid, ei leidnud nad teda kuskilt.
¨
22 Siis kusisid nad Jehoovalt: f
˜
„Kas see mees on juba siia joudnud?” Jehoova vastas: „Jah, ta
on peitnud end varustuse sekka.” 23 Nad jooksid sinna ja
˜
¨
toid ta ara. Kui ta rahva kes˜
kel seisis, oli ta koigist peajagu
¨
pikem. g 24 Saamuel utles rah¨
vale: „Kas naete, kelle Jehoo¨
va on valja valinud? h Teist temasarnast pole kogu rahva seas!”
¨ ¨
ja rahvas huudis: „Elagu kuningas!”
¨ ¨
25 Siis raakis Saamuel rah˜
vale, millised oigused on kuningal, i pani selle raamatusse
kirja ning viis raamatu Jehoova ette. Saamuel saatis
¨
¨
rahva ara, igauhe oma koju.
¨
26 Saulgi laks koju Gibeasse ja
¨
˜
temaga koos laksid sojamehed,
¨
kelle sudant Jehoova oli puu˜
¨ ¨
dutanud. 27 Kuid moned vaa¨
ritud mehed utlesid: „Kuidas
¨ ¨
temasugune meid paastab?” j
˜
¨
Nad polgasid ta ara ega toonud
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¨
talle uhtki kingitust. a Saul aga
¨
˜
ei oelnud sonagi.
Ammonlane b Naahas tuli
˜
¨
ja loi laagri ules Gileadi˜
Jaabese c alla, et selle vastu so˜
¨
dida. Koik Jaabese mehed ut˜
lesid Naahasele: „Solmi meiega leping ja me teenime sind!”
2 Ammonlane Naahas vastas:
˜
„Ma solmin teiega lepingu vaid
¨
uhel tingimusel: ma torkan
˜
¨
teil koigil parema silma valja ja alandan sellega kogu Iis¨
raeli.” 3 Jaabese vanemad utlesid talle: „Anna meile seitse
¨
paeva aega, et saaksime saata
¨
¨
kaskjalad ule kogu Iisraeli. Kui
¨ ¨
meile ei leidu paastjat, siis me
˜
alistume sulle.” 4 Mone aja
¨
˜
¨
parast joudsid kaskjalad Sauli
¨
kodulinna Gibeasse d ja utlesid
˜
need sonad rahvale edasi, mispeale kogu rahvas hakkas valjult halama.
5 Samal ajal tuli Saul veise¨
¨
¨
karja jarel valjalt ja kusis: „Mis
on juhtunud? Miks rahvas ha˜
lab?” Talle anti teada koik
˜
Jaabese meeste sonad. 6 Kui
Saul seda kuulis, tuli tema pea¨
le Jumala vaim e ja temas suttis
˜
viha. 7 Ta vottis kaks pulli,
¨
raius need tukkideks ja saatis
¨
¨
kaskjalgadega ule kogu Iisraeli
¨
˜
¨
uhes sonumiga „Kes ei jargne
Saulile ja Saamuelile, selle veisekarjaga tehakse samamoodi!”. Kogu rahvast valdas hirm
˜
Jehoova ees ning koik tulid
¨
¨
valja nagu uks mees. 8 Siis
˜
¨
luges Saul Besekis koik ule: Iisraeli mehi oli 300 000 ja Juu¨
da mehi 30 000. 9¨ Nad utlesid
¨
kaskjalgadele: „Utelge Gileadi-Jaabese meestele: „Homme
¨
¨ ¨
keskpaevaks olete paastetud!””
¨
˜
Kaskjalad viisidki selle sonu-
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mi Jaabese meestele ja need
˜ ˜
¨
roomustasid vaga. 10 Jaabe¨
se mehed utlesid ammonlastele: „Homme me alistume teile.
Tehke siis meiega, nagu teie
silmis hea on.” a
¨
¨
11 Jargmisel paeval jagas
¨
Saul rahva kolmeks vaehulgaks.
Need tungisid hommikuse vahi˜
korra1 ajal laagrisse ning loid
¨
ammonlasi b maha kuni keskpae¨ ¨
vani. Kes eluga paasesid, jooksid laiali, nii et isegi kahte
¨ ¨
meest ei jaanud kokku. 12 Siis
¨
utles rahvas Saamuelile: „Kes
¨
need olid, kes utlesid: „Kas Saul
saab meie kuningaks?”?c Andke
¨
need mehed meie katte ja me
hukkame nad!” 13 Kuid Saul
¨
¨
¨
utles: „Sellisel paeval argu hu¨
katagu kedagi, d sest tana on Je¨ ¨
hoova Iisraeli paastnud!”
¨
14 Hiljem utles Saamuel
¨
rahvale: „Lahme Gilgalisse, e et
kinnitada seal Sauli kuninga˜
˜
¨
voim!” f 15 Koik nad laksidki
˜
Gilgalisse ja tostsid Sauli Gilgalis Jehoova ees kuningaks.
˜
Siis toid nad seal Jehoova ees
˜
rahuohvreid g ning Saul ja koik
˜ ˜
Iisraeli mehed olid roomsad ja
pidutsesid. h
¨
Viimaks utles Saamuel
kogu Iisraelile: „Ma olen
˜
teinud koik, mis te minult olete
¨ ¨
palunud, ja olen maaranud teile
¨ ¨
valitsema kuninga. i 2 Nuud juhibki teid kuningas. j Mina olen
juba vana ja hall, kuid mu pojad on teie seas. k Ma olen juhtinud teid oma noorusest kuni
¨
tanaseni. l 3 Siin ma olen. Tunnistage minu vastu Jehoova ja
˜
˜
tema voitum ees: kelle pulli voi
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1. SAAMUELI 12:4–20

˜
eesli olen ma votnud, a keda olen
˜
˜
ma petnud voi rohunud, kel˜
¨
lelt olen ma votnud altkaemaksu silma kinnipigistamise eest? b
Kui olen, siis ma heastan selle
¨
teile!” c 4 Seepeale nad utlesid:
˜
„Sa pole meid petnud ega rohu¨
nud ning sa pole kellegi kaest
˜
¨
midagi votnud.” 5 Tema utles
neile: „Jehoova on teie vastu
˜
tunnistajaks ja tema voitu on
¨
tana tunnistajaks, et teil pole
¨ ¨
mind milleski suudistada.” Need
kostsid: „Tema on tunnistajaks!”
¨
6 Saamuel utles siis rahvale:
„Jehoova, kes valis Moosese ja
˜
¨
Aaroni ning toi teie esiisad valja Egiptusemaalt, d on tunnis¨ ¨
tajaks. 7 Astuge nuud ette ja
˜
ma moistan Jehoova ees teie
¨
˜
˜
ule kohut koigi Jehoova oiglaste tegude alusel, mis ta on teile ja teie esiisadele teinud.
¨
8 Kui Jaakob laks Egiptusse e ja teie esiisad hakkasid Je¨ ¨
hoovat appi huudma, f saatis
Jehoova Moosese g ja Aaroni,
et nad viiksid teie esiisad Egip¨
tusest valja ning tooksid nad
siia elama. h 9 Aga teie esiisad unustasid oma Jumala Je¨ ¨
hoova ja ta muus nad i Haa¨
sori vaepealikule Siiserale,j vilistitele k ja Moabi kuningale l
˜
ning need sodisid nende vas¨ ¨
tu. 10 Nad huudsid Jehoo¨
m
vat appi ja utlesid: „Me oleme pattu teinud, n sest me ole¨
me huljanud Jehoova ning
teeninud Baale o ja Astarte p ku¨ ¨
¨ ¨
jusid. Paasta meid nuud meie
¨
˜
vaenlaste kaest, et voiksime
teenida sind!” 11 Siis saatis
Jehoova Jerubbaali, q Bedani,
¨ ¨
Jefta r ja Saamueli s ning paastis
¨
teid umberkaudsete vaenlaste
¨
kaest, et te saaksite elada julˇ
¨
gesti. s 12 Aga kui te nagite,
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et ammonlaste kuningas Naa˜
has a tuleb teie vastu sodima,
¨
siis te kaisite mulle peale: „Me
tahame ikkagi endale kuningat!”, b kuigi teie Jumal Jehoova on teie kuningas. c 13 Siin
¨ ¨
nuud ongi teie valitud kuningas, keda te soovisite! Jehoo¨ ¨
va on maaranud teile kuninga. d
14 Kui te kardate Jehoovat e ja
˜
teenite teda,f votate teda kuul¨
g ega massa
Jehoova seada
duste vastu ning kui te ise ja
¨
teie ule valitsev kuningas kuuletute oma Jumalale Jehoova˜
¨
le, siis on koik hasti. 15 Aga
˜
kui te ei vota Jehoovat kuulda,
¨
vaid massate Jehoova seadus¨ ¨
te vastu, siis poordub Jehoo¨
va kasi teie ja teie isade vastu. h
¨ ¨
16 Astuge nuud ette ja vaa¨
dake, missuguse vageva teo Jehoova teie silme ees teeb!
˜
17 Eks ole praegu nisuloikuse
¨ ¨
aeg? Aga mina huuan Jehoova
˜
˜
poole, et ta saadaks kouekomi˜
nat ja vihma. Siis te moistate ja
¨
naete, kui suurt kurja te olete
teinud Jehoova silmis sellega,
et tahtsite endale kuningat!” i
¨ ¨
18 Saamuel huudiski Jehoova poole ning Jehoova saatis
¨
˜
˜
samal paeval kouekominat ja
vihma, nii et kogu rahvast valdas suur hirm Jehoova ja Saa¨
mueli ees. 19 Siis utles rahvas Saamuelile: „Palveta oma
sulaste eest oma Jumala Jehoova poole, j et me ei sureks,
˜
sest me oleme lisaks koigile
oma pattudele teinud veel sedagi kurja, et soovisime endale
kuningat!”
¨
20¨ Saamuel utles siis rahva˜
le: „Arge kartke! Te olete toes˜
ti teinud koike seda kurja, kuid
¨
arge taganege Jehoovast,k vaid
¨
teenige Jehoovat kogu suda-
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¨
¨
mest. a 21 Arge hakake kaima
¨
¨
tuhiste jumalate jarel,1b kellest
pole mingit kasu c ja kes ei suu¨ ¨
¨
da paasta, sest nad on tuhised.
¨
22 Jehoova ei hulga teid d oma
¨
suure nime parast, e sest Jehoova on valinud teid oma rahvaks. f 23 Mis puutub minus˜
se, siis on moeldamatu, et patustaksin Jehoova vastu selle˜
ga, et lopetaksin teie eest
˜
palvetamise. Ma opetan teile
˜
head ja oiget teed. 24 Kartke siis Jehoovat g ning teeni¨
ge teda ustavalt kogu suda˜
¨
mest, sest moelge, milliseid vagevaid tegusid ta teie heaks on
teinud! h 25 Kui te aga kangekaelselt kurja teete, siis te hukkute, i nii teie kui ka teie kuningas!” j
Saul oli kuningaks k saades . . .1 aastat vana ja ta
¨
valitses Iisraeli ule kaks aastat.
2 Saul valis endale Iisraelist
3000 meest: neist 2000 oli Sau¨
liga Mikmases ja Peeteli magismaal ning 1000 koos Joona¨
taniga l Benjamini Gibeas.m Ule¨ ¨
¨
jaanud rahva saatis ta ara, iga¨
uhe oma telki. 3 Siis purustas
Joonatan vilistite n garnisoni
Gebas o ja vilistid said sellest
teada. Saul lasi kogu maal sar¨
ve puhuda, p oeldes: „Heebrealased kuulgu seda!” 4 Kogu
¨ ¨
Iisrael kuulis raagitavat: „Saul
purustas vilistite garnisoni ja
¨ ¨
vilistid vihkavad nuud Iisraeli.”
Siis kutsuti rahvas kokku Sauli juurde Gilgalisse. q
5 Vilistid kogunesid Iisrae˜
li vastu sodima. Neil oli 30000
˜
sojavankrit, 6000 ratsanikku ja
˜
sojamehi nii palju nagu liiva

13

˜
˜
¨
¨ ¨
12:21 1 Voib tolkida ka „arge poorduge
¨
tuhjuse poole”. 13:1 1 Heebrea tekstis
number puudub.
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¨ ¨
˜
mere aares. a Nad loid laagri
¨
ules Mikmases, Beet-Aavenist b
¨
ida pool. 6 Iisraeli mehed na¨
gid, et nad on hadas, sest rahvas oli suures ahastuses ning
peitis end koobastesse, c kalju˜
¨
lohedesse, kaljurungaste vahele, keldritesse ja veemahutites˜
se. 7 Moned heebrealased pa¨
gesid koguni ule Jordani Gaa¨
di- ja Gileadimaale. d Saul jai
aga Gilgalisse ja kogu rahvas,
¨
kes oli tema juures, varises hir¨
must. 8 Saul ootas seitse pae¨ ¨
va, Saamueli maaratud ajani,
kuid Saamuel ei tulnud Gilgalisse ning rahvas hakkas Sauli juurest laiali jooksma. 9 Vii¨
maks Saul utles: „Tooge mulle
˜
poletusohver ja rahuohvrid!” ja
˜
ta ohverdas poletusohvri. e
10 Aga just siis, kui ta oli
˜
poletusohvri ohverdanud, tuli
¨
Saamuel. Saul laks talle vastu
ja tervitas teda. 11 Saamuel
¨
aga utles: „Mida sa oled teinud?” ja Saul vastas: „Kui ma
¨
nagin, et rahvas hakkab minu juurest laiali jooksma, f ja
¨ ¨
sina ei tulnud maaratud ajaks,
ning vilistid kogunesid Mik˜
masesse, g 12 siis ma motle¨ ¨
sin: „Nuud tulevad vilistid minu
vastu alla Gilgalisse ja ma po˜
le veel palunud Jehoova onnistust.” Seega olin ma sunnitud
˜
poletusohvri ohverdama.”
¨
13 Saamuel utles siis Saulile: „See oli arutu tegu! Sa pole
kuuletunud oma Jumala Je¨
hoova kasule, mis ta sulle andis. h Kui sa oleksid kuuletunud,
oleks Jehoova teinud su kunin˜
¨
¨
gavoimu Iisraeli ule vaga kindlaks igaveseks ajaks. 14 Aga
¨ ¨
¨ ¨
˜
¨
nuud ei jaa su kuningavoim pusima. i Jehoova leiab mehe, kes
¨
¨
on talle sudame jarele, j ning

1. SAAMUELI 13:15–14:12

¨ ¨
Jehoova maarab tema juhiks
oma rahvale, a sest sina ei kuu¨
letunud Jehoova kasule.” b
¨
15 Siis laks Saamuel Gilga¨
list ules Benjamini Gibeasse.
¨
Saul aga luges ule rahva, kes
¨ ¨
oli jaanud tema juurde: neid oli
umbes 600 meest. c 16 Saul,
tema poeg Joonatan ja rahvas, kes oli koos nendega, asusid Benjamini Gebas d ning vilistid olid laagris Mikmases. e
¨
17 Vilistite laagrist laks kolm
¨ ¨
¨
¨ ¨
v¨ aeuksust valja ruusteretkele.
¨ ¨
Uks suundus mooda Ofra teed
¨
Suualimaale, 18 teine
laks
¨ ¨
mooda Beet-Hooroni f teed ja
¨ ¨
kolmas mooda teed, mis viib
piiri poole, kust avaneb vaade
˜
Seboimi orule, korbe poole.
19 Kogu Iisraelimaal ei lei¨
dunud aga uhtegi seppa, sest
¨
vilistid olid oelnud: „Et heebrealased ei saaks teha endale
˜ ˜
˜
mooka ega oda.” 20 Koik iis¨
raellased pidid kaima vilistite
juures, kui neil oli vaja oma ad˜
ratera, kirkat, kirvest voi sirpi teritada. 21 Nii adratera,
kirka, kolmeharulise hargi kui
ka kirve teritamise ning veiseastla kordaseadmise eest tuli
¨
maksta uks piim1. 22 Seega
¨
˜ ˜
polnud lahingupaeval mooka
¨
ega oda mitte uhelgi Sauli ja
Joonatani mehel, g relvad olid
vaid Saulil endal ja tema pojal
Joonatanil.
¨
¨
23 Vilistite vaesalk oli lainud Mikmaseh kuru juurde.
¨
¨
¨
Uhel paeval utles Sauli
poeg Joonatani oma abilisele, kes kandis ta relvi:
¨
„Tule, lahme vilistite valvesalga juurde, mis on seal teisel
pool.” Aga oma isale ta sellest

14

¨
13:21 1 Muistne kaaluuhik, umbes 8 g.
˜
Maksti ilmselt hobedas. (Vt lisa B14.)
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¨ ¨
ei raakinud. 2 Saul peatus sel
¨
ajal Gibea a lahedal Migronis
¨
˜
uhe granaatounapuu all ning
temaga
oli umbes 600 meest. b
˜
¨ ¨
3 (Olaruud c kandis Ahija, kes
oli Siilos d teeninud Jehoova
preestri Eeli e poja Piinehase f
poja Iikabodi g venna Ahituubi h poeg.) Aga rahvas ei teadnud, et Joonatan oli lahkunud.
4 Kummalgi pool kuru, mida
Joonatan kavatses vilistite val¨
vesalga juurde minnes uletada,
¨
oli teravatipuline kaljurungas:
¨
uhe nimi oli Booses
ja
teise
¨
¨
nimi Senne. 5 Uks kaljurun˜
gas korgus sambana Mikmase
˜
pool pohjas ja teine Geba i pool
˜
lounas.
¨
6 Joonatan utles oma rel¨
¨
vakandjale: „Lahme nende um˜
berloikamata meeste j valvesalga juurde! Ehk Jehoova aitab
meid, sest miski ei takista Je¨ ¨
hooval meid paasta kas paljude
˜
¨
voi vahestega.” k 7 Relvakand¨
ja vastas: „Tee, nagu su suda
sunnib! Mine, kuhu sa soovid,
¨
ja ma jargnen sulle, kuhu tahes
¨
sa lahed.” 8 Seepeale Joona¨
¨
tan utles: „Lahme siis nende
¨
meeste juurde ja naitame end
¨
neile. 9 Kui nad utlevad meile: „Seiske paigal, kuni me tu¨ ¨
leme teie juurde!”, siis jaame
¨
¨
paigale ega lahe ules nende
¨
juurde. 10 Aga kui nad utle¨
¨
vad: „Tulge aga ules!”, siis la¨
heme ules, kuna see on meile
¨
margiks, et Jehoova annab nad
¨
meie katte.” l
11 Kui nad siis vilistite valve¨
¨
salga vaatevalja ilmusid, utlesid
¨
vilistid: „Nae, heebrealased tu¨
levad oma peiduurgastest val¨
¨ ¨
m
ja!” 12 Seejarel huudsid valvesalga mehed Joonatanile ja
tema relvakandjale: „Tulge aga
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¨
¨
ules meie juurde, kull me siis
˜
¨
teid opetame!” a Otsekohe utles Joonatan oma relvakandja¨
le: „Jargne mulle, sest Je¨
hoova annab nad Iisraeli kat¨
te!” b 13 Joonatan roniski kate
¨
ja jalgade abil ules ning ta rel¨
vakandja tema jarel. Siis asus
¨ ¨
Joonatan vilisteid maha looma
ja tema relvakandja tappis neid
tema taga. 14 Selle esimese
¨
˜
tapluse kaigus loid Joonatan ja
ta relvakandja maha umbes 20
meest poole adramaa1 pikkusel
maa-alal.
˜
15 Kogu laagrit ja koiki valvesalga mehi haaras kabuhirm
¨ ¨
ning isegi ruustesalga c mehed
¨
vabisesid. Toimus maavarin ja
˜
¨
Jumal pani koigi sudamesse
˜
¨
oudustunde. 16 Siis markasid
Sauli vahimehed Benjamini Gibeas, d et laagris valitseb kaos. e
¨
17 Saul utles rahvale, kes
˜
oli koos temaga: „Lugege koik
¨
ule ja vaadake, kes on meie
¨
¨
˜
seast ara lainud!” Koik loeti¨
¨
gi ule ning tuli valja, et puudu olid Joonatan ja tema rel¨
vakandja. 18 Siis utles Saul
Ahijale: f „Too Jumala laegas
siia!” (Sest sel ajal oli Jumala laegas iisraellaste juures.)
19 Sel ajal kui Saul preest¨ ¨
¨
¨
riga raakis, laks moll vilistite laagris aina suuremaks ning
¨
Saul utles preestrile: „Oota!”
20 Saul ja kogu rahvas, kes
¨
oli koos temaga, laksid lahin¨
gupaika ning nagid, et vilis¨ ¨
˜ ˜
tid on pooranud oma moogad
¨
uksteise vastu ja valitseb tohutu segadus. 21 Ka need heeb14:14 1 Adramaa on maa-ala, mille pulli˜
¨
¨
¨
rakend joudis paevaga ara kunda (0,4
¨
¨
hektarit maad, mille uhe kulje pikkus
ruudukujulise maalapi puhul oleks umbes 60 meetrit).
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realased, kes olid varem vilisti¨
¨
te poole ule lainud ja olid nen¨ ¨
de laagris, liitusid nuud iisraellastega, kes olid koos Sauli ja
Joonataniga. 22 Need Iisraeli
mehed, kes olid peidus a Efrai¨
mi magismaal, kuulsid vilistite pagemisest ning hakkasid
neid samuti tapluses taga aja˜
¨ ¨
ma. 23 Nonda paastis Jehoo˜
¨
va sel paeval b Iisraeli ning sojatander ulatus Beet-Aavenini. c
24 Aga Iisraeli mehed olid
¨
sel paeval kurnatud, sest Saul
oli rahvast vannutanud: „Nee¨ ¨
tud olgu mees, kes soob enne
˜
ohtut, enne kui ma olen oma
¨
vaenlastele katte maksnud!” Ja
¨ ¨
mitte keegi rahva seast ei sood
nud midagi.
˜
25 Kogu see rahvas joudis
metsa, kus oli palju mett.
¨
26 Nad nagid, et mett lausa voolab, kuid keegi ei pist¨
nud katt suhu, sest rahvas oli
¨
vande parast hirmul. 27 Aga
Joonatan polnud kuulnud, et
tema isa oli rahvast vannutanud. e Seega sirutas ta kepiotsa
¨
¨
valja ja torkas selle meekarje
˜
¨
sisse. Kui ta tombas oma kae
˜
tagasi ja pani suu juurde, loid
¨
ta silmad sarama. 28 Seepea¨
¨
le utles uks meestest: „Su
isa keelas meid rangelt: „Nee¨
¨ ¨
tud olgu mees, kes tana soob!” f
¨
¨
Seeparast ongi rahvas nii vasi¨
nud.” 29 Kuid Joonatan ut˜
les: „Mu isa on tommanud maa¨
le hada kaela! Vaadake ome¨
ti, kuidas mu silmad saravad,
sest ma maitsesin veidike mett!
¨
¨ ¨
30 Kui rahvas oleks tana soo˜
nud g oma vaenlastelt voetud
saaki, oleksime veelgi rohkem
vilisteid tapnud!”
¨
31 Sel paeval olid nad tapnud vilisteid Mikmasest kuni

1. SAAMUELI 14:32–51
Ajjalonini a ja mehed olid ramp¨
¨ ¨
vasinud. 32 Nad soostsid ah˜
nelt saagi kallale ning votsid lambaid, veiseid ja vasikaid,
˜
tapsid neid maa peal ning soid
liha koos verega. b 33 Siis teatati Saulile: „Rahvas teeb pattu
¨ ¨
Jehoova vastu, suues liha koos
verega!” c Tema vastas: „Te olete olnud truudusetud! Veereta¨
ge minu juurde kohe uks suur
¨
kivi!” 34 Saul utles: „Minge
¨
rahva sekka ja oelge neile, et
¨
igauks tooks oma pulli ja lamba
¨ ¨
siia ning tapaks ja sooks need
selles paigas ega teeks pattu
¨ ¨
Jehoova vastu, suues liha koos
¨
˜
¨ ¨
d
verega.” Igauks toigi sel ool
oma pulli sinna ning tappis
seal. 35 Ja Saul ehitas Jehoovale altari. e See oli esimene altar, mille ta Jehoovale ehitas.
¨
¨
36 Hiljem Saul utles: „Lah¨
¨ ¨
me ja jargneme oosel vilistitele
ning riisume neid kuni koiduval¨
¨
¨ ¨
geni. Mitte ukski neist argu jaagu ellu!” Talle vastati: „Tee nii,
nagu on sinu silmis hea!” Aga
¨
¨ ¨
preester utles: „Poordugem siin
¨
Jumala poole!” f 37 Saul kusis
¨
Jumala kaest: „Kas ma peaksin
vilisteid taga ajama? g Kas sa an¨
nad nad Iisraeli katte?” Aga Ju¨
mal ei vastanud talle sel pae¨
val. 38 Siis Saul utles: „Tulge
˜
siia, koik rahva juhid! Uurige
¨
¨ ¨
valja, kes on suudi selles pa¨
˜
tus, mis tana tehti. 39 Nii toesti, kui elab Iisraeli vabastaja Jehoova — kui see oleks ka mu
poeg Joonatan, peab ta sure¨
ma!” Kuid ukski rahva seast
¨
ei vastanud talle. 40 Siis utles
Saul kogu Iisraelile: „Teie seis¨
ke uhele poole ning mina ja
mu poeg Joonatan seisame teisele poole.” Rahvas vastas Saulile: „Tee nii, nagu on sinu silmis
hea!”
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¨
41 Saul utles Jehoovale:
„Iisraeli Jumal, vasta tummimi a kaudu!” ning valik langes Joonatanile ja Saulile, mit¨
te rahvale. 42 Siis utles Saul:
„Heitke liisku b minu ja mu poja Joonatani vahel,” ning valik
langes Joonatanile. 43 Saul
¨
¨ ¨
utles Joonatanile: „Raagi, mis
sa oled teinud.” Joonatan vastas: „Ma vaid maitsesin kepi otsast natuke mett. c Eks ma pean
siis surema.”
¨
44 Saul utles seepeale: „Ju¨
˜
mal tehku minuga ukskoik
mida, kui sa ei sure, Joona¨
tan!”d 45 Kuid rahvas utles
Saulile: „Kas Joonatan peab
˜
toesti surema — tema, kes on
toonud Iisraelile selle suure
˜
˜
voidu!? e See on moeldamatu!
˜
Nii toesti, kui Jehoova elab, ei
tohi juuksekarvagi tema peast
˜
langeda, sest ta tegi seda koike
˜
¨ ¨
koos Jumalaga!” f Nonda paastis rahvas Joonatani surmast.
˜
46 Saul lopetas vilistite ta¨
gaajamise ja need laksid oma
maale.
47 Saul kindlustas oma ku˜
¨
ningavoimu Iisraeli ule ning
˜
˜
¨
ta sodis koigi umberkaudsete
vaenlastega: moabiitide, g ammonlaste, h edomlaste, i Sooba j
kuningate ja vilistitega. k Kuhu
¨
˜
tahes ta laks, seal ta loi neid.
˜
˜
48 Ta voitles vapralt ja voitis
¨ ¨
l
amalekid ning paastis Iisraeli
¨ ¨
¨
ruustajate kaest.
49 Sauli pojad olid Joonatan, Jisvi ja Malkisuua. m Sa¨
muti oli tal kaks tutart, vanema nimi oli Meerab n ja noorema nimi Miikal. o 50 Sauli naise nimi oli Ahinoam, ta oli
¨
¨
Ahimaatsi tutar. Sauli vaepealik oli Abner, p Neeri poeg, Sauli onu. 51 Sauli isa oli Kiis. q
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Abneri isa oli Neer, a Abieli
poeg.
¨
52 Kogu Sauli eluaja kais
¨
˜
age soda vilistitega. b Kui Saul
¨
˜
nagi mond tugevat ja vaprat
¨
meest, varbas ta selle enda teenistusse. c
¨
Saamuel utles Saulile:
˜
„Jehoova saatis mu voidma sind kuningaks oma rahva¨ ¨
le Iisraelile. d Kuula nuud, mis
¨
¨
Jehooval on oelda! e 2 Nii ut¨
˜
leb vagede Jehoova: „Ma votan amalekid vastutusele selle
eest, mis nad tegid Iisraelile,
˜
sodides tema vastu, kui Iisrael
¨ ¨
tuli Egiptusest. f 3 Mine nuud
¨ ¨
¨
g
ja loo amalekke ning havita h
¨
˜
nad
uhes koigega, mis neil on!
¨
¨ ¨
Ara saasta neid! Surma i nii mehed kui ka naised, lapsed ja
imikud, pullid ja lambad, kaamelid ja eeslid.”” j 4 Saul kutsuski rahva kokku ja luges nad
¨
Telaimis ule: neid oli 200000 jalameest ja 10 000 Juuda meest. k
˜
5 Saul joudis amalekkide
¨
¨
linna alla ja jai seal vadi lahedale varitsema. 6 Aga keen¨
lastele l Saul utles: „Lahkuge,
¨
minge ara amalekkide keskelt,
¨
et ma ei havitaks teid koos
nendega! m Sest te osutasite
˜
truud armastust koigi iisraellaste vastu, n kui nad tulid Egiptusest.” Siis keenlased lahku¨
sid amalekkide keskelt. 7 Pa˜
rast seda loi Saul amalekke o
Havilast p kuni Suurini, q mis on
enne Egiptust. 8 Amaleki ku˜
ninga Agagi r vottis ta elusalt
˜
kinni, koik teised aga tappis
˜ ˜
moogaga. s 9 Ent Saul ja rahvas andsid armu Agagile ning
parimatele ja rammusamatele
lammastele, kitsedele, veistele
¨ ¨
¨
ja jaaradele ning jatsid alles
ˇ
˜
koik hea, s sest nad ei tahtnud
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¨
˜
neid havitada. Aga koik kasutu
˜
¨
ja kolbmatu nad havitasid.
10 Siis tuli Saamuelile Je˜
hoovalt sonum: 11 „Mul on
˜
kahju, et ma tostsin Sauli ku¨ ¨
ningaks, sest ta on poordu¨
¨
nud minust ara ega taida mu
¨
kaske.” a See viis Saamueli en¨
¨ ¨
dast valja ning ta huudis kogu
¨ ¨
oo Jehoova poole. b 12 Saa˜
muel tousis hommikul vara, et
Sauliga kohtuda, kuid Saamue¨
lile anti teada: „Saul laks Kar¨
melisse c ja pustitas seal en¨
¨
dale ausamba. d Seejarel laks
ta alla Gilgalisse.” 13 Kui Saa˜
muel viimaks Sauli juurde jou¨
dis, utles Saul talle: „Jehoo˜
va onnistagu sind! Ma olen tei¨
nud Jehoova kasu kohaselt.”
¨
14 Kuid Saamuel kusis: „Aga
¨ ¨
mis lammaste maagimist ja
veiste ammumist ma siis kuulen?” e 15 Saul vastas: „Need
˜
on voetud amalekkidelt, sest
¨ ¨
rahvas saastis parimad lambad, kitsed ja veised, et ohverdada need sinu Jumalale Je˜
¨
¨ ¨
hoovale. Koik ulejaanu me aga
¨
¨
havitasime.” 16 Seepeale utles Saamuel Saulile: „Aitab! Ma
annan sulle teada, mida Jehoo¨ ¨
¨ ¨
va mulle eelmisel ool raakis,” f
¨ ¨
ja Saul vastas: „Raagi!”
¨
17 Saamuel jatkas: „Kas
pole nii, et kui sa olid veel
¨
enda silmis tahtsusetu, g said
sa Iisraeli suguharude juhiks
˜
ja Jehoova voidis sind Iisraeli kuningaks? h 18 Hiljem an¨
dis Jehoova sulle ulesande ja
¨
¨
utles: „Mine ja havita patused
˜
amalekid! i Sodi nende vastu,
˜
kuni sa oled neile lopu teinud!” j
˜
19 Miks sa siis ei votnud kuul¨ ¨
¨ ¨
da Jehoova haalt, vaid soostsid ahnelt saagi kallale k ja tegid
Jehoova silmis kurja?”

1. SAAMUELI 15:20–16:2
20 Saul aga vastas Saamue˜
lile: „Ma ju votsin kuulda Je¨ ¨
¨
¨
hoova haalt! Ma laksin ja tait¨
sin ulesande, mille Jehoova
˜
mulle andis, ning toin kaasa
amalekkide kuninga Agagi ja
¨
havitasin amalekid. a 21 Rah˜
¨
vas aga vottis havitamisele
¨ ¨
maaratud saagi hulgast parimad lambad ja veised, et ohverdada need Gilgalis sinu Jumalale Jehoovale.” b
¨
22 Seepeale utles Saamuel:
˜
„Kas siis poletus- ja tapaohvrid toovad Jehoovale sama pal˜ ˜
ju roomu c kui Jehoovale kuuletumine? Kuuletumine on pa˜
¨
rem kui tapaohver, d sona tahe¨ ¨
lepanemine parem kui jaarade
¨
rasv. e 23 Massumeelsus f on ju
samasugune patt nagu ennustamine g ning jultumus sama
˜
mis noidumine ja ebajumala˜
teenistus1. Kuna sina oled po˜
˜
h siis pollanud Jehoova sona,
¨ ¨
gab tema sind ja sa ei jaa kuningaks!” i
¨
24 Siis utles Saul Saamuelile: „Ma olen pattu teinud! Ma
¨
¨
olen ule astunud Jehoova ka˜
sust ega ole teinud su sonade
¨
jargi, sest ma kartsin rahvast
˜
ja votsin neid kuulda. 25 Pa¨ ¨
lun andesta nuud mu patt ja
tule koos minuga tagasi, et
˜
voiksin kummardada Jehoova
¨
ees.” j 26 Kuid Saamuel utles
Saulile: „Ma ei tule koos sinu˜
ga, sest sa oled polanud Jehoo˜
¨ ¨
˜
va sona. Nuud on Jehoova po¨
¨ ¨
lanud ara sinu ja sa ei jaa Iisraeli kuningaks!” k 27 Kui siis
¨ ¨
Saamuel poordus minekule,
˜
haaras Saul tema holmast, nii
et see rebenes. 28 Seepeale
¨
utles Saamuel: „Jehoova on
˜
˜
15:23 1 Sona-sonalt „teeravikujud”, st
kodujumalate teenimine.
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¨
tana rebinud sinult Iisraeli ku˜
ningavoimu ja ta annab selle su ligimesele, kes on sinust parem. a 29 Iisraeli auline Jumal b ei valeta c ega muuda meelt1, ta pole ju inimene,
et tal oleks vaja meelt muuta.” d
30 Saul vastas: „Ma olen
pattu teinud! Aga palun austa
¨ ¨
mind nuud mu rahva vanemate
ja kogu Iisraeli ees. Tule koos
minuga tagasi, siis ma kummardan sinu Jumala Jehoova
¨
ees.” e 31 Saamuel lakski Sau¨
li jarel tagasi ja Saul kum¨
mardas Jehoova ees. 32 Pa¨
rast seda Saamuel utles: „Tooge Amaleki kuningas Agag
˜
minu juurde!” Agag tuligi torksalt1 tema juurde, sest ta oli
˜
¨ ¨
moelnud, et surmaoht on moo¨
das. 33 Kuid Saamuel utles:
˜ ˜
„Nii nagu sinu mook on teinud
¨ ¨
naised lastetuks, nii jaab ka
su ema naiste seast lastetuks!”
Siis raius Saamuel Agagi Je¨
hoova ees Gilgalis tukkideks. f
¨
¨ ¨
34 Saamuel laks nuud Raamasse, aga Saul oma koju Sauli
¨
Gibeasse. 35 Saamuel ei nainud enam Sauli kuni oma sur¨
mapaevani. Siiski nuttis Saamuel Sauli taga g ning Jehooval
oli kahju, et ta oli Sauli Iisrae˜
li kuningaks tostnud. h
¨
Viimaks utles Jehoova
Saamuelile: „Kui kaua sa
Sauli taga nutad? i Ma olen ta ju
¨
¨ ¨
huljanud ja ta ei jaa Iisraeli ku¨
˜
ningaks.j Taida oma sarv oliga k
ja asu teele! Ma saadan su petlemlase Iisai l juurde, sest tema
poegade hulgast olen ma valinud endale kuninga.” m 2 Saamuel aga vastas: „Kuidas ma

16

˜
˜
15:29 1 Voib tolkida ka „ega kahetse”.
˜
¨
15:32 1 Teine voimalik tahendus: „usaldavalt”.
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saan minna? Kui Saul sellest
teada saab, siis ta ju tapab
¨
˜
mu!”a Jehoova utles: „Vota en¨
daga kaasa uks lehmmullikas ja
¨
utle: „Ma tulin Jehoovale ohvrit tooma.” 3 Kutsu Iisai ohverdamisele ja ma annan sulle
˜
teada, mida sul tuleb teha. Voia
mulle see, kellele ma osutan.” b
4 Saamuel tegi nagu Jehoo¨
va oli oelnud. Kui ta Petlem˜
ma c joudis, hakkasid linnavane¨
¨
mad teda nahes hirmust vari¨
sema ja kusisid: „Kas sa tuled
rahuga?” 5 Tema vastas: „Rahuga! Ma tulin Jehoovale ohv¨
rit tooma. Puhitsege end ja tulge koos minuga ohverdamise¨
le!” Siis ta puhitses Iisaid ja
tema poegi ning kutsus nad ohverdamisele. 6 Kui nad tulid
˜
¨
ja Saamuel nagi Eliabi, d motles
ta kohe: „Kindlasti on tema Je˜
hoova voitu.” 7 Kuid ¨ Jehoo¨
va utles Saamuelile: „Ara vaa¨
ta tema valimust ja pikka kas˜
vu, e sest ma olen tema korva¨
¨
le jatnud. Inimene ei nae nagu
¨
Jumal: inimene naeb, mis sil¨
¨
ma ees, aga Jehoova naeb sudamesse.” f 8 Iisai kutsus siis
˜
Abinadabi g ja toi tema Saamue¨
li ette, kuid Saamuel utles: „Ka
teda ei ole Jehoova valinud.”
¨
˜
9 Jargmisena toi Iisai Sam¨
ma, h kuid Saamuel utles: „Ka
teda ei ole Jehoova valinud.”
˜
˜
10 Nonda toi Iisai oma seitse
poega Saamueli ette, aga Saa¨
muel utles Iisaile: „Jehoova ei
¨
ole valinud neist uhtegi.”
¨
11 Siis kusis Saamuel Iisailt:
˜
„Kas koik su pojad on siin?” ja
˜
Iisai vastas: „Koige nooremi on
veel puudu. Ta on lambaid kar¨
jatamas.” j Seepeale utles Saamuel Iisaile: „Lase ta siia kut¨ ¨
suda, sest me ei hakka sooma
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enne, kui ta on kohal.” 12 Iisai lasigi ta kutsuda ja koha˜
le tuua. Poiss oli punaposkne,
¨
ilusate silmade ja kena valimu¨
˜
sega. a Siis Jehoova utles: „Voia
teda, sest tema see ongi!” b
˜
˜
13 Saamuel vottis olisarve c ja
˜
¨
voidis teda ta vendade nahes.
¨
Sellest paevast alates oli Taaveti peal Jehoova vaim. d Siis
¨
Saamuel asus teele ning laks
Raamasse. e
14 Aga Jehoova vaim lahkus Saulist f ja halb vaim1 Jehoovalt hakkas Sauli piinama. g
¨
15 Sauli teenrid utlesid talle: „Halb vaim Jumalalt piinab
¨
sind. 16 Kaskigu meie isand
¨ ¨
nuud oma teenreil otsida mees,
¨
¨ ¨
¨
kes oskab hasti luurat mangida. h Kui halb vaim Jumalalt
¨
˜
˜
su ule voimust votab, siis see
¨
mees mangigu ja sul hakkab
¨
parem.” 17 Saul utleski oma
teenritele: „Leidke mulle siis
¨
uks osav pillimees ja tooge ta
minu juurde!”
¨
¨
18 Uks teener utles: „Ma
tean, et petlemlase Iisai poeg
¨
¨
oskab hasti mangida. Ta on
˜
vapper ja tugev sojamees.i Ta
˜
¨
on koneosav ja kena valimusej ning Jehoova on temaga.” k
ga
¨
¨
19 Seepeale lakitas Saul kask¨
jalad Iisai juurde utlema: „Saada minu juurde oma poeg Taavet, kes on karjane.” l 20 Siis
pani Iisai eesli selga leivad, vei¨
nilahkri ja kitsetalle ning saatis need oma poja Taavetiga
Saulile. 21 Nii tuligi Taavet
Sauli juurde ja asus tema teenistusse. m Saul kiindus temas¨
se vaga ja Taavetist sai tema
¨
relvakandja. 22 Saul lakitas
˜
˜
16:14 1 Voib tolkida ka „meelelaad”. Viitab sellele, et Jehoova lasi Sauli enda ri¨
˜
kutud meelelaadil ta ule voimust saada.

1. SAAMUELI 16:23–17:20

˜
Iisaile sonumi: „Luba palun
¨ ¨
Taavetil jaada minu teenistus¨ ¨
se, sest ta on mulle meelt mooda.” 23 Alati, kui Sauli peale
˜
tuli halb vaim Jumalalt, vottis
¨ ¨
¨
˜
Taavet luura ja mangis. See toi
Saulile kergendust ja tal hakkas parem ning halb vaim lahkus temast. a
Vilistid b kogusid oma
¨
˜
vaed sojaks kokku. Nad
tulid Sokosse, c mis kuulus Juu˜
¨
dale, ning loid laagri ules EfesDammimisse d Soko ja Aseka e
vahele. 2 Aga Saul ja Iisraeli
˜
mehed kogunesid ja loid laag¨
ri ules Eela orgu f ning seadsid end vilistitega kohtumiseks lahinguvalmis. 3 Vilistid
¨
¨
olid uhel mael ja iisraellased
¨
teisel ning nende vahele jai
org.
4 Vilistite laagrist tuli kahe˜
voitleja Koljat, g kes oli Gatist h
¨
¨ ¨
parit. Tema pikkus oli 6 kuunart ja 1 vaks1. 5 Peas oli tal
vaskkiiver ning seljas vaskplaa¨ ¨
tidest soomusruu, i mis kaalus 5000 seeklit1. 6 Jalgadel
¨ ¨
olid tal vasest saarekaitsed
ning selja peal rippus vasest
viskoda. j 7 Tema oda puidust
vars oli nagu kangapoom k ja
rauast teravik kaalus 600 seek¨
lit1 ning tema ees kais kilbi¨ ¨
kandja. 8 Ta peatus ja huudis
˜
¨
Iisraeli sojavaele: l „Miks te tuli˜
te lahingusse? Mina voitlen vilistite eest ja teie olete Sauli
¨ ¨
sulased. Valige nuud enda hul¨
gast uks mees, kes tuleks minu
vastu! 9 Kui ta suudab minu˜
¨ ¨
ga voidelda ja loob mu maha,
siis saavad meist teie sulased. Aga kui mina olen te¨ ¨
mast tugevam ja loon tema

17

17:4 1 2,9 m. (Vt lisa B14.) 17:5 1 57 kg.
17:7 1 6,8 kg.
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maha, siis saavad teist meie sulased ja teie peate meid tee¨
¨
nima!” 10 Vilist jatkas: „Tana
˜
saan ma irvitada Iisraeli so¨
¨
¨
javae a ule! Andke mulle uks
˜
mees ja me voitleme!”
11 Saul ja kogu Iisrael koh˜
kusid vilisti sonade peale ning
¨
kartsid vaga.
12 Taavet oli Juuda Pet¨
lemmast b parit efratlase c Iisai d
poeg. Iisail oli kaheksa poe¨
ga e ja Sauli paevil oli ta juba
eakas mees. 13 Iisai kolm va¨
nemat poega olid lainud Sau˜
¨
˜
li jarel sotta. f Need kolm sot¨
¨
talainud poega olid esmasundinu Eliab, g teine Abinadab h
ja kolmas Samma. i 14 Taavet
oli noorim. j Aga kolm vanemat
¨
¨
˜
olid lainud Sauli jarel sotta.
15 Sauli teenistuses olles
¨
kais Taavet ikka veel Petlemmas oma isa lambaid hoidmas. k
16 Samal ajal tuli vilist iga
¨
˜
paev hommikul ja ohtul ning
¨
esitas oma valjakutse, ja nii 40
¨
paeva.
¨
17 Iisai utles oma pojale Taa˜
¨
vetile: „Vota palun uks eefa1
¨
¨
rostitud viljateri ja kumme leiba
ning vii ruttu laagrisse oma ven¨
dadele. 18 Need kumme juustu vii aga tuhandepealikule. Samuti vaata, kas su vendade˜
ga on koik korras, ja too mulle
˜
neilt selle kohta midagi toendiks.” 19 Taaveti vennad aga
˜
olid koos Sauli ja koigi teiste
Iisraeli meestega Eela orus, l et
˜
voidelda vilistite vastu. m
˜
20 Taavet tousis hommikul
¨
vara, jattis lambad teise hoolde,
˜
vottis asjad ja asus teele, nagu
¨
Iisai oli teda kaskinud. Kui ta
˜
¨
˜
laagri juurde joudis, laks soja17:17 1 22 liitrit.
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¨
˜
˜
vagi parasjagu sojakisa tostes
˜
¨
voitlusvaljale. 21 Iisraellased
ja vilistid seadsid end vastakuti lahingurividesse. 22 Taavet
¨
jattis kohe asjad varustuseval¨
˜
vuri katte ja jooksis voitlus¨
¨
valjale. Seal kusis ta oma ven¨
¨
¨
dadelt nende kaekaigu jarele. a
23 Sel ajal kui ta nende¨ ¨
ga raakis, tuli vilistite rida¨
˜
dest valja kahevoitleja Koljat, b
¨
¨ ¨
Gatist parit vilist, ning raakis
sama mida varemgi, c ja Taavet
¨
kuulis seda. 24 Koljatit na˜
˜
hes pogenesid koik Iisraeli mehed tema eest, sest nad kart¨ ¨
¨
sid vaga. d 25 Iisraellased raa¨
kisid: „Naete seda meest! Ta
¨
tuleb Iisraeli ule irvitama. e Aga
¨ ¨
selle, kes loob ta maha, teeb
¨
kuningas vaga rikkaks ja annab
¨
talle oma tutre f ning vabastab
tema isakoja Iisraelis maksudest ja muudest kohustustest.”
¨
26 Taavet kusis meestelt,
¨
kes seisid tema lahedal: „Mida
¨ ¨
saab see mees, kes loob maha
˜
selle vilisti ja votab Iisraeli pealt
¨
˜
teotuse? Kes on see umberloi˜
kamata vilist, et ta monitab ela˜
¨
va Jumala sojavage!” g 27 Rah¨ ¨
vas raakis talle sama mis enne¨
gi ja utles, mida see mees saab,
¨ ¨
kes Koljati maha loob. 28 Kui
Taaveti vanim vend Eliab h kuu¨ ¨
lis teda meestega raakimas, sai
ta Taaveti peale vihaseks ning
¨
utles: „Miks sa siia tulid? Kel¨
¨
le hoolde sa jatsid need vahe˜
sed lambad korbes? i Ma tean
¨
su jultumust ja su sudame
kurje kavatsusi! Sa tulid siia
alla taplust vaatama!” 29 Taavet kostis: „Mis ma siis tegin?
¨
Ma ju ainult kusisin!” 30 Ta
¨
¨
¨
laks tema juurest ara ja kusis
¨
teiste kaest sedasama j ning rah-
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vas andis talle samasuguse vastuse. a
˜
¨
31 Taaveti sonu pandi tahe¨ ¨
le ja need raagiti Saulile edasi ning Saul lasi ta enda
¨
juurde kutsuda.
32 Taavet ut¨
¨
les Saulile: „Argu ukski mees
¨
kaotagu tema parast julgust!
¨
Su sulane ise laheb selle vilis˜
tiga voitlema!” b 33 Kuid Saul
vastas Taavetile: „Ei sina suuda
˜
selle vilistiga voidelda, sa oled
veel liiga noor, c kuid tema
˜
˜
on olnud sojamees poisipol¨
vest peale.” 34 Taavet aga utles Saulile: „Kui su sulane oli
oma isa lambaid karjatamas,
¨
˜
tuli uhel korral lovi d ja teisel korral karu ning viis kar¨
¨
jast lamba ara. 35 Ma laksin
¨
˜
talle jarele, loin ta maha ning
¨ ¨
˜
paastsin lamba ta lougade va¨
helt. Kui ta mind rundas, siis
˜
haarasin ma tal loua alt kin˜
ni, loin ta pikali ja tapsin ta.
¨ ¨
36 Su sulane on maha loonud
˜
¨
nii lovi kui ka karu ja selle um˜
¨
berloikamata vilistiga laheb sa˜
mamoodi, sest ta monitab ela¨
va Jumala vaehulki!” e 37 Taa¨ ¨
vet lisas: „Jehoova, kes paastis
˜
¨ ¨
¨ ¨
mind lovi ja karu kuusist, paas¨
tab mind ka selle vilisti kaest!” f
¨
Saul utles siis Taavetile: „Mine
ja Jehoova olgu sinuga!”
38 Saul andis Taavetile oma
riided, pani talle vaskkiiv¨
¨ ¨
ri pahe ja soomusruu selga.
˜ ˜
39 Taavet pani Sauli mooga
¨ ¨
endale riiete peale ja puudis
˜
˜
kondida, aga see ei onnestu¨
nud kuigi hasti, sest ta polnud niisuguse varustusega har¨
junud. Ta utles Saulile: „Ma
ei saa sellise varustusega minna, sest ma pole sellega har˜
˜
junud”, ja Taavet vottis so¨
javarustuse seljast ara. 40 Ta

1. SAAMUELI 17:41–18:3

˜
¨
˜
vottis oma kepi katte, valis joe¨
sangist viis siledat kivi ja pani
need oma karjasepauna ning
¨
hakkas, ling a kaes, vilisti poole
astuma.
¨
41 Vilist tuli Taavetile uha
¨
lahemale ning tema kilbikand¨
ja kais tema ees. 42 Taavetit silmates irvitas ta tema
¨
˜
ule polastavalt, sest Taavet oli
˜
˜
koigest poisike, punaposkne
¨
ja kena valimusega. b 43 Vilist
¨
utles Taavetile: „Kas ma olen
koer, c et sa tuled mu vastu kepiga?” ning needis Taavetit
oma jumalate nimel. 44 Siis
¨
utles vilist Taavetile: „Tule aga
siia ja ma annan su liha taeva
lindudele ja maa loomadele!”
45 Taavet vastas vilistile:
˜ ˜
„Sina tuled mu vastu mooga,
oda ja viskodaga, d aga mina tu¨
len su vastu vagede Jehoo˜
¨
va, e Iisraeli sojavae Jumala ni˜
mel, keda sa oled monitanud! f
¨
46 Tana annab Jehoova sind
¨
minu katte g ning ma tapan su
¨ ¨
ja loon sul pea maha! Ma annan
¨
tana vilistite korjused lindudele ja metsloomadele ning kogu
maa saab teada, et Iisraeli Ju˜
mal on toeline Jumal! h 47 Ja
˜
kogu see rahvas moistab, et Je¨ ¨
˜ ˜
hoova ei paasta mitte mooga
ega odaga; i sest see on Jehoo˜
va lahing j ja ta annab teid koi¨
ki meie katte!” k
48 Kui vilist hakkas Taaveti poole tulema, jooksis Taa˜
¨
vet kiiresti voitlusvaljal vilisti¨
le vastu. 49 Taavet pistis kae
˜
pauna, vottis sealt kivi ja lingutas seda. Kivi tabas vilistit otsaette ja tungis tema lau¨
pa ning ta kukkus naoli maha. l
50 Nii sai Taavet vilistist jagu
lingu ja kiviga. Ta tappis vilis˜ ˜
ti, ehkki tal polnud mooka
¨
kaes. m 51 Taavet jooksis vilis-
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˜
˜ ˜
ti juurde, tombas tema mooga a
¨
tupest valja ning raius tal pea
maha, et ta oleks ikka kind¨
lasti surnud. Kui vilistid nagid,
et nende kangelane on tapetud,
˜
siis nad pogenesid. b
˜
52 Siis tostsid Iisraeli ja
˜
Juuda mehed sojakisa ning ajasid vilisteid taga orust c kuni
¨
Ekroni d varavateni. Kogu Saaraimi e tee kuni Gati ja Ekro¨
nini oli tais langenud vilisteid.
¨
¨
53 Parast agedat tagaajamist
¨ ¨
poordusid iisraellased tagasi ja
¨
¨ ¨
laksid vilistite laagreid ruustama.
˜
54 Taavet vottis vilisti pea
ja viis selle Jeruusalemma, aga
tema relvad pani ta oma telki. f
¨
55 Kui Saul nagi Taave¨
tit vilisti vastu minemas, ku¨
sis ta oma vaepealikult Abne˜
rilt: g „Kelle poeg see oieti on, h
Abner?” ja Abner vastas: „Nii
˜
toesti, kui sa elad, kuningas,
¨
ma ei tea!” 56 Kuningas ut¨
les: „Uuri valja, kelle poeg see
noormees on!” 57 Kui Taa¨
vet parast vilisti tapmist tagasi tuli, viis Abner ta kohe Sauli juurde, ja Taavetil oli vilis¨
¨
ti pea i kaes. 58 Saul kusis te˜
malt: „Kelle poeg sa oieti oled,
noormees?”, mispeale Taavet
vastas: „Sinu sulase, petlemlase j Iisai k poeg.”
¨
Parast seda, kui Taa¨ ¨
vet oli raakinud Sauliga,
said Joonatan l ja Taavet hea˜
deks sopradeks1 ja Joonatan
armastas teda nagu omaene¨
se hinge. m 2 Saul jattis Taa¨
veti samal paeval enda juurde ega lasknud tal isakoju taga¨ ¨
si poorduda. n 3 Ja Joonatan
˜
solmis Taavetiga lepingu, o sest

18

˜
˜
18:1 1 Voib tolkida ka „oli Joonatani hing
¨
justkui uhte seotud Taaveti hingega”.
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ta armastas teda nagu oma˜
enese hinge. a 4 Joonatan vottis seljast oma kuue ning andis Taavetile, samuti andis ta
talle oma muu varustuse ning
˜ ˜
¨ ¨
mooga, vibu ja voo. 5 Taavet
¨
˜
¨
kais sojakaikudel ja oli edukas b
˜
¨
koikjal, kuhu Saul teda lakitas.
¨
˜
Seeparast pani Saul ta oma sojameeste etteotsa c ning selle
¨
ule oli hea meel kogu rahval ja
ka Sauli teenritel.
6 Kui Taavet ja tema mehed
¨ ¨
˜
¨
poordusid tagasi sojakaigult vi˜
listite vastu, tulid naised koigist Iisraeli linnadest lauldes d ja
tantsides kuningas Sauli tervi¨
˜ ˜
tama, mangides roomsalt tamburiine e ja keelpille. 7 Juubeldavad naised laulsid:
˜
„Saul loi maha tuhanded,
¨
Taavet kumned tuhanded!” f
¨
8 Saul sai vaga vihaseks g ja
see laul ei meeldinud talle su˜
gugi, sest ta motles endamisi: „Taaveti arvele panevad nad
¨
kumned tuhanded, aga minu
¨ ¨
arvele vaid tuhanded! Nuud
puudub tal ainult kuninga¨
˜
voim!” h 9 Sellest paevast alates suhtus Saul Taavetisse
kahtlustavalt.
¨
¨
10 Jargmisel paeval haaras
halb vaim Jumalalt Sauli enda
˜
voimusse, i nii et ta hakkas
¨
oma majas kummaliselt kaitu¨
¨ ¨
ma1. Taavet mangis luurat j
nagu muudelgi kordadel. Saulil
¨
aga oli oda kaes. k 11 Ta hei˜
tis oda, l moeldes: „Ma naelu¨
tan Taaveti seina kulge!” Kuid
¨ ¨
¨
Taavet paases tema kaest kaks
korda. 12 Saul hakkas Taave˜
˜
¨
18:10 1 Voib tolkida ka „kaituma prohveti
˜
kombel”. See voib viidata tavatule viisile,
˜
¨
kuidas prohvetid monikord end valjen˜
¨
dasid, mistottu nende kaitumine paistis
˜
˜
kummaline voi lausa moistusevastane.
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tit kartma, sest Jehoova oli
Taavetiga, a ent Sauli oli ta
¨
maha jatnud. b 13 Siis saatis
¨
Saul Taaveti enda juurest ara
¨ ¨
ja maaras ta tuhandepealikuks, nii et lahingusse min˜
¨
nes oli Taavet sojavae ees˜
otsas. c 14 Taavetit saatis koiges edu1d ja Jehoova oli te¨
maga. e 15 Kui Saul nagi, et
¨
Taavet on vaga edukas, hakkas ta teda kartma. 16 Aga
kogu Iisrael ja Juuda armastasid Taavetit, sest ta juhtis nen˜
¨
de sojakaike.
˜
¨
¨
17 Mone aja parast utles
Saul Taavetile: „Siin on mu va¨
nem tutar Meerab, f ma annan
ta sulle naiseks. g Ainult tee˜
ni mind vapralt edasi ja voit˜
h Endamile Jehoova voitlusi!”
¨
˜
si ta aga motles: „Argu tabagu
¨
teda minu, vaid vilistite kasi!” i
18 Taavet vastas Saulile: „Kes
˜
olen mina voi kes on mu su˜
gulased, mu isa suguvosa Iis˜
raelis, et voiksin saada kuninga
¨
vaimeheks?” j 19 Kui aga saa¨
bus aeg, mil Sauli tutar Meerab pidi Taavetile antama, oli
Meerab juba meholatlasele Adrielile k naiseks antud.
¨
20 Aga Sauli tutar Miikal l
oli Taavetisse armunud. Sel˜ ˜
lest anti Saulile teada ja ta roomustas seda kuuldes. 21 Saul
˜
motles: „Ma annan Miikali Taa¨ ¨
vetile, et ta saaks talle puuniseks ja et Taavetit tabaks vilis¨
¨
tite kasi.” m Siis utles Saul Taa˜
vetile teist korda: „Sa void
¨ ¨
¨
nuud minu vaimeheks saada.”
¨
22 Saul kaskis oma teenreid:
¨ ¨
„Raakige Taavetiga salaja ja
¨
oelge: „Sa meeldid kuningale ja
˜
koik tema teenrid armastavad
˜
˜
18:14 1 Voib tolkida ka „Taavet tegutses
targalt”.

1. SAAMUELI 18:23–19:11

¨ ¨
sind. Saagu nuud sinust kunin¨
ga vaimees!”” 23 Sauli teen¨ ¨
rid raakisidki seda Taavetile ja
¨
tema utles: „Kas teie arvates
on niisama lihtne saada kunin¨
ga vaimeheks? Ma olen ju vae¨
ne ja tuhine mees.” a 24 Siis
andsid teenrid Saulile teada,
¨
mida Taavet oli oelnud.
¨
¨
25 Saul utles seepeale: „Oelge Taavetile: „Kuningas ei soo˜
vi muud morsjaluna b kui vaid
¨
100 vilisti eesnahka, c kattemaksu kuninga vaenlastele.”” Tegelikult aga sepitses Saul salaplaa¨
¨
ni Taavet vilistite kae labi huk¨
ka saata. 26 Sauli teenrid ut˜
lesid need sonad Taavetile edasi
˜
ja Taavetile meeldis mote saa¨
da kuninga vaimeheks. d Enne
¨ ¨
¨
˜
kui maaratud aeg katte joudis,
¨
27 laks Taavet koos oma mees˜
tega ja loi maha 200 vilistit ning
˜
˜
toi nende koigi eesnahad kunin¨
gale, et saada tema vaimeheks.
¨
Seepeale andis Saul oma tutre
e
Miikali talle naiseks. 28 Saul
˜
moistis, et Jehoova on Taaveti¨
ga f ja et ta tutar Miikal armastab Taavetit. g 29 Saul hakkas
veel enam Taavetit kartma ning
˜
ta oli elu lopuni Taaveti vaenlane. h
30 Vilistite peamehed tulid
˜
sodima, ja alati kui nad tulid,
˜
oli Taavet edukam1 kui koik
muud Sauli sulased i ning tema
˜
nimi tousis suurde ausse. j
˜
¨
¨
Mone aja parast utles
Saul oma pojale Joona˜
tanile ja koigile oma sulastele, et Taavet tuleb surmata. k
2 Kuna Sauli poeg Joonatan
¨
oli Taavetisse vaga kiindunud, l
¨
utles ta Taavetile: „Mu isa Saul
tahab sind tappa. Palun ole siis

19

˜
˜
18:30 1 Voib tolkida ka „tegutses Taavet
targemini”.
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valvas, mine homme hommikul peitu ja varja end! 3 Mina
¨
¨
aga lahen koos oma isaga val¨ ¨
jale, kus sinagi oled. Ma raagin
isaga sinust, ja kui ma midagi
¨
markan, siis ma annan sellest
sulle teada.” a
¨ ¨
4 Joonatan raakis oma isa¨
le Saulile
Taavetist
head b ja ut¨
les: „Argu tehku kuningas pattu oma sulase Taaveti vastu,
sest tema ei ole sinu vastu patustanud, vaid on teinud sulle
¨
uksnes head. 5 Ta riskis oma
eluga ja tappis vilisti, c nii et Je˜
hoova toi kogu Iisraelile suu˜
¨
˜ ˜
re voidu. Sa nagid seda ja roomustasid. Miks peaksid siis pa¨ ¨
tustama, valades suutu inimese
˜
verd, ja Taaveti pohjuseta sur˜
mama?” d 6 Saul vottiski Joonatani kuulda ning vandus: „Nii
˜
toesti, kui Jehoova elab, Taave¨
tit ei surmata!” 7 Parast seda
kutsus Joonatan Taaveti ja an˜
dis talle koigest teada. Siis viis
Joonatan Taaveti Sauli juurde
ja Taavet oli Sauli teenistuses
nagu varemgi. e
¨
˜
8 Varsti puhkes jalle soda ja
¨
˜
Taavet laks vilistite vastu sodi¨
¨
ma. Vilistid said ta kaest ran¨ ¨
˜
galt luua ja pogenesid tema
eest.
9 Kord, kui Saul oma ko¨
jas istus, oda kaes, ning Taa¨ ¨
¨
vet luurat mangis, f tuli Sauli peale halb vaim Jehoovalt. g
10 Saul tahtis Taavetit oda¨
ga seina kulge naelutada, kuid
˜
˜
Taavet poikas korvale ja oda
˜
tungis seina. Taavet aga poge¨ ¨
¨ ¨
nes ja paases sel ool. 11 Siis
¨
lakitas Saul mehed Taaveti
¨
maja juurde varitsema, kaskides neil ta hommikul surmata. h Kuid Taaveti naine Mii¨
kal utles Taavetile: „Kui sa
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¨
¨ ¨
˜
tana oosel ei pogene, siis oled
sa homme surnud!” 12 Miikal
aitas Taavetil sedamaid aknast
¨ ¨
alla laskuda ning Taavet paa˜
˜
ses pogenema. 13 Siis vottis
Miikal teeravikuju1, pani voodisse, asetas peatsisse kitsevil˜
˜
last vorgu ja laotas koige peale riide.
¨
¨ ¨
14 Saul lakitas nuud mehed
¨
¨
Taaveti jarele, kuid Miikal utles: „Ta on haige.” 15 Siis saatis Saul mehed tagasi, et nad
¨
laheksid ise Taaveti juurde,
¨
ning utles: „Tooge ta voodiga
minu juurde, et saaksin ta sur˜
¨
mata!”a 16 Kohale joudes nagid mehed, et voodis on teeravikuju ja peatsis kitsevillast
˜
¨
vork. 17 Saul utles Miikalile:
„Miks sa mind petsid ja la˜
sid mu vaenlasel b pogeneda?”
¨
Miikal vastas Saulile: „Ta ut˜
les mulle: „Aita mul pogeneda,
muidu ma tapan su!””
¨ ¨
˜
18 Taavet paaseski pogene¨
ma ning laks Saamueli juurde
¨ ¨
Raamasse.c Ta raakis Saamue˜
lile koigest, mida Saul oli tal¨
¨
le teinud. Seejarel laksid Taavet ja Saamuel Naajotisse d ning
¨
˜
¨
jaid sinna. 19 Mone aja parast teatati Saulile, et Taavet
on Raama Naajotis. 20 Kohe
¨
lakitas Saul mehed Taavetit
˜
kinni votma. Aga kui need
¨
nagid eakaid prohveteid proh¨ ¨
vetlikult raakimas ja Saamueli nende eesotsas, siis tuli Sauli meeste peale Jumala vaim
ja ka nemad hakkasid prohveti
¨
kombel kaituma.
21 Kui sellest Saulile teada
¨
anti, lakitas ta viivitamata teised mehed, aga needki hak¨
kasid prohveti kombel kaituma.
19:13 1 St kodujumala.
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Seepeale saatis Saul kolmandad mehed ja ka nemad hak¨
kasid prohveti kombel kaitu˜
¨
ma. 22 Lopuks laks ka ta ise
˜
Raamasse. Joudnud Seku suu¨
re veemahuti juurde, kusis Saul:
„Kus on Saamuel ja Taavet?”
Talle vastati: „Nad on Raama Naajotis.” a 23 Saul suundus Raama Naajoti poole ja Jumala vaim tuli ka tema peale
¨
¨
ning ta laks edasi ja kaitus nagu
˜
prohvet, kuni ta joudis Raa˜
ma Naajotisse. 24 Ka tema vot¨
tis riided seljast ja kaitus Saamueli ees nagu prohvet. Saul la¨
mas poolalasti kogu selle paeva
¨ ¨
¨
¨
ja kogu oo. Seeparast oeldaksegi: „Kas ka Saul on prohvet?” b
˜
Taavet pogenes Raama
¨
Naajotist, laks Joonatani
¨
juurde ja kusis: „Mida ma olen
¨ ¨
teinud? c Mis on mu suu ja patt
¨ ¨
su isa ees, et ta puuab mu hinge?” 2 Joonatan vastas talle:
„Seda ei juhtu! d Sa ei sure! Mu
¨
isa ei tee midagi, ei vaikest ega
suurt, ilma et ta sellest mulle teada annaks. Miks peaks
mu isa siis seda minu eest varjama? Nii ei juhtu!” 3 Taavet
aga kinnitas: „Su isa teab, et
ma olen sinu silmis armu
leid¨
˜
nud, e ja ta motleb: „Argu Joonatan sellest kuulgu, et ta ei
˜
kurvastaks.” Kuid nii toesti, kui
˜
Jehoova elab, ja nii toesti, kui
sina elad, on minu ja surma va˜
¨
hel koigest uks samm!” f
¨
4 Joonatan utles Taaveti˜
le: „Ma teen sinu heaks koik,
¨
mis sa utled!” 5 Taavet vastas Joonatanile: „Homme on
noorkuu g ning mind oodatak¨ ¨
se kuninga lauda sooma. Kuid
sina lase mul minna ja ma
¨
¨
varjan end valjal kuni ulehom˜
me ohtuni. 6 Kui su isa teeb
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1. SAAMUELI 20:7–27

¨
markama, et mind pole, siis
¨
utle talle: „Taavet palus minult luba minna kiiresti oma
kodulinna Petlemma, a sest neil
˜
on seal iga-aastane suguvosa
¨
ohvritoomine.” b 7 Kui ta ut¨
¨
leb: „Hasti!”, siis tahendab see
sinu sulasele rahu. Aga kui ta
saab vihaseks, siis on kindel,
et ta plaanib mu vastu kurja. 8 Osuta siis oma sulasele
truud armastust, c sest sa oled
oma sulasega Jehoova ees le˜
pingu solminud. d Kui ma aga
¨ ¨
olen suudi, e siis tapa mind ise.
¨
Miks peaksid mind oma isa katte andma?”
¨
¨ 9 Seepeale ˜ utles Joonatan:
„Ara isegi motle midagi sellist! Kui ma kuulen, et mu isa
kavatseb sulle kurja teha, siis
annan sulle kindlasti teada.” f
¨
10 Taavet kusis Joonatanilt:
„Kes mulle teatab, kui su isa
vastab sulle karmilt?” 11 Joonatan kostis Taavetile: „Tule,
¨
¨
¨
lahme valjale!” ja nad laksid
¨
¨
koos valjale. 12 Joonatan utles Taavetile: „Olgu Iisraeli Jumal Jehoova tunnistajaks, et
¨ ¨
ma raagin oma isaga homme
˜ ¨
voi ulehomme. Kui ta on sinu
vastu armuline, siis saadan ma
˜
sulle selle kohta sona. 13 Kui
aga mu isa tahab sulle kurja
teha, siis tehku Jehoova minu¨
˜
ga ukskoik mida, kui ma sulle
sellest teada ei anna, et saak¨
sid rahus ara minna. Jehoova
olgu sinuga, g just nagu ta oli
mu isaga! h 14 Saatku mind su
truu armastus, selline, nagu on
Jehooval, nii kaua kui ma elan
ja isegi kui
¨ ma peaksin surema. i 15 Argu raugegu eales
su truu armastus mu pere vastu! j Seda isegi siis, kui Jehoo¨
¨
˜
va puhib maa pealt ara koik
˜
su vaenlased.” 16 Siis solmis
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Joonatan Taaveti sooga lepin¨
˜
gu, oeldes: „Jehoova nouab sinu vaenlastelt aru!” 17 Joonatan lasi siis Taavetil uuesti vanduda Taaveti armastuse
nimel, sest Joonatan armastas
teda nagu omaenese hinge. a
¨
18 Joonatan jatkas: „Homme on noorkuu b ja sinu puudu¨
mist margatakse,
sest su koht
¨
¨
¨
on tuhi. 19 Ulehomme marga¨
takse seda paris kindlasti. Aga
sina mine sinna, kus sa end
¨ ¨
varem1 varjasid, ning jaa selle
kivi juurde. 20 Ma lasen selle
¨
lahedusse kolm noolt, nagu la¨
seksin marki. 21 Kui ma saa¨
dan teenri nooli otsima ja utlen
talle: „Vaata, nooled on sinust
¨
siinpool, too need ara!”, siis
˜
¨
˜
void valja tulla, sest nii toes¨
ti, kui Jehoova elab, tahendab
see sulle rahu ja seda, et sind
ei varitse oht. 22 Aga kui ma
¨
utlen poisile: „Vaata, nooled on
sinust kaugemal!”, siis lahku,
¨
sest Jehoova saadab su ara.
23 Mis puudutab sinu ja minu
˜
vahelist tootust, c siis olgu Jehoova igavesti meie vahel tunnistajaks!” d
¨
24 Taavet varjaski end val¨
˜
jal. Kui siis noorkuu katte jou¨ ¨
dis, istus kuningas sooma. e
25 Kuningas istus nagu ala¨ ¨
ti oma seinaaarsel kohal. Tema
vastas oli Joonatan, Abner f is˜
tus Sauli korval, kuid Taave¨
¨
ti koht oli tuhi. 26 Sel pae¨
val ei oelnud Saul midagi, sest
˜
ta motles: „Midagi on juhtunud
ja ta ei ole puhas. g Jah, ta
on ilmselt ebapuhas.” 27 Kuid
¨
¨
¨
ka teisel paeval, paeval parast noorkuud, oli Taaveti koht
¨
¨
tuhi. Siis kusis Saul oma pojalt Joonatanilt: „Miks Iisai h
˜
˜
¨ ¨ ¨
20:19 1 Sona-sonalt „toopaeval”.
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¨
¨ ¨
poeg eile ega tana sooma
ei tulnud?” 28 Joonatan vastas Saulile: „Taavet palus, et
ma lubaksin tal minna Petlem¨
ma. a 29 Ta utles: „Palun luba
˜
mul minna, sest meie suguvosa
toob linnas ohvri ning mu vend
¨ ¨
kutsus mind. Kui ma nuud sinu
silmis armu leian, siis palun
lase mul minna korraks oma
¨
vendi vaatama.” Seeparast ta
polegi tulnud kuninga lauda.”
30 Siis sai Saul Joonatani pea¨
le maruvihaseks ja utles talle:
¨
„Sa igavene massaja! Ma tean
¨
hasti, et sa oled mestis Iisai po¨
jaga, habiks endale ja oma emale! 31 Niikaua kui Iisai poeg
˜
elab, pole su kuningavoim kin¨ ¨
b
del. Lase ta nuud minu juurde
tuua, sest ta on surmalaps!” c
32 Joonatan aga vastas oma
isale Saulile: „Miks ta peab surema? d Mida ta on teinud?”
33 Seepeale heitis Saul tema
¨
suunas oda, e et teda labi tor˜
gata, ja Joonatan moistis, et
ta isa on otsustanud Taaveti
˜
¨
ara tappa. f 34 Joonatan tou¨ ¨
sis tulivihasena lauast ega soo¨
¨
nud sel noorkuupaevale jarg¨
neval paeval midagi, sest ta oli
¨
Taaveti parast mures, g oli ju ta
isa teda teotanud.
¨
35 Hommikul laks Joonatan
¨
koos oma noore teenriga valjale, et Taavetiga kokku saa¨
da. h 36 Joonatan utles teenrile: „Jookse palun ja otsi need
¨
nooled ules, mis ma lasen!”
Teener jooksis ning Joonatan
lasi noole kaugele tema ette.
˜
37 Kui teener joudis paigani,
kuhu Joonatan oli noole lask¨ ¨
nud, huudis Joonatan teenrile: „Kas pole mitte see nool sinust kaugemal?” 38 Joonatan
¨ ¨
huudis veel: „Kiirusta! Tee rut-
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¨
tu! Ara viivita!” Joonatani tee¨
ner korjas nooled ules ning
tuli oma isanda juurde tagasi. 39 Teener ei aimanud midagi, ainult Joonatan ja Taavet
¨
teadsid, mida see tahendab.
40 Siis andis Joonatan relvad
¨
oma teenrile ja utles: „Mine vii
need linna!”
41 Kui teener oli lahkunud,
˜
¨
tuli Taavet louna poolt, sealt la¨
hedalt peidupaigast valja, langes silmili maha ja kummardas
kolm korda. Nad andsid teineteisele suud ja nutsid, Taavet
veel eriti kibedasti. 42 Joona¨
tan utles Taavetile: „Mine rahu˜
ga, sest me molemad oleme Jehoova nime juures vandunud: a
„Jehoova olgu igavesti tunnistajaks sinu ja minu vahel ning
¨
¨
sinu jarglaste ja minu jarglaste
vahel!”” b
¨
Siis laks Taavet oma teed,
¨ ¨
aga Joonatan poordus tagasi
linna.
˜
Taavet joudis preester
Ahimeleki juurde Noobi. c
¨
Kui Ahimelek nagi Taavetit,
¨
kusis ta hirmunult: „Miks sa
¨
oled uksi ja kedagi pole sinuga?” d 2 Taavet vastas preester Ahimelekile: „Kuningas an¨
¨
dis mulle uhe ulesande, kuid ta
¨
utles mulle: „Keegi ei tohi mi¨
dagi teada sellest ulesandest,
¨
¨
mille parast ma sind lakitan,
ja nendest juhenditest, mis ma
sulle olen andnud!” Ma olen
leppinud oma meestega kokku,
¨
et me kohtume uhes paigas.
¨ ¨
3 Anna mulle nuud viis leiba,
˜
kui sul on, voi midagi muud,
mis sul on.” 4 Kuid preester
vastas Taavetile: „Mul pole ta¨
valist leiba, on ainult puhitsetud leivad. e Ma annan need
vaid sel juhul, kui su mehed on
naistest hoidunud.” f 5 Taavet
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¨
utles preestrile: „Me oleme
hoidunud naistest nagu varem¨
˜
gi, kui kaisime sojaretkedel. a
¨
Kui meeste ihud olid puhad
juba tavalistel retkedel, siis
¨ ¨
seda enam nuud!” 6 Seepeale
¨
andis preester talle puhitsetud
leivad, b sest tal polnud muud
kui ainult vaateleivad, mis olid
¨
˜
¨
Jehoova eest ara voetud pae¨
val, mil pandi asemele varsked
leivad.
¨
7 Sel paeval oli seal kinni¨
peetuna Jehoova ees uks Sauli
sulane, edomlane c Doeg, d Sau¨
li karjaste ulem.
¨
8 Taavet kusis Ahimelekilt:
˜
„Kas sul on siin mond oda
˜
˜ ˜
˜
voi mooka? Ma ei votnud oma
˜ ˜
mooka ega muid relvi kaasa,
¨
sest kuninga ulesanne oli kiireloomuline.” 9 Preester vastas: „Siin on selle vilisti Koljati
˜ ˜
mook, e kelle sa Eela orus f maha
˜
˜
¨ ¨
loid. See on siin olaruu g taga,
¨
riidesse massitud. Kui sa ta˜
had, siis vota see endale, sest
¨
uhtegi teist siin ei ole.” Taavet
¨
utles: „Teist sellesarnast pole!
Anna see mulle!”
¨
¨
10 Taavet laks samal paeval
˜
edasi, pogenedes h Sauli eest,
˜
˜
ning joudis lopuks Gati i kuninga Aakise juurde. 11 Aakise
¨
teenrid utlesid kuningale: „Kas
see pole mitte Taavet, maa kuningas? Kas mitte teda ei tervitatud tantsu ja lauluga
˜
„Saul loi maha tuhanded,
¨
Taavet kumned
tuhanded!”?” j
˜
12 Need sonad tegid Taaveti
¨
sudame rahutuks ja ta hakkas
¨
Gati kuningat Aakist vaga kart¨
k
ma. 13 Ta kaitus nende ees
¨
kui poolearuline l ning mangis
¨
hullumeelset: tegi varavate
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¨
peale marke ja lasi ilal ha¨
bemesse voolata. 14 Siis utles Aakis oma teenritele: „See
˜
mees on ju hull! Miks te toite ta
minu juurde? 15 Kas mul on
¨
˜
veel vahe hullumeelseid, et toite ka selle siia janditama? Kas
sellist peaks minu kotta lastama?”
¨
Taavet laks sealt edasi a
ja varjus Adullami koopasse. b Kui ta vennad ja kogu
ta isa pere sellest teada said,
tulid nad tema juurde. 2 Sin˜
na kogunesid koik mehed, kes
˜
olid kitsikuses ja volgades ja
kelle hing oli kibestunud, ning
Taavet sai nende pealikuks.
Nii oli tema juures umbes 400
meest.
¨
3 Hiljem laks Taavet Moa¨
bi Mispesse ja utles Moabi c kuningale: „Palun luba mu isal ja
emal elada sinu juures, kuni
ma saan teada, mis plaanid Jumalal minuga on.” 4 Taavet
¨
jattis nad Moabi kuninga juur¨
de ja nad jaid sinna kogu selleks ajaks, kui ta elas kindluses. d
˜
¨
¨
5 Mone aja parast utles
¨
prohvet Gaad e Taavetile: „Ara
¨ ¨
jaa enam kindlusse, mine Juudamaale.” f Siis Taavet lahkus
¨
sealt ja laks Haareti metsa.
6 Saul kuulis, et Taavet ja
tema mehed on avastatud. Saul
ise oli sel ajal Gibeas.g Ta is¨
¨
tus, oda kaes, kunkal tamaris˜
kipuu all ning koik ta mehed
¨
¨
olid tema umber. 7 Saul utles
oma meestele: „Kuulake, benjaminlased! Kas ka Iisai poeg h
˜
˜
annab teile koigile polde ja vii¨
¨ ¨
namagesid? Kas tema maarab
˜
teid koiki tuhandepealikeks ja
˜
sajapealikeks? i 8 Te koik se˜
pitsete minu vastu vandenou!
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Keegi pole mulle teatanud, et
mu oma poeg on teinud lepingu
Iisai pojaga! a Keegi teist ei mu¨
retse minu parast ega ole mul¨ ¨
le raakinud, et mu oma poeg
¨
on assitanud mu sulase minu
˜
vastu vandenou sepitsema!”
¨
9 Sauli sulaste ulem edom¨
lane Doeg b vastas: c „Ma nagin,
kuidas Iisai poeg tuli Ahituubi d
poja Ahimeleki juurde Noobi.
¨
10 Ahimelek kusis talle Jehoovalt juhatust ning andis talle
toidumoona. Ta andis temale
˜ ˜
isegi vilist Koljati mooga.” e
11 Otsekohe lasi kuningas
kutsuda Ahituubi poja prees˜
ter Ahimeleki ja koik tema isa
˜
suguvosa preestrid, kes elasid
˜
Noobis, ning nad koik tulid kuninga juurde.
¨
¨ ¨
12 Saul utles: „Kuula nuud,
sa Ahituubi poeg!” ja tema vastas: „Jah, mu isand!” 13 Saul
¨
jatkas: „Miks sa oled koos Iisai
˜
pojaga minu vastu vandenou sepitsenud? Sa andsid talle leiba
˜ ˜
¨
ja ka mooga ning kusisid tema
heaks Jumalalt juhatust. Ta on
minu vastu ja sepitseb vande˜
nou, nagu see praegu ongi.”
14 Ahimelek vastas kuningale:
„Kes veel sinu sulastest on nii
¨ ¨
usaldusvaarne nagu Taavet? f Ta
¨
on kuninga vaimees g ja sinu ihu¨
kaitsepealik, vaga austatud su
h
kojas! 15 See polnud ju esimene kord, kui ma talle Juma˜
lalt juhatust otsisin! i On moeldamatu, et ma¨ sinu vastu sala˜
nou peaksin! Argu pangu kunin¨ ¨
gas sellist asja suuks oma
sulasele ega kogu mu isa sugu˜
vosale, sest su sulane ei tead˜
¨
nud koigest sellest vahimatki!” j
¨
16 Aga kuningas utles: „Sa
pead surema, k Ahimelek, nii sina kui ka kogu su isa sugu-
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˜
¨
vosa!” a 17 Siis utles kuningas
oma ihukaitsjatele: „Minge ja
surmake Jehoova preestrid,
sest ka nemad on asunud Taaveti poolele! Nad teadsid, et ta
on jooksik, kuid nad ei andnud
mulle temast teada!” Aga ku˜
ninga sulased ei tahtnud tosta
¨
katt Jehoova preestrite vastu.
¨
18 Siis utles kuningas Doegile: b „Mine sina ja tapa need
preestrid!” Otsekohe tungis
edomlane c Doeg preestritele
¨
kallale. Ta tappis sel paeval 85
˜
¨ ¨
linase olaruu kandjat. d 19 Ka
˜
preestrite linnas Noobis e loi ta
˜ ˜
˜
moogaga maha koik mehed ja
naised, lapsed ja imikud, samu˜
ti pullid, eeslid ja lambad; ta loi
˜
˜ ˜
need koik moogaga maha.
¨
20 Kuid uks Ahituubi poja
Ahimeleki poegadest, kelle ni¨ ¨
˜
mi oli Ebjatar, f paases ning pogenes Taaveti juurde. 21 Ebja¨
tar utles Taavetile: „Saul tappis
Jehoova preestrid!” 22 Taavet
vastas Ebjatarile: „Ma teadsin
juba siis, g et edomlane Doeg
˜
kannab Saulile koik ette, sest
¨
ta oli tol paeval seal. Mina olen
¨ ¨
˜
suudi kogu su isa suguvosa sur¨
¨ ¨
mas. 23 Jaa minu juurde. Ara
¨ ¨
karda! Kes puuab tappa mind,
¨ ¨
puuab tappa ka sind, kuid minu
juures oled sa kaitstud!” h
˜
¨
Mone aja parast teata˜
ti Taavetile: „Vilistid so¨ ¨
divad Keilai vastu ja ruustavad
¨
viljapeksuplatse!” 2 Siis kusis Taavet Jehoovalt: j „Kas
peaksin minema ja need vilis¨ ¨
tid maha looma?” Jehoova vas¨ ¨
tas Taavetile: „Mine, loo vilistid
¨ ¨
maha ja paasta Keila!” 3 Aga
¨
Taaveti mehed utlesid talle:
„Meil on juba siin Juudas k
hirm, kui palju enam siis,
¨
kui laheksime Keilasse vilistite
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˜
¨
sojavae vastu!” a 4 Taavet otsis veel kord Jehoovalt juhatust b ning Jehoova vastas talle: „Mine alla Keilasse, sest
¨
ma annan vilistid sinu katte!” c
¨
5 Taavet lakski oma meestega
˜
Keilasse ja sodis vilistite vastu.
¨
Ta viis ara nende kariloomad
ning nad kandsid suuri kaotu¨ ¨
si. Nii paastis Taavet Keila elanikud. d
6 Kui Ahimeleki poeg Eb˜
jatar e pogenes Taaveti juur˜
de Keilasse, oli tal kaasas ola¨ ¨
ruu. 7 Saulile teatati, et Taa¨
vet on Keilas. Saul utles: „Ju¨
mal on andnud ta minu katte, f
¨
sest ta on sulgenud end varavate ja riividega linna!” 8 Siis
˜
kutsus Saul kogu rahva sotta, et minna alla Keilasse Taa¨
vetit ja ta mehi umber piirama. 9 Kui Taavet sai teada, et
Saul sepitseb tema vastu kur¨
ja, utles ta preester Ebjatari˜
¨ ¨
le: „Too olaruu siia!” g 10 Taa¨
vet utles: „Jehoova, Iisraeli Jumal, su teenija on kuulnud, et
Saul tahab tulla Keilasse ja sel¨
¨
le linna minu parast havitada. h 11 Kas Keila juhid1 anna¨
vad mind tema katte? Kas Saul
tuleb siia, nagu su teenijale on
¨ ¨
raagitud? Jehoova, Iisraeli Ju¨
mal, utle palun oma teenijale!” Jehoova vastas: „Ta tuleb.”
¨
12 Taavet kusis: „Kas Keila juhid annavad minu ja mu me¨
hed Sauli katte?” Jehoova vastas: „Jah, annavad.”
13 Sedamaid lahkus Taavet
koos oma 600 mehega i Keilast
¨
¨
ning nad randasid uhest paigast teise. Kui Saulile teata˜
ti, et Taavet on Keilast pogenenud, loobus ta oma retkest.
˜
¨
23:11 1 Teine voimalik tahendus: „maaomanikud”.
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14 Taavet peatus raskesti ligi¨ ¨
paasetavates paikades Siifi a
˜
¨
korbe magedes. Saul otsis teda
kogu aeg taga, b kuid Jehoova
¨
ei andnud Taavetit tema katte.
15 Taavet teadis, et Saul otsib
˜
voimalust teda tappa.1 Sel ajal
˜
oli Taavet Siifi korbes Horeses.
¨
16 Sauli poeg Joonatan laks
Taaveti juurde Horesesse ja
˜
aitas tal Jehoovalt joudu am¨
c 17 Ta utles
Taavetimutada.
¨
le: „Ara karda, sest mu isa Saul
ei leia sind. Sina saad Iisraeli
¨
kuningaks d ning mina olen taht¨
suselt sinust jargmine. Ka mu
isa Saul teab seda.” e 18 Siis
˜
solmisid nad Jehoova ees lepin¨
gu f ja Taavet jai Horesesse, kuid
¨
Joonatan laks tagasi koju.
˜
¨
¨
19 Mone aja parast laksid
¨
Siifi mehed ules Sauli juur¨
de Gibeasse g ja utlesid: „Taa¨
vet varjab end meie lahe¨ ¨
dal, h raskesti ligipaasetavates
¨
paikades Horeses i Hakila kun¨ ¨
˜
j
kal, mis jaab Jesimonist1 lou¨
k
nasse. 20 Seeparast, kuningas, kui sa tahad alla tulla,
siis tule, ja me anname ta sinu
¨
¨
katte!” l 21 Saul utles: „Jehoo˜
va onnistagu teid, et te minust
¨ ¨
hoolite! 22 Nuud aga minge ja
¨
¨
uurige tapselt jarele, kus ta on,
¨
˜
ja kusitlege koiki, kes on teda
¨
¨ ¨
nainud, sest mulle on raagitud,
¨
et ta on vaga kaval. 23 Teh˜
ke kindlaks koik tema peiduur˜
kad ning tulge koos toenditega
minu juurde tagasi. Siis ma tulen koos teiega, ja kui ta on sel
¨
˜
maal, otsin ma ta ules ka koigi
Juuda tuhandete seast.”
˜
¨
23:15 1 Teine voimalik tahendus: „Taa˜
vet kartis, sest Saul otsis voimalust teda
˜
¨
tappa”. 23:19 1 Teine voimalik tahen˜
dus: „korbest”.
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¨
24 Nad laksidki Sauli eel
Siifi.a Taavet oli sel ajal oma
˜
meestega Maoni b korbes Ara˜
bas, c Jesimonist louna pool.
25 Siis tuli Saul teda oma
meestega otsima. d Kui Taavetile sellest teada anti, laskus
¨
¨
ta kohe kaljurunkale e ning jai
˜
Maoni korbesse. Saul kuulis
sellest ja asus Taavetit Maoni
˜
¨
korbes jalitama. 26 Kui Saul
¨
˜
mae juurde joudis, oli Taavet koos oma meestega tei¨
sel pool mage. Taavet kiirustas, et Sauli eest minema saada, f kuid Saul oma meestega
oli hakanud Taavetit ja ta mehi
¨
juba umber piirama, et nad
˜
kinni votta. g 27 Siis aga tuli
¨
¨
Sauli juurde kaskjalg, kes utles: „Tule ruttu, sest vilistid on
maale tunginud!” 28 Seepea˜
le lopetas Saul Taaveti taga¨
˜
ajamise h ning laks sodima vilis¨
titega. Seeparast kutsutaksegi
seda paika Lahutuskaljuks.
¨
¨
29 Taavet laks sealt ara ja
¨ ¨
varjus raskesti ligipaasetavatesse paikadesse Een-Gedis. i
Kui Saul oli vilistite taga˜
ajamise lopetanud, teatati talle: „Taavet on Een-Gedi
˜
korbes.” j
˜
2 Siis vottis Saul kogu Iisraelist 3000 parimat meest
¨
ning laks Taavetit ja ta mehi
otsima kaljukitsede kaljudelt.
˜
3 Saul joudis kivist lambatara¨ ¨
deni tee aares, kus oli ka
¨
¨
uks koobas. Ta laks sinna
asjale, aga koopa tagumises
osas istus Taavet oma mees˜
tega. k 4 Taaveti mehed ohu¨
tasid teda: „See on paev, mil¨
le kohta Jehoova on sulle oelnud: „Ma annan su vaenlase
¨
sinu katte! l Talita temaga, nagu
sa heaks arvad!”” Siis Taavet
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˜
˜
¨
¨
tousis ja loikas vargsi ara tuki
˜
¨
Sauli kuueholmast. 5 Aga pa¨ ¨
rast tundis Taavet suumepii˜
nu, a et ta oli Sauli kuueholmast
¨
¨
˜
¨
tuki ara loiganud. 6 Ta utles
¨
oma meestele: „Jehoova parast
˜
on moeldamatu, et teeksin mi˜
dagi sellist Jehoova voitule ja
˜
¨
tostaksin kae oma isanda vas˜
tu! Ta on ju Jehoova voitu!” b
˜
7 Nende sonadega hoidis Taavet oma mehi tagasi1 ega luba¨
nud neil Sauli runnata. Ja Saul
¨
¨
laks koopast valja oma teed.
¨
¨
8 Seejarel laks ka Taavet
¨
¨ ¨
koopast valja ja huudis Sauli¨
le jarele: „Mu isand kuningas!”c
Saul vaatas tagasi ning Taavet kummardas ja heitis silmi¨
li maha. 9 Taavet utles Saulile: „Miks sa kuulad inimesi, kes
¨ ¨
raagivad, et Taavet tahab sul¨
le kurja teha? d 10 Tana on su
¨
silmad nainud, kuidas Jehoo¨
va andis su koopas minu kat˜
te. Mind ohutati sind tapma, e
kuid ma halastasin su pea¨
˜
le ja utlesin: „Ma ei tosta
¨
katt oma isanda vastu, sest ta
˜
on Jehoova voitu!” f 11 Vaata,
¨
¨
mu isa, minu kaes on tukk su
˜
˜
kuueholmast. Ma loikasin sel¨
le su kuue kuljest, kuid ma ei
¨
¨ ¨
tapnud sind. Naed nuud, ma ei
¨
soovi sulle kurja ega massa su
vastu. Ma pole su vastu patus¨ ¨
tanud, g kuigi sa puuad mu hin˜
ge. h 12 Jehoova moistku sinu
ja minu vahel kohut! i Maksku
¨
Jehoova sulle minu eest kat¨
˜
te, j kuid minu kasi ei tou˜
¨
se su vastu! k 13 Vanasona utleb: „Kurja teevad kurjad”,
¨
kuid minu kasi sind ei puutu! 14 Keda on Iisraeli kuningas tulnud taga ajama? Keda sa
˜
¨
24:7 1 Teine voimalik tahendus: „saatis
Taavet oma mehed laiali”.
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¨
¨
¨
kull jalitad? Surnud koera! Uht
kirpu! a 15 Jehoova olgu koh˜
˜
tumoistja, tema moistku kohut
¨
sinu ja minu vahel! Tema naeb
ja lahendab mu kohtuasja, b ta
˜
˜
¨ ¨
moistab mind oigeks ja paastab
¨
mind sinu kaest.”
¨ ¨
16 Kui Taavet oli raakimi˜
¨
se lopetanud, kusis Saul: „Kas
¨ ¨
see on sinu haal, mu poeg Taavet?” c ja puhkes valjult nutma.
¨
17 Saul utles Taavetile: „Sina
˜
oled minust oigem, sest sina
oled teinud mulle head, aga mina olen tasunud sulle halvaga. d
¨
¨ ¨
18 Tana sa raakisid, kuidas sa
mulle head tegid: Jehoova an¨
dis mind sinu katte, aga sa
ei tapnud mind. e 19 Sest kui
keegi leiab oma vaenlase, kas
¨
ta siis saadab selle rahuga ara?
Jehoova tasub sulle heaga f sel¨
le eest, mis sa tana mulle tegid. 20 Ma tean, et sina saad
˜
toesti kuningaks g ja et Iisraeli
¨
kuningriik pusib kindlalt sinu
¨
¨ ¨
kaes. 21 Vannu nuud mulle
¨
Jehoova nimel, h et sa ei havita
¨
mu jareltulijaid ega kustuta mu
nime mu isakojast.” i 22 Taa¨
vet vanduski Saulile ja parast
¨
seda laks Saul tagasi koju. j Aga
¨
¨
Taavet ja ta mehed laksid ules
k
kindlusse.
˜
¨
Mone aja parast Saamuel l suri ning kogu Iisrael tuli teda leinama ja nad
¨
matsid ta tema kodu laheda¨
le Raamasse. m Aga Taavet laks
˜
alla Paarani korbesse.
¨
2 Maonis n elas uks mees,
kelle karjad olid Karmelis1. o
¨
See mees oli vaga varakas, tal
oli 3000 lammast ja 1000 kitse. Kord tuli ta Karmelisse lam-

25

25:2 1 Linn Juudamaal, mitte Karmeli
¨
magi.
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¨
baid pugama. 3 Mehe nimi
oli Naabal a ja tema naise nimi
¨
Abigail. b Naine oli vaga arukas ja ilus, kuid tema mees,
kaaleblane, c oli karm ja ku˜
ri. d 4 Korbes olles kuulis Taa¨
vet, et Naabal pugab oma
¨
lambaid. 5 Siis lakitas Taa¨
vet tema juurde kumme noort
¨
meest, oeldes neile: „Minge
¨
ules Karmelisse Naabali juur¨
de ja kusige minu
nimel, kuidas
¨
¨
tal laheb. 6 Oelge mu vennale nii: „Pikka iga ja rahu sul˜
le, su perele ja koigile, kes sul
¨
on! 7 Ma kuulsin, et sul kaib
lambaniitmine. Kui su karjased
olid meie juures, ei teinud me
¨
neile liiga e ja neilt ei lainud
midagi kaduma kogu see aeg,
¨
mis nad olid Karmelis. 8 Kusi
¨ ¨
oma meestelt ja nad raagivad
sulle. Leidku siis mu mehed
armu su silmis, sest me oleme
˜ ˜
¨
tulnud ju roomupaeval! Anna
palun oma sulastele ja oma po˜
jale Taavetile, mida sul on voimalik anda!”” f
¨
9 Taaveti mehed laksidki
Naabali juurde ja andsid talle
˜
˜
Taaveti nimel koik need sonad
edasi. 10 Naabal vastas Taaveti sulastele: „Kes see Taavet selline on? Ja kes on Iisai
¨ ¨
poeg? Nuudsel ajal on ju palju
nihukesi sulaseid, kes on oma
¨
isanda juurest ara karanud. g
˜
11 Kas peaksin votma oma leiva ja vee ning liha, mis on
˜
¨
moeldud mu lambapugajatele,
ja andma meestele, kes on tulnud ei tea kust?”
¨
12 Siis laksid Taaveti mehed
tagasi ja andsid Taavetile tea˜
˜
da koik need sonad. 13 Otse¨
kohe kaskis Taavet oma mehi:
¨
˜
˜ ˜
„Igauks votku oma mook!” h
˜
˜
˜ ˜
Koik votsidki mooga ja ka
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˜
˜ ˜
Taavet vottis oma mooga. Taa¨
vetiga laks kaasa umbes 400
¨
meest, aga 200 meest jai varustuse juurde.
¨
14 Samal ajal teatas uks sulastest Abigailile, Naabali nai˜
sele: „Taavet saatis korbest
¨
kaskjalad meie isandat tervitama, kuid tema karjus neile solvanguid. a 15 Need me¨
hed olid meie vastu vaga head.
Nad ei teinud meile kunagi liiga
¨
ja meilt ei lainud midagi kaduma kogu see aeg, mis me koos
¨
nendega valjal olime. b 16 Nad
¨ ¨
¨
olid nii ool kui ka paeval kaits¨ ¨
¨
va muurina meie umber kogu
see aeg, kui me nende juures karja hoidsime. 17 Otsus¨ ¨
ta nuud, mida sa teed, sest
meie isandat ja kogu tema pe¨
˜
ret ahvardab onnetus! c Ta ise
¨
˜
on ju taiesti voimatu inimene, d
¨ ¨
temaga ei saa raakida!”
¨
˜
18 Siis vottis Abigail e kahku
200 leiba, 2 suurt veinianumat,
¨
5 nulitud lammast, 5 seaad1
¨
rostitud viljateri, 100 rosina¨
¨
patsikest ja 200 viigimarjapat˜
sikest ning pani selle koik ees¨
¨
lite selga. f 19 Seejarel utles
ta sulastele: „Minge minu ees ja
¨
mina tulen teie jarel.” Kuid oma
¨
mehele Naabalile ei oelnud ta
midagi.
˜
20 Kui ta eesli seljas soitis
¨
¨
ja mae varjus alla laks, tuli Taavet oma meestega talle vastu.
¨
21 Aga Taavet oli oelnud: „As˜
˜
jata ma kaitsesin korbes koike,
mis kuulub sellele mehele. Te¨
male kuuluvast ei lainud midagi kaotsi, g ja tema tasub mulle hea eest halvaga! h 22 Jumal tehku Taaveti vaenlastega1
¨
˜
¨
ukskoik mida, kui ma jatan tal25:18 1 37 liitrit. (Vt lisa B14.) 25:22
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „Taavetiga”.
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˜ ¨
le hommikuks alles kasvoi uhegi mehe1!”
¨
23 Kui Abigail Taavetit nagi,
tuli ta kiiresti eesli seljast
maha, langes Taaveti ette ja
kummardas maani. 24 Tema
¨
jalge ette langenuna utles ta:
¨ ¨
„Mu isand, tulgu see suu minu
peale! Luba palun oma teeni˜
˜
jal konelda ja vota kuulda oma
˜
¨
teenija sonu. 25 Palun argu
¨
tehku mu isand valja sellest
¨ ¨
vaaritust mehest Naabalist, a
˜
sest nagu on ta nimi, nonda on
ta ise — Naabal1 on ta nimi ja
rumal ta on! Aga mina, su tee¨
nija, ei nainud oma isanda
¨
¨ ¨
lakitatud mehi. 26 Nuud, mu
˜
isand — nii toesti, kui Jehoova elab ja sa ise elad —, Jehoova on takistanud sind b ve¨ ¨
resuusse sattumast c ja oma
¨
¨
kaega katte maksmast! Saagu
Naabali sarnaseks sinu vaenlased ja need, kes soovivad
mu isandale kurja! 27 Antagu
¨ ¨
nuud see kingitus, d mille su
teenija on oma isandale too¨
nud, tema meestele, kes kaivad
¨
mu isanda jarel. e 28 Anna pa¨
lun andeks oma teenija uleastumine, sest Jehoova an¨
nab mu isandale pusiva koja, f
˜
kuna mu isand voitleb Jehoova
˜
voitlemisi. g Kogu su eluaja
pole leitud sinust mingisugust
˜
kurjust. h 29 Kui keegi touseb
˜
sind taga ajama ja soovib votta su hinge, siis kaitseb su Jumal Jehoova sinu hinge oma
elukukrus, aga su vaenlaste
hinged lennutab ta minema
nagu lingukivid. 30 Kui Je˜
hoova teeb mu isandale koike
seda head, mida ta on lubanud,
˜
˜
25:22 1 Sona-sonalt „vastu seina kusija”.
˜
¨
Polastav heebrea valjend meeste kohta.
Sama salmis 34. 25:25 1 Nimi Naabal
¨
tahendab „rumal”.

1. SAAMUELI 25:31–26:5

¨ ¨
ja maarab sind Iisraeli juhiks, a
31 siis ei pea mu isand tund¨
¨
ma sudames kahetsust selle pa˜
rast, et on pohjuseta verd vala¨ ¨
¨
nud ja puudnud iseenese kaega
˜
˜
oigust moista. b Kui siis Jehoo¨
va teeb mu isandale head, ara
unusta ka oma teenijat!”
¨
32 Seepeale utles Taavet
Abigailile: „Kiidetud olgu Jehoova, Iisraeli Jumal, kes on
¨
sind tana minu juurde saat˜
nud! 33 Ole onnistatud oma
¨
˜
arukuse parast! Ole sa onnistatud, et takistasid mind
¨
¨ ¨
tana veresuusse sattumast c ja
¨
¨
omaenese kaega katte tasu˜
mast! 34 Nii toesti, kui elab
Iisraeli Jumal Jehoova, kes on
hoidnud mind sulle kurja tegemast, d kui sa poleks mulle vastu rutanud, e poleks Naabalile
¨
hommikuks uhtegi meest alles
˜
¨ ¨
jaanud!” f 35 Taavet vottis nai¨
se kaest vastu, mis see temale
¨
oli toonud, ja utles: „Mine ra˜
huga koju! Ma votan sind kuul¨
da ja taidan su palve.”
˜
36 Kui Abigail tagasi joudis,
¨
kais Naabali majas pidu, lausa
¨ ¨
kuninglik sooming, ning Naabal oli heas tujus ja purupur¨
¨ ¨
jus. Seeparast ei raakinud naine talle enne koitu midagi.
37 Hommikul, kui Naabal oli
¨ ¨
kaineks saanud, raakis naine
˜
¨
talle koigest. Siis Naabali suda
¨
otsekui suri ja ta jai liikumatult lebama nagu kivi. 38 Um¨
¨
¨
˜
bes kumne paeva parast loi Jehoova Naabalit ja too suri.
39 Kui Taavet kuulis, et Naa¨
bal on surnud, utles ta: „Kiide˜
tud olgu Jehoova, kes on moist¨
nud kohut g Naabali ule minu
¨
teotamise parast h ja on takistanud oma teenijat kurja tegemast! i Jehoova on toonud Naa-
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bali kurjuse ta enda pea peale!” Siis saatis Taavet Abigailile
˜
sona, et soovib teda endale nai˜
seks votta. 40 Taaveti sulased
tulid Abigaili juurde Karmelisse
¨
¨
ja utlesid: „Taavet lakitas meid
¨
sinu jarele, et sind endale nai˜
˜
seks votta.” 41 Abigail tousis
¨
kohe, kummardas maani ja utles: „Sinu orjatar on valmis sind
teenima ja pesema oma isanda sulaste jalgu!” a 42 Abigail b
asus kiiresti eesli seljas teele ja
¨
˜
tema jarel kondisid ta viis tee¨
¨
nijannat. Ta laks Taaveti kaskjalgadega kaasa ja sai tema naiseks.
˜
43 Taavet oli votnud endale naiseks ka Ahinoami c Jis˜
˜
reelist. d Nonda said need molemad tema naisteks. e
44 Aga Saul oli andnud oma
¨
tutre Miikali,f Taaveti naise,
¨
Laisi pojale Paltile, g kes oli parit Gallimist.
˜
¨
Mone aja parast tulid Siifi h mehed Gibeasse i Sau¨
li juurde ja utlesid: „Taavet var¨
jab end Hakila kunkal, mis on
¨
Jesimoni1j vastas.” 2 Siis laks
Saul koos Iisraeli 3000 parima
˜
mehega alla Siifi korbesse Taa˜
vetit otsima. k 3 Saul loi laag¨
¨ ¨
¨
ri ules tee aarde Hakila kunkale, mis on Jesimoni vastas.
˜
Taavet aga oli sel ajal korbes. Kui ta kuulis, et Saul
˜
on tulnud teda korbesse otsima, 4 saatis ta luurajad uuri˜
ma, kas Saul on toesti tulnud.
¨
¨
5 Parast laks Taavet ise Sau¨
li laagripaiga juurde ning nagi
seda kohta, kus magasid Saul
¨
ja tema vaepealik Abner, l Neeri poeg. Saul magas vankri¨
tega umbritsetud laagri keskel
¨
ning tema vaesalgad paiknesid

26

˜
¨
˜
26:1 1 Teine voimalik tahendus: „korbe”.
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¨
¨
tema umber. 6 Siis kusis Taavet hett a Ahimelekilt ja Seruja b
pojalt Abisailt, c Joabi vennalt:
„Kes tuleb koos minuga alla
Sauli laagrisse?” Abisai vastas:
„Mina tulen!” 7 Taavet ja Abi¨ ¨
¨
sai hiilisid oosel Sauli vaesal¨
kade juurde. Laagri keskel nagid nad magamas Sauli, oda
¨ ¨
peatsis maasse loodud. Abner
¨
¨
ja vaesalgad magasid tema umber.
¨
¨
8 Abisai utles Taavetile: „Tana on Jumal andnud su vaenla¨
¨ ¨
se sinu katte! d Luba ma loon ta
¨
¨ ¨
odaga maasse, uhest loogist piisab!” 9¨ Kuid Taavet kostis Abisaile: „Ara puutu teda! Sest kes
˜
˜
¨
˜
voiks tosta kae Jehoova voi¨ ¨
e
tu vastu ja jaada karistamata?” f
¨
˜
10 Taavet jatkas: „Nii toesti,
kui Jehoova elab, tapab Jehoo˜
¨
va ta ise g voi saabub paev, h
˜
mil ta sureb, voi hukkub ta la¨
hingus. i 11 Jehoova parast on
˜
˜
¨
moeldamatu, et tostaksin kae
˜
oma isanda, Jehoova voitu vas˜
tu! j Vota tema peatsist oda ja
¨
veekann ning lahme!” 12 Taa˜
vet vottis oda ja veekannu, mis
olid Sauli peatsis, ja nad lahku¨
sid. Mitte keegi ei nainud k neid,
¨
¨
ei pannud neid tahele ega ar¨
˜
ganud ules, vaid nad koik magasid, sest Jehoova oli lasknud
¨
tulla nende peale sugava une.
¨
13 Taavet laks teisele poole
˜
¨
korbe ja jai seisma eemaloleva
¨
mae otsa, nii et neid lahutas
suur vahemaa.
¨ ¨
¨
14 Siis huudis Taavet vaesalkadele ja Neeri pojale Abnerile: l „Vasta, Abner!” ning Ab¨
ner kusis vastu: „Kes see on,
¨ ¨
kes kuningat huuab?” 15 Taa¨
vet utles Abnerile: „Sa oled
˜
ometi sojamees! Sinu sarnast
Iisraelis pole! Aga miks sa ei
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valvanud
oma isandat kunin¨
˜
gat? Uks sodur tuli ju laagrisse, et su isand kuningas tap¨
pa. a 16 Sa ei taitnud oma
¨
˜
ulesannet. Nii toesti, kui Je¨ ¨
hoova elab, te vaarite surma,
sest te ei valvanud oma isan¨ ¨
˜
dat, Jehoova voitut. b Nuud aga
otsige, kus on kuninga oda ja
veekann, c mis olid tema peatsis.”
¨
17 Saul tundis ara Taaveti
¨ ¨
¨
haale ja kusis: „Kas see on sinu
¨ ¨
haal, mu poeg Taavet?” d Taa¨ ¨
vet vastas: „See on minu haal,
mu isand kuningas!” 18 ning
¨
jatkas: „Miks mu isand ajab
taga oma sulast? e Mida ma
¨ ¨
olen teinud? Mis on mu suu? f
19 Mu isand kuningas, kuu˜
la palun oma sulase sonu. Kui
sind on minu vastu kihuta˜
nud Jehoova, siis votku ta vastu mu roaohver. Aga kui seda
on teinud inimesed, g siis olgu
nad Jehoova ees neetud. Mul
on tunne, nagu oleksid nad
¨
¨
mind Jehoova parandmaalt ara
¨
h ja mulle oelnud:
ajanud
¨ „Teeni teisi jumalaid!” 20 Ara lase
¨ ¨
nuud Jehoova palge eest eemal
mu verd valada, sest Iisraeli
¨
kuningas on lainud otsima vaid
¨
¨
uht kirpu, i ta nagu ajaks mage˜
des taga korbekana.”
¨
21 Saul utles: „Ma olen patj
tu teinud! Tule tagasi, mu
poeg Taavet! Ma ei puutu sind
¨
enam, sest mu hing oli tana
sulle kallis. k Ma olen toiminud
rumalasti ja teinud kohutava
vea.” 22 Taavet vastas: „Siin
on kuninga oda. Tulgu keegi
¨
meestest sellele jarele. 23 Je¨
˜
hoova tasub igauhele ta oiglu¨
l ja ustavuse eest. Tana
andis
se
¨
Jehoova sind minu katte, kuid
˜
¨
ma ei tahtnud tosta oma katt

1. SAAMUELI 26:24–28:4

˜
Jehoova voitu a vastu. 24 Just
¨
nagu sinu hing oli tana kallis
mulle, olgu ka minu hing kallis Jehoovale ja ta vabastagu
˜
mind koigist mu vaevadest!” b
¨
25 Saul utles Taavetile: „Ole
˜
onnistatud, mu poeg Taavet!
Sa teed veel suuri tegusid ja
¨
¨
˜
valjud voitjana!” c Siis laks Taa¨ ¨
vet oma teed ja Saul poordus
tagasi koju. d
˜
Taavet aga ¨ motles oma
¨
sudames: „Ukskord saan
¨
¨
ma Sauli kae labi ikkagi hukka.
˜
˜
Koige parem oleks mul poge¨
nedae vilistite maale. Kull siis
Saul loobub mind Iisraeli
¨ ¨
aladelt otsimast f ja ma paa¨
¨
sen tema kaest.” 2 Siis laksid
Taavet ja tema 600 meest g Gati
kuninga Aakise, h Maoki poja
¨
juurde. 3 Taavet jai Aakise
juurde Gatti, tema ja ta mehed,
¨
igauks koos oma perega. Taavet asus sinna koos oma kahe
naisega: jisreellanna Ahinoami i
ja karmellanna Abigaili, j Naabali lesega. 4 Kui Saulile tea˜
tati, et Taavet on pogenenud
˜
Gatti, lopetas Saul tema otsimise. k
¨
5 Taavet utles Aakisele: „Kui
¨ ¨
ma nuud olen sinu silmis armu
¨
leidnud, siis anna mulle uks
¨
¨
paik elamiseks uhes oma vaikelinnas. Sest miks peaks su sulane elama koos sinuga kuningalinnas?” 6 Aakis andiski tal¨
¨
le samal paeval Siklagi. l Seepa¨
¨
rast kuulub Siklag tanapaevani
Juuda kuningatele.
7 Taavet elas vilistite maal
aasta ja neli kuud. m 8 Ta tegi
¨ ¨
oma meestega ruusteretki gen
surlaste, girslaste ja amalekkide o juurde, kes elasid maa-alal
Telamist kuni Suurini p ja alla
Egiptusemaani. 9 Taavet tun-

27
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¨
gis nende maale ning ei jatnud
ellu ei meest ega naist. a Kuid
lambad, kitsed, veised, eeslid
˜
ja kaamelid ning ka riided vot¨ ¨
tis ta endale ja poordus tagasi Aakise juurde. 10 Kui siis
¨
¨
¨ ¨
Aakis kusis: „Kus te tana ruus¨
teretkel kaisite?”, vastas Taa˜
˜
vet: „Juuda b lounaosas”1 voi
˜
c
„Jerahmeellaste maa louna˜
˜
osas” voi „Keenlaste d maa lou¨
naosas.” 11 Taavet ei jatnud
¨
ellu uhtegi meest ega naist, et
˜
tuua nad Gatti, sest ta motles: „Muidu nad annavad meid
¨
¨
¨
valja, oeldes: „Nae, mida Taa˜
vet tegi!”” Nonda toimis Taavet
kogu see aeg, mil ta elas vilis¨
tite maal. 12 Aakis jaigi Taa˜
vetit uskuma ja motles endamisi: „Ta on oma rahvale Iisraeli¨ ¨
le vastikuks muutunud ja jaab
alatiseks minu teenistusse.”
¨
Neil paevil kogusid vilis˜
¨
tid oma sojavaed kokku,
˜
et sodida Iisraeli vastu. e Aakis
¨
utles siis Taavetile: „Sa ju tead,
et sinul ja su meestel tu˜
leb koos minuga sodima tulla.” f 2 Taavet vastas Aakisele:
¨
„Kull sina tead, mida su sula¨
sel tuleb teha,” ja Aakis utles
¨
¨ ¨
Taavetile: „Seeparast maarangi ma sind alatiseks oma ihukaitsjaks.” g
3 Saamuel oli surnud ning
kogu Iisrael oli teda leinanud
ja matnud tema ta kodulinna
Raamasse. h Saul aga oli maalt
˜
¨
korvaldanud vaimude valjakutsujad ja ennustajad. i
˜
4 Vilistid tulid ja loid laag¨
ri ules Suunemisse. j Saul aga
kutsus kokku terve Iisraeli ja
˜
¨
nemad loid laagri ules Gil-
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¨
boale. a 5 Vilistite laagrit na¨
hes hakkas Saul vaga kartma ja
¨
¨
ta suda varises. b 6 Ehkki Saul
otsis Jehoovalt juhatust, c ei
vastanud Jehoova talle ei une¨
nagude, uurimi d ega prohvetite
¨
kaudu. 7 Viimaks utles Saul
oma teenritele: „Otsige mulle
¨
¨
uks naine, kes on vaimude val¨
jakutsuja! e Siis ma lahen temalt
˜
¨
nou kusima.” Sauli teenrid vas¨
tasid: „Een-Dooris f on uks nai¨
ne, kes on vaimude valjakutsuja.”
¨
8 Saul tegi end aratundmatuks, pani selga teised rii¨
ded ja laks koos kahe me¨ ¨
hega oo varjus selle naise juur¨
de. Ta utles: „Palun ennusta
¨
mulle ja kutsu mulle valja selle vaim, g keda ma sulle nimetan.” 9 Kuid naine vastas tal˜
le: „Sa ju tead, et Saul on kor¨
valdanud maalt vaimude valjakutsujad ja ennustajad. h Miks
˜
¨ ¨
sa siis tahad mind loksu puuda
ja surma saata?” i 10 Siis vandus Saul talle Jehoova nimel:
˜
„Nii toesti, kui Jehoova elab,
¨ ¨
¨ ¨
sina ei jaa selles asjas suu¨
di!” 11 Seepeale naine kusis:
¨
„Kelle ma sulle valja kutsun?”
¨
Saul vastas: „Kutsu mulle valja Saamuel.” 12 Kui siis nai¨
ne nagi „Saamueli”1, j karjatas
¨
ta valjult ja utles Saulile: „Miks
sa mind petsid? Sina ju oledki Saul!”
13 Kuningas
vastas
¨
¨
talle: „Ara karda! Utle, mida sa
¨
¨
naed!” Naine utles Saulile: „Ma
¨
naen nagu mingit jumalat maa
¨
seest valja ilmumas.” 14 Saul
¨
¨
kusis kohe: „Kuidas ta valja
¨
naeb?” ja naine vastas: „Ma
¨
¨
naen ilmumas uht vana meest,
kel on kuub seljas.” k Siis ar˜
˜
28:12 1 Voib tolkida ka „kedagi, kes paistis olevat Saamuel”.
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vas Saul, et see ongi Saamuel,
˜
ning langes polvili ja kummardas maani.
¨
15 „Saamuel” utles Saulile:
¨
„Miks sa mind tulitad ja lasid mind kutsuda?” Saul vas¨
tas: „Ma olen suures hadas! Vi˜
listid sodivad mu vastu, aga Ju¨
mal on mu maha jatnud ega
vasta mulle enam ei prohvetite
¨
¨
ega unenagude kaudu. a Seepa¨
rast ma kutsusin sind, et sa utleksid mulle, mida ma pean tegema.” b
¨
16 „Saamuel” jatkas: „Miks
¨
¨
sa minu kaest kusid, kui Je¨
hoova on su maha jatnud c ja on
saanud su vastaseks? 17 Jehoova teeb nii, nagu ta minu
¨
kaudu utles. Jehoova rebib ku˜
¨
ningavoimu sinu kaest ja annab selle su ligimesele Taaveti˜
le. d 18 Kuna sa ei votnud Je¨
hoovat kuulda ega valanud valja tema tulist viha amalekkide
¨
peale, e siis teeb Jehoova tana
sinuga just nii. 19 Jehoova
annab Iisraeli koos sinuga vi¨
listite katte f ja homme oled sa g
oma poegadega h minu juures.
˜
Jehoova annab ka Iisraeli soja¨
¨
i
vae vilistite katte.”
20 Saul kohkus „Saamueli”
˜
¨
sonade peale nii vaga, et lan¨
ges taies pikkuses maha. Ta
˜
¨
joud oli taiesti kadunud, sest
¨
¨ ¨
ta polnud kogu paeva ja oo
¨ ¨
midagi soonud. 21 Naine as¨
tus Sauli juurde ja utles tema
¨
kohkumust nahes: „Su teeni˜
ja vottis sind kuulda. Ma riski˜
sin oma eluga j ja tegin su so˜
nade kohaselt. 22 Palun vota
¨ ¨
nuud sinagi kuulda oma teenijat. Luba mul panna su ette
¨ ¨
paluke leiba, et sa sooksid ja
˜
saaksid teeleminekuks joudu.”
¨
23 Saul aga keeldus, oeldes:
¨ ¨
„Ma ei soo!”, kuid ta teenrid ja

1. SAAMUELI 28:24–30:3

¨
see naine kaisid talle peale. Vii˜
˜
maks vottis ta neid kuulda, tou¨
sis maast ules ja istus voodile. 24 Naisel oli kodus nuumvasikas ja ta tappis1 selle kii˜
˜
resti. Ta vottis ka jahu, sotkus
¨
tainast ja kupsetas hapnemata
˜
˜
leibu. 25 Ta toi selle koik
Sauli ja ta teenrite ette ning
˜
¨
˜
nad soid. Seejarel nad tousid ja
¨ ¨
lahkusid samal ool. a
˜
Vilistid b kogusid koik
¨
oma vaed Afekisse, aga
iisraellased olid laagris Jisreeli c allika juures. 2 Vilistite
peamehed liikusid edasi oma
saja- ja tuhandepealiste salkadega ning Taavet oma mees¨
tega kais koos Aakisega nen¨
¨
de jarel. d 3 Siis kusisid vilistite peamehed: „Mida need heebrealased siin teevad?” Aakis
vastas neile: „See on ju Taavet, Iisraeli kuninga Sauli sulane. Ta on olnud koos minuga
˜
juba aasta voi rohkemgi. e Ma ei
ole leidnud temas midagi hal¨
ba alates paevast, mil ta minu
˜
¨
juurde pogenes, kuni tanaseni.” 4 Aga vilistite peamehed
¨
vihastasid ta peale ja utlesid:
„Saada see mees tagasi! f Las
¨
ta laheb sellesse
linna, mille sa
¨
talle andsid! Ara lase teda koos
˜
meiega sodima tulla, sest ta
˜
¨ ¨
voib lahingus meie vastu poor˜
duda. g Millega siis veel voiks ta
¨
oma isanda heameele ara teenida kui mitte meie meeste
peadega! 5 Kas pole see mitte sama Taavet, keda tervitati
tantsu ja lauluga
˜
„Saul loi maha tuhanded,
¨
Taavet kumned
tuhanded!”?” h
6 Siis kutsus Aakis i Taave¨
˜
ti ja utles talle: „Nii toesti,
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kui Jehoova elab, sa oled aus
mees ja mul oleks hea meel,
˜
kui sa tuleksid koos minu so¨
˜
a
javaega sellele sojaretkele. Ma
ei ole leidnud sinus midagi hal¨
ba alates paevast, mil sa minu
¨
juurde tulid, kuni tanaseni. b
Aga peamehed ei usalda sind. c
¨ ¨
¨
7 Poordu seeparast rahus tagasi, et sa ei teeks midagi sellist, mis on vilistite peameeste silmis halb.” 8 Kuid Taavet
¨
kusis Aakiselt: „Mida ma olen
teinud? Mida halba sa oled leid¨
nud oma sulases alates paevast, mil ma sinu juurde tulin,
¨
kuni tanaseni? Miks ma ei tohi
˜
tulla koos sinuga ja sodida oma
isanda kuninga vaenlaste vastu?” 9 Aakis vastas: „Minu silmis oled sa hea nagu Jumala
ingel. d Aga vilistite peamehed
ei luba sind koos
meiega lahin¨
gusse. 10 Argake siis varavalges, sina ja su isanda sulased,
kes tulid koos sinuga. Kui koitma hakkab, siis lahkuge!”
˜
11 Taavet ja ta mehed tousidki hommikul vara, et lahkuda ja minna tagasi vilistite
¨
¨
maale. Vilistid aga laksid ules
Jisreeli. e
˜
Taavet joudis kolmandal
¨
paeval koos oma meestega Siklagi. f Amalekid g olid va˜
hepeal lounapoolsetel aladel1
¨ ¨
¨
ja Siklagis roovretkel kainud
ning Siklag oli vallutatud ja
˜
maha poletatud. 2 Amalekid
˜
olid naised h ja koik, kes seal
¨
olid, nii vaiksed kui ka suured, vangi viinud. Nad polnud
˜
kedagi tapnud, vaid olid koik
˜
endaga kaasa votnud ja oma
¨
teed lainud. 3 Kui siis Taavet
˜
koos oma meestega linna jou¨
˜
dis, nagi ta, et see on maha po-
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letatud, ning nende naised, po¨
jad ja tutred on vangi viidud. 4 Siis hakkasid Taavet
ja ta mehed valjult halama
ning nad nutsid, kuni nad ei
˜
joudnud enam nutta. 5 Vangi olid viidud ka Taaveti kaks
naist, jisreellanna Ahinoam ja
karmellase Naabali lesk Abi¨
gail. a 6 Taavet oli suures hadas, sest mehed tahtsid teda
kividega surnuks visata. Olid
¨
nad ju oma poegade ja tutar¨
¨
de kaotuse parast hinges vaga
kibestunud. Taavet aga ammu˜
tas joudu oma Jumalalt Jehoovalt. b
¨
7 Siis utles Taavet preester Ebjatarile, c Ahimeleki poja˜
¨ ¨
le: „Too mulle palun olaruu!” d
˜
˜
ja Ebjatar toi Taavetile ola¨ ¨
¨
ruu. 8 Taavet kusis Jehoovalt: e „Kas ma peaksin seda
¨ ¨ ˜
roovjouku taga ajama? Kas ma
¨
saan selle katte?” Ta sai vastuseks: „Aja seda taga, sest sa
¨
¨ ¨
saad selle katte ning paastad
˜
koik!” f
9 Taavet ja tema 600 meest g
asusid viivitamata teele. Nad
¨
laksid kuni Besori vadini ja osa
¨
¨
mehi jai sinna. 10 Taavet jatkas tagaajamist 400 mehega,
sest 200 meest olid Besori vadi
¨
¨
uletamiseks liiga vasinud ning
¨
jaid maha. h
¨
¨
11 Nad leidsid valjalt uhe
egiptlase ning viisid ta Taaveti
¨ ¨
juurde. Mehele anti leiba suua
ja vett juua. 12 Nad andsid
¨
talle ka viilu viigimarjapatsi¨
kesest ja kaks rosinapatsikest.
¨
¨ ¨
Parast soomist tuli mehel eluvaim tagasi; ta ei olnud kolm
¨
¨ ¨
¨ ¨
paeva ja kolm ood leiba soonud ega vett joonud. 13 Taa¨
vet kusis temalt: „Kelle oma
sa oled? Kust sa tuled?” Mees
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vastas: „Ma olen egiptlane,
¨
uhe amaleki teener. Kuid mu
¨
isand jattis mu maha, sest kol¨
¨
me paeva eest jain ma hai¨
¨ ¨
geks. 14 Me kaisime roovret˜
kel kreetide a maa lounaosas1,
˜
Juudamaal ja Kaalebimaa b lou˜
naosas1 ning Siklagi me pole¨
tasime maha.” 15 Taavet kusis temalt: „Kas sa juhatad
¨ ¨ ˜
mind selle roovjougu juurde?”
Mees kostis: „Vannu mulle Jumala nimel, et sa ei tapa mind
¨
ega anna mind mu isanda katte, siis ma juhatan sind selle
¨ ¨ ˜
roovjougu juurde.”
16 Mees juhataski ta nen¨
de juurde. Nad olid ule kogu
˜
˜
maa laiali ning soid, joid ja pidutsesid, sest nad olid vilistite maalt ja Juudamaalt riisu˜
nud suure sojasaagi. 17 Taa¨
vet tappis neid hommikuha˜
¨ ¨
marusest ohtuni. Neist paases
vaid 400 noort meest, kes
˜
pogenesid kaamelite seljas. c
˜
18 Taavet sai tagasi koik, mis
amalekid olid kaasa viinud.d
¨ ¨
Ta paastis ka oma kaks naist.
¨ ¨
19 Midagi ei jaanud vajaka,
¨
mitte vahimatki. Nad said taga˜
¨
si koik pojad ja tutred ja
¨ ¨
˜
kogu roovsaagi. e Koik, mis oli
¨
˜
ara voetud, sai Taavet tagasi.
˜
˜
20 Siis vottis Taavet koik kitsed, lambad ja veised ning rahvas ajas neid oma karja ees,
¨
˜
oeldes: „See on Taaveti sojasaak!”
˜
21 Taavet joudis siis tagasi nende 200 mehe juurde, kes
¨
olid olnud liiga vasinud, et Taavetiga kaasa minna, ning olid
¨ ¨
jaanud maha Besori vadi juurde. f Mehed tulid Taavetile ja
rahvale vastu ning kui Taavet
˜
¨
nendeni joudis, kusis ta, kuidas
˜
˜
30:14 1 Voib tolkida ka „Negevis”.
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¨
˜
neil on lainud. 22 Aga koik
¨ ¨
nurjatud ja vaaritud mehed
¨
Taavetiga kaasaskainute hul¨
gast utlesid: „Nad ei tulnud
¨
koos meiega. Selleparast ei
˜
anna me neile sojasaagist, mille me tagasi saime, mitte midagi peale nende naiste ja las˜
te. Votku nad need ja mingu!”
¨
23 Aga Taavet utles: „Mu vennad, nii ei tohi teha sellega,
mis Jehoova on meile andnud!
Tema kaitses meid ja andis
¨
¨ ¨ ˜
meie katte selle roovjougu, kes
¨
oli meid runnanud. a 24 Kas te
arvate, et keegi teid selles as˜
jas kuulda votab? Selle osa,
¨
˜
kes kais sojas, olgu samasugu¨
ne kui selle osa, kes jai varus˜
tuse juurde! b Koik saagu oma
¨
osa!” c 25 Sellest paevast alates sai see Iisraelis seaduseks
˜
¨
ning nonda on see tanini.
˜
26 Kui Taavet joudis tagasi
˜
Siklagi, saatis ta osa sojasaagist
˜
Juuda vanematele, oma sopra¨
dele, oeldes: „Siin on teile kin˜
˜
gitus sojasaagist, mis on voetud
Jehoova vaenlastelt.” 27 Taavet saatis kingituse neile, kes
olid Peetelis, d Negevi Raamotis,
Jattiris, e 28 Aroeris, Sifmotis,
Estemoas, f 29 Raakalis, jerahmeellaste g linnades, keenlasteh
linnades, 30 Hormas, i BoorAasanis, Atakis, 31 Hebronis j
˜
ja koigis neis paigus, kus Taavet
¨
oma meestega oli kainud.
˜
Vilistid sodisid Iisraeli
vastu k ning Iisraeli me˜
hed pogenesid vilistite eest ja
paljud neist langesid Gilboa l
¨
¨
mael. 2 Vilistid pusisid Sauli ja tema poegade kannul
ning tapsid Sauli pojad Joonatani, m Abinadabi ja Malkisuua. n
˜
¨
3 Voitlus Sauli vastu jarjest
¨
¨
agenes ning viimaks vibukutti-

31

430
PTK 30
a 1Sa 30:8
b 1Sa 30:10
c 4Mo 31:27
Jos 22:8
L 68:12

d Jos 19:4, 8
e Jos 15:20, 48
Jos 21:8, 14

f Jos 15:20, 50
Jos 21:8, 14

g 1Sa 27:10
1Aj 2:9

h Koh 1:16
1Sa 15:6

i 4Mo 21:3
Jos 19:1, 4
Koh 1:17

j Jos 14:13
2Sa 2:1


PTK 31
k 1Sa 14:52
1Sa 29:1

l 1Sa 28:4
2Sa 1:21
1Aj 10:1–5

m 1Sa 13:2
n 1Aj 8:33


Teine veerg
a 2Sa 1:4, 6
b 1Sa 17:26
2Sa 1:20

c 1Aj 10:4
d 1Sa 26:10
1Aj 10:13

e 1Sa 28:19
1Aj 10:6, 7

f 1Sa 13:6
g 1Sa 28:4
1Sa 31:1
2Sa 1:6
1Aj 10:8–12

h 2Sa 1:20
i Koh 16:23
j Jos 17:11
Koh 1:27

k 1Sa 11:1,
9–11

l 2Sa 21:12
m 2Sa 2:4, 5

de nooled tabasid teda, nii et
ta sai raskelt haavata. a 4 Saul
¨
˜
utles oma relvakandjale: „Tom˜ ˜
ba oma mook ja torka mind
¨
¨
˜
labi, et need umberloikamata
¨
mehed b mind ise labi ei torkaks
ega teotaks mind.” Aga relvakandja ei tahtnud seda teha,
¨
˜
sest ta kartis vaga. Siis vot˜ ˜
tis Saul oma mooga ja kukutas end selle otsa. c 5 Kui rel¨
vakandja nagi, et Saul on surnud, d siis kukutas ka tema end
˜ ˜
oma mooga otsa ja suri koos
˜
temaga. 6 Nonda surid Saul,
tema kolm poega, ta relva˜
¨
kandja ning koik ta mehed uhel
¨
e
ja samal paeval. 7 Kui sealses orus ja Jordani piirkonnas
¨
elavad iisraellased nagid, et Iis¨
˜
raeli vaed on pogenenud ning
et Saul ja ta pojad on surnud,
¨
jatsid nad oma linnad maha ja
˜
pogenesid samuti. f Siis tulid vilistid ja asusid neisse elama.
¨
8 Kui vilistid tulid jargmisel
¨
paeval tapetuid riisuma, leidsid nad Sauli ja ta kolm poega
¨
surnuna Gilboa g maelt. 9 Nad
˜
raiusid Saulil pea maha, votsid
˜
ta sojavarustuse ning saatsid
˜
¨
sona ule kogu vilistite maa, h et
sellest nende ebajumalatemplites i ja rahva seas teada anda.
10 Nad panid ta relvad Astarte templisse ja tema surnukeha
¨ ¨
nad riputasid Beet-Saani j muurile. 11 Kui Gileadi-Jaabese k
elanikud kuulsid, mida vilistid
olid Sauliga teinud, 12 asu˜
˜
sid koik sojamehed Beet-Saani
¨
¨ ¨
poole teele ja kaisid kogu oo.
˜
Nad votsid Sauli ja ta poega¨ ¨
de surnukehad muurilt maha,
˜
tulid tagasi Jaabesesse ja pole˜
tasid need seal. 13 Siis votsid
nad nende luud, l matsid Jaabeses m tamariskipuu alla ning
¨
paastusid seitse paeva.
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6 Lepingulaegas tuuakse
Jeruusalemma (1–23)
Ussa haarab laekast kinni ja
sureb (6–8)
˜
Miikal polgab Taavetit (16, 20–23)
7 Taavet ei ehita templit (1–7)
Leping, et Taaveti kuningriik
¨
pusib (8–17)
¨
Taaveti tanupalve
(18–29)

˜
8 Taaveti voidud (1–14)
Taaveti ametnikud (15–18)
9 Taaveti truu armastus Mefiboseti
vastu (1–13)
˜
¨ ¨
¨
10 Voit ammonlaste ja suurlaste ule (1–19)
11 Taavet rikub Batsebaga abielu (1–13)
Taavet saadab Uurija surma (14–25)
˜
Taavet votab Batseba naiseks (26, 27)
12 Naatan noomib Taavetit (1–15a)
Batseba poeg sureb (15b–23)
Batseba toob ilmale Saalomoni (24, 25)
Ammonlaste Rabba vallutatakse (26–31)
¨
13 Amnon vagistab Taamari (1–22)
Absalom tapab Amnoni (23–33)
˜
Absalom pogeneb Gesurisse (34–39)
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2. SAAMUELI 1:1–22

¨
Kui Taavet tuli parast Sau¨ ¨
li surma amalekke loomast,
¨
¨
jai ta kaheks paevaks Siklagi. a
¨
2 Kolmandal paeval tuli Sauli
¨
laagrist uks mees. Ta oli oma
˜
¨
riided lohki karistanud ja enda¨
le mulda pahe raputanud. Kui
˜
ta Taaveti juurde joudis, langes
ta tema ette silmili maha.
¨
3 Taavet kusis temalt: „Kust
sa tuled?” Mees vastas: „Ma
˜
pogenesin Iisraeli laagrist.”
¨
¨ ¨
4 Taavet utles: „Raagi palun,
¨
kuidas seal laks!” Seepeale too
˜
vastas: „Mehed pogenesid lahin¨
guvaljalt ja paljud tapeti. Ka
Saul ja tema poeg Joonatan
¨
said surma.” b 5 Siis kusis Taavet selle teate toonud mehelt:
„Kust sa tead, et Saul ja tema poeg Joonatan on surnud?” 6 Mees kostis: „Ma sat¨
¨
tusin Gilboa c maele ja nagin
Sauli oma odale toetumas ning
˜
sojavankreid ja ratsanikke tema
¨
poole tormamas. d 7 Kui ta um¨ ¨
¨
ber pooras ja mind nagi, siis ta
˜
hoikas mind ja ma vastasin, et
¨
siin ma olen. 8 Ta kusis: „Kes
¨
sa oled?” Ma utlesin, et amalek. e 9 Siis ta palus mind: „Tu¨
le siia ja tapa mind ara! Ma olen
surmapiinades, aga mul on hing
veel sees.” 10 Ja ma tapsin ta, f
sest teadsin, et kuna ta on sur¨ ¨
mavalt haavatud, ei jaa ta nagu˜
nii elama. Ma votsin tal peast
¨
¨
˜
krooni1 ja kasivarre umbert voru, et tuua need oma isandale.”
¨
11 Siis karistas Taavet oma
˜
riided lohki ja sedasama tegid
˜
ka koik tema juures olevad mehed. 12 Nad halasid, nutsid
˜
ja paastusid g kuni ohtuni Sauli, tema poja Joonatani, Jehoo¨
va rahva ja Iisraeli soo h parast,

1

˜
˜
˜
1:10 1 Voib tolkida ka „laubavoru”.
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˜ ˜
¨
sest need olid mooga labi langenud.
¨
13 Taavet kusis noorelt mehelt, kes oli selle teate too¨
nud: „Kust sa parit oled?” Too
vastas: „Ma olen muulase, ama¨
leki poeg.” 14 Siis Taavet utles talle: „Kuidas sa ei kart˜
¨
˜
nud tosta katt Jehoova voitu
vastu ja teda tappa?” a 15 See¨
¨
jarel kutsus Taavet uhe noore
¨
mehe ja andis talle kasu: „Tule
¨ ¨
ja loo ta maha!” Ja too tappis ta. b 16 Taavet lausus: „Su
veri tulgu su enda pea peale, sest sa ise tunnistasid enda
¨
vastu, kui utlesid: „Mina sur˜
masin Jehoova voitu!”” c
17 Siis laulis Taavet kaebelaulu Saulist ja tema pojast
Joonatanist. d 18 Taavet andis
¨
˜
kasu, et juudalastele opetataks
seda „Vibulaulu”, mis on kirjas
Jasari raamatus: e
19 „Su ilu, oh, Iisrael, on
¨
tapetud su kungastel! f
¨
Vagevad mehed on
¨ langenud!
¨ ¨
20 Arge raakige sellest Gatis g
ega kuulutage seda
¨
Askeloni tanavatel,
¨
et vilistite tutred
˜ ˜
ei roomustaks,
¨
˜
¨
umberloikamatute tutred
ei juubeldaks.
¨
21 Gilboa
maed! h
¨
Argu langegu teie
peale kastepisaraid ega
vihmasagaraid,
¨
˜
argu kandku teie pollud
¨
puha ohvrivilja! i
¨
Sest seal ruvetati
kangelaste kilp,
Sauli kilp pole enam
˜
˜
oliga voitud.
22 Tapetute verest,
¨
vagevate rasvast
ei hoidunud
Joonatani vibu, j
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¨ ¨
˜
ei poordunud voiduta
˜ ˜
tagasi Sauli mook. a
23 Saul ja Joonatan, b
armastatud ja kallid
oma eluajal,
lahutamatud surmas. c
Nad olid kotkaist kiiremad, d
˜
¨
lovidest vagevamad. e
¨
24 Iisraeli tutred,
leinake Sauli,
kes riietas teid uhkeisse
˜
purpurroivaisse,
¨ ¨
ehtis teie ruud kullaga!
¨
25 Kuis kull on kangelased
lahingus langenud!
Joonatan on tapetud
¨
su kungastel. f
26 Mind on haaranud ahastus,
mu vend Joonatan!
¨
Sa olid mulle vaga kallis. g
Imelisem kui naiste
armastus oli sinu
armastus minu vastu. h
¨
27 Kuis kull on kangelased
langenud
˜
¨
ja sojarelvad havinud!”
¨
¨
¨
Parast neid sundmusi kusis Taavet Jehoovalt: i „Kas
˜
peaksin minema monda Juuda
linna?” Jehoova vastas: „Mine!”
¨
Taavet kusis veel: „Aga kuhu?”
Jumal vastas: „Hebronisse.” j
¨
2 Taavet lakski sinna koos
oma kahe naise, jisreellanna
Ahinoami k ja karmellase Naabali lese Abigailiga. l 3 Taavet
˜
vottis endaga kaasa ka oma
mehed m peredega ja nad asu¨
sid elama Hebroni umber olevatesse linnadesse. 4 Siis tu˜
lid Juuda mehed ja voidsid seal
Taaveti Juuda soo kuningaks. n
Taavetile teatati: „Need, kes
Sauli matsid, olid Gileadi-Jaabese mehed.” 5 Seepeale saa¨
tis Taavet kaskjalad Gileadi¨
Jaabese meestele utlema: „Je˜
hoova onnistagu teid, sest oma
¨
isandat Sauli mattes olete val-

2
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jendanud oma truud armastust
¨ ¨
tema vastu. a 6 Saatku nuud
teid Jehoova truu armastus
ja ustavus! Ka mina tahan teile selle teo eest head teha. b
¨
7 Olgu teie kaed tugevad ja
olge julged, sest teie isand Saul
¨
on kull surnud, kuid Juuda
sugu on mind oma kuningaks
˜
voidnud.”
8 Aga Neeri poeg Abner, c
¨
Sauli vaepealik, oli viinud Sau¨
˜
li poja Iisboseti d ule joe Ma˜
e 9 ja tostnud
ta seal
hanaimi
kuningaks Gileadile, f aasurg
lastele, Jisreelile, Efraimile, h
Benjaminile ja kogu Iisraelile.
10 Sauli poeg Iisboset oli 40aastane, kui ta sai Iisraeli kuningaks, ja ta valitses kaks aastat. Juuda sugu toetas aga Taavetit. i 11 Taavet valitses Heb¨
ronis Juuda soo ule seitse
aastat ja kuus kuud. j
¨
¨
12 Mingi aja parast laksid
Neeri poeg Abner ja Sauli
poja Iisboseti sulased Mahanaimist k Gibeoni. l 13 Ka Seruja m
poeg Joab n ja Taaveti sulased
¨
laksid sinna ning said nendega kokku
Gibeoni tiigi juu¨
¨
¨
res. Uhed jaid uhele poole
ja teised teisele poole tii¨
ki. 14 Siis utles Abner Joabi˜
le: „Las noored mehed voitlevad siin meie ees.” Joab vastas:
˜
„Las nad voitlevad.” 15 Niisiis
valiti 12 meest benjaminlaste
ja Sauli poja Iisboseti meeste seast ning 12 meest Taaveti
sulaste seast. 16 Nad haara¨
sid uksteisel peast kinni, pist˜ ˜
¨
sid oma vastase moogaga la¨
bi ja langesid koos. Seeparast
nimetatakse seda paika Gibeonis Helkat-Hassurimiks1.
¨
2:16 1 Nimi Helkat-Hassurim tahendab
¨
¨
„ranikivinugade vali”.

2. SAAMUELI 2:17–3:8

¨
¨
17 Samal paeval jargnes sel¨
lele age lahing ning Taaveti
˜
sulased loid Abnerit ja Iisraeli mehi. 18 Seal olid ka Seruja a kolm poega: Joab, b Abi¨
sai c ja Asael. d Asaelil olid valedad jalad nagu gasellil. 19 Ta
¨
ajas Abnerit taga ja pusis tal visalt kannul. 20 Abner vaa¨
tas tagasi ja kusis: „Kas see
oled sina, Asael?” Too vas¨
tas: „Mina jah.” 21 Abner ut˜
les seepeale: „Aja taga mond
˜
noort meest, vota tema kinni
ja riisu ta asjad!” Kuid Asael
¨
ei tahtnud teda kaest lasta.
¨
22¨ Abner utles Asaelile uuesti:
˜
„Ara aja mind taga! Voi muidu
¨ ¨
ma loon su maha! Kuidas ma
¨
parast su vennale Joabile otsa
¨ ¨
vaatan?” 23 Aga Asael ei jaanud temast maha. Siis torkas
¨
˜
Abner talle odaparaga kohtu, e
¨
nii et oda tuli tal seljast valja. Asael kukkus ja suri seal˜
˜
samas. Koik, kes joudsid Asaeli
¨
surnukeha juurde, jaid seisma.
24 Siis hakkasid Joab ja
Abisai Abnerit taga ajama.
¨
˜
Paikeseloojangul joudsid nad
¨
Amma kunkani, mis asub Giia˜
hi juures, Gibeoni korbesse
viival teel. 25 Benjaminlased
kogunesid Abneri juurde sal¨
¨
¨
ka ja jaid seisma uhele kun˜
kale. 26 Abner hoikas Joabi˜ ˜
le: „Kas meie mookadele ve¨
rest juba kull ei saa? Kas sa
˜
˜
ei moista, et lopp tuleb kibe?
¨
Millal sa ometi utled meestele,
et nad ei ajaks enam oma vendi taga?” 27 Joab kostis: „Nii
˜
toesti, kui Jumal elab, kui sa
¨ ¨
poleks raakima hakanud, siis
oleksid mehed oma vendi hommikuni taga ajanud.” 28 See¨
jarel puhus Joab sarve ja ta
˜
mehed lopetasid Iisraeli taga˜
ajamise ning voitlus lakkas.
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˜
¨ ¨
29 Abner kondis terve oo
¨
oma meestega, et labida Ara¨
¨
ba.a Ta uletas Jordani, laks piki
˜
orgu1 ja joudis Mahanaimi. b
30 Kui Joab oli Abneri taga˜
ajamise lopetanud, kogus ta
oma mehed kokku. Taaveti sulastest olid langenud Asael ja
veel 19 meest. 31 Ent Taaveti
sulased olid benjaminlastest ja
¨ ¨
Abneri meestest maha loo˜
nud 360 meest. 32 Nad votsid Asaeli c surnukeha kaasa ja
matsid ta tema isa hauakoo¨
passe Petlemmas. d Seejarel
˜
kondis Joab oma meestega ter¨ ¨
˜
ve oo ja joudis koidikuks Hebronisse. e
˜
Soda Sauli soo ja Taaveti
soo vahel venis pikale. Taa¨
¨
vet sai uha vagevamaks, f ent
¨
¨
˜
Sauli sugu jai jarjest norgeg
maks.
¨
2 Hebronis sundisid Taave¨
tile pojad: h esmasundinu Amnon, i jisreellanna Ahinoami j
poeg; 3 teine Kileab, karmellase Naabali lese Abigaili k
poeg; kolmas Absalom, l Gesuri
¨
kuninga Talmai m tutre Maaka
poeg; 4 neljas Adonija, n Haggiti poeg; viies Sefatja, Abitali poeg; 5 kuues Jitream, Taa¨
veti naise Egla poeg. Need sundisid Taavetile Hebronis.
6 Samal ajal kui Sauli ja
˜
Taaveti sugu omavahel sodi˜
sid, tugevdas Abnero oma voi˜
mu Sauli suguvosas. 7 Saulil
oli olnud liignaine Rispa, p Ajja
¨
¨
tutar. Iisboset q kusis Abnerilt:
„Miks sa magasid mu isa liignaisega?” r 8 Abner sai Iisbo˜
¨
seti sonade peale vaga vihaseks ja vastas: „Kas ma olen
mingi Juuda koerapea? Truust

3

˜
¨
¨
2:29 1 Teine voimalik tahendus: „labi kogu Bitroni”.
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armastusest sinu isa Sauli soo,
˜
tema vendade ja soprade vastu pole ma sind siiani Taaveti¨
le valja andnud. Ja sina tuled
¨ ¨
mind suudistama mingis patus
naisega! 9 Jumal tehku minu¨
˜
ga ukskoik mida, kui ma ei tee
Taavetile seda, mida Jehoova
¨
talle vandus, a kui utles, 10 et
˜
kuningriik voetakse Sauli soolt
¨
ara ning Taaveti troon seatak¨
se Iisraeli ja Juuda ule Daanist
Beer-Sebani.” b 11 Selle peale
ei suutnud Iisboset Abnerile
˜
sonagi vastata, sest ta kartis
teda. c
12 Abner saatis viivitama¨
¨
ta kaskjalad Taavetile utlema:
„Kellele see maa kuulub? Tee
˜
minuga leping ja ma teen koik
endast oleneva, et terve Iisrael
˜
sinu poole voita.” d 13 Taavet
¨
vastas: „Hasti, ma teen sinuga
lepingu. Kuid ainult sel tingi¨
musel: sa ei saa naha mu palet enne, kui oled toonud minu
¨
juurde Sauli tutre Miikali.” e
¨
14 Siis saatis Taavet kaskjalad
f ¨
Sauli pojale Iisbosetile utlema:
„Anna mulle mu naine Miikal,
kelle ma kihlasin endale 100 vilisti eesnaha eest.” g 15 Iisboset lasigi Miikali tema mehelt,
¨
˜
Laisi pojalt Paltielilt, h ara vot¨
ta. 16 Mees laks nuttes temaga kaasa kuni Bahuurimi¨
ni. i Siis kaskis Abner tal tagasi
¨
minna ja ta laks.
17 Vahepeal oli Abner Iis˜
raeli vanematele sellise sonumi
˜
saatnud: „Te olete juba monda
aega tahtnud, et Taavet saaks
teie kuningaks. 18 Tegutsege
¨ ¨
nuud, sest Jehoova on Taaveti¨
¨ ¨
le oelnud: „Ma paastan Iisrae˜
li rahva vilistite ja koigi vaen¨
laste kaest oma teenija Taave¨ ¨
ti j kaudu.”” 19 Abner raakis
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¨
ka benjaminlastega. a Siis laks
ta Hebronisse, et anda Taavetile nelja silma all teada, milles
˜
iisraellased ja koik benjaminlased on kokku leppinud.
20 Kui Abner 20 mehega
Taaveti juurde Hebronisse tuli,
korraldas Taavet temale ja ta
¨ ¨
meestele pidusoogi. 21 Ab¨
ner utles Taavetile: „Luba mul
minna ja koguda terve Iisrael
kokku mu isanda kuninga juur˜
de, et Iisrael solmiks sinuga lepingu ja sinust saaks kuningas
˜
¨
koige ule, mida su hing ihkab.”
Taavet saatiski Abneri teele ja
see lahkus rahus.
22 Samal ajal tuli Joab koos
¨ ¨
Taaveti sulastega roovretkelt,
˜
kaasas suur sojasaak. Abner ei
olnud enam Taaveti juures Hebronis, sest Taavet oli ta rahus
teele saatnud. 23 Kui Joab b
˜
¨
˜
oma sojavaega kohale joudis,
teatati talle: „Neeri c poeg Abner d tuli kuninga juurde, kunin¨
¨
gas aga saatis ta ara ja ta laks
¨
rahus.” 24 Joab laks kuninga
¨
ette ja utles: „Mida sa oled teinud! Abner tuli sinu juurde!
¨
Miks sa lubasid tal vabalt ara
minna? 25 Sa ju tunned Neeri
¨
poega Abnerit! Ta tuli sind ule
¨
˜
kavaldama ja uurima valja koiki
su plaane ja tegemisi.”
¨
26 Siis laks Joab Taaveti juu¨
¨
rest ara ja saatis kaskjalad Abnerit tagasi kutsuma. Need
¨ ¨
poordusid koos temaga tagasi
Sira veemahuti juurest. Taavet
aga ei teadnud sellest midagi.
˜
27 Kui Abner Hebronisse e jou˜
¨
dis, kutsus Joab ta korvale va˜
ravavolvi alla, et temaga oma¨ ¨
vahel raakida. Seal aga torkas
˜
Joab talle kohtu, sest too oli
tapnud tema venna Asaeli, f ning
Abner suri. g 28 Kui Taavet

2. SAAMUELI 3:29–4:8
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¨
sellest kuulis, utles ta: „Jehoova
teab, et minul ja mu kuningriigil ei ole Neeri poja Abneri sur¨
¨ ¨
ma parast veresuud. a 29 Tulgu see Joabi ja kogu tema isa
¨
soo peale! b Olgu Joabi jarglaste hulgas alati voolusega c mehi,
˜
pidalitobiseid, d ketravaid mehi,1
˜ ˜
¨
moogaga tapetuid ja naljaseid!” e
30 Niisiis tapsid Joab ja tema
vend Abisaif Abneri, g sest Abner oli surmanud nende venna
Asaeli Gibeoni tapluses. h
¨
31 Taavet utles Joabile ja
˜
¨
koigile, kes olid temaga: „Ka˜
ristage oma riided lohki, pan¨
ge kotiriie umber ja nutke Abnerit taga!” Ka kuningas Taa˜
vet kondis Abneri surnuraami
¨
jarel. 32 Abner maeti Hebronisse ning kuningas nuttis valjult Abneri hauakoopa juures
ja kogu rahvas nuttis koos temaga. 33 Kuningas laulis Abnerist kaebelaulu:
„Kas pidi Abner surema
rumala surma?
¨
34 Su kaed ei olnud seotud,
su jalad polnud ahelais.
Sa langesid otsekui
¨
¨
kurjategijate kae labi.” i
Ja kogu rahvas nuttis tema
¨
parast taas.
¨
35 Hiljem samal paeval tuli
rahvas Taavetile lohutuseks
leiba pakkuma, kuid Taavet
vandus: „Jumal tehku minuga
¨
˜
¨ ¨
ukskoik mida, kui ma soon lei˜
¨
ba voi midagi muud enne paikeseloojangut!” j 36 See meel˜
dis rahvale, samuti koik muu,
mida kuningas tegi. 37 Kogu
rahvas ja terve Iisrael sai sel
¨
paeval teada, et kuningas pol¨
nud kaskinud Neeri poega Ab¨
nerit tappa. k 38 Kuningas ut-

m 2Sa 9:13

˜
˜
3:29 1 Voidakse moelda vigaseid mehi,
¨ ¨
kes pidid tegema naiste tood.

n 2Sa 4:2
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¨
les oma sulastele: „Tana on Iis¨
raelis langenud uks suur pealik
¨
ja vagev mees. a 39 Kuigi mind
˜
on voitud kuningaks, b olen ma
˜
praegu nork, need Seruja pojad c on aga julmad. d Jehoova
tasugu sellele, kes kurja teeb,
¨ ¨
tema kurjust mooda!” e
Kui Sauli poeg Iisboset f
kuulis, et Abner on Hebronis g tapetud, kadus ta julgus
˜
ning ka koik iisraellased tundsid hirmu. 2 Sauli pojal oli
¨ ¨ ˜
kaks meest roovjoukude peali¨
kuiks: uhe nimi oli Baana ja teise nimi Reekab. Nad olid beerotlase Rimmoni pojad Benjamini suguharust. (Ka Beerot h
oli arvatud Benjamini hulka.
˜
3 Beerotlased pogenesid Gittaimi i ja elavad seal muulaste¨
na tanini.)
4 Sauli pojal Joonatanil j oli
poeg, kes oli jalust vigane. k
Kui Jisreelistl tuli teade Sauli
ja Joonatani surma kohta, oli
˜
ta 5-aastane. Poisi hoidja vottis
˜
tema ja pogenes paanikas, kuid
˜
pogenemise ajal poiss kukkus
¨
ning jai jalust vigaseks. Poisi
nimi oli Mefiboset. m
5 Beerotlase Rimmoni po¨
jad Reekab ja Baana laksid Iis¨
boseti majja paeva palavaimal
˜
ajal, kui too tegi lounauinakut.
6 Nad sisenesid majja, teesel¨
˜
des, et lahevad nisu votma, aga
˜
pussitasid siis Iisbosetti kohtu.
¨
Seejarel Reekab ja ta vend Baa˜
na n pogenesid. 7 Kui nad olid
¨
majja sisenenud, nagid nad,
et Iisboset lamab magamistoas
voodis. Nad tapsid ta ja raiu˜
sid tal pea otsast. Nad votsid
˜
ta pea kaasa ja kondisid terve
¨ ¨
¨ ¨
oo mooda Araba teed. 8 Kui
nad Taaveti juurde Hebronisse

4
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˜
joudsid, andsid nad talle Iisbo¨
seti a pea. Nad utlesid kuningale: „Siin on su vaenlase, b Sauli
poja Iisboseti pea. Tema tahtis
¨
sind tappa. c Kuid tana on Jehoova mu isanda kuninga eest
¨
¨
Saulile ja tema jarglastele katte maksnud.”
9 Kuid Taavet vastas Reekabile ja tema vennale Baanale,
beerotlase Rimmoni poegade˜
le: „Nii toesti, kui elab Jehoo¨ ¨
va, kes on paastnud mu hinge
˜
˜
˜
koigist onnetustest: d 10 sonumitooja, kes teatas mulle, et
Saul on surnud, e arvas, et toob
¨
˜
haid uudiseid, kuid mina votsin ta kinni ja tapsin f Siklagis.
˜
Nii tasusin ma sonumitoojale.
¨ ¨
11 Seda enam nuud, kui juma˜
latud on tapnud oiglase mehe
ta enda majas ja omas voo˜
dis, nouan ma aru selle mehe
¨
¨
vere parast g ja puhin teid maa
pealt minema!” 12 Siis andis
Taavet oma noortele meestele
¨
kasu ja need tapsid nad. h Nad
˜
¨
loikasid neil kaed ja jalad otsast ning panid nende surnu¨ ¨
kehad Hebroni tiigi aarde rippuma. i Iisboseti pea aga matsid
nad Abneri matmispaika Hebronis.
˜
¨
˜
Mone aja parast tulid koik
Iisraeli suguharud Taaveti
¨
juurde Hebronisse j ja utlesid:
¨
„Me oleme sinuga uks luu ja
˜
liha. k 2 Sa juhtisid Iisraeli so¨
jakaike juba siis, kui Saul oli
¨
meie kuningas. l Jehoova utles sulle: „Sina hakkad karjatama mu rahvast Iisraeli ja saad
Iisraeli juhiks.”” m 3 Kuninga
juurde Hebronisse olid tulnud
˜
koik Iisraeli vanemad. Kunin˜
gas Taavet solmis seal nendega Jehoova ees lepingu n ja siis

5
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˜
voidsid nad Taaveti Iisraeli kuningaks. a
4 Taavet oli kuningaks saades 30-aastane ja ta valitses
40 aastat. b 5 Hebronis valit¨
ses ta Juuda ule 7 aastat ja
6 kuud ning Jeruusalemmas c
valitses ta kogu Iisraeli ja Juu¨
da ule 33 aastat. 6 Kuningas
¨
laks oma meestega Jeruusa˜
lemma alla, et sodida jebuuslastega, d kes sel maal elasid.
Need pilkasid Taavetit: „Sa ei
¨ ¨
paase siia kunagi! Isegi pimedad ja lombakad suudavad su
¨
˜
ara ajada.” Sellega nad motlesid, et Taavet sellesse lin¨ ¨
na ei paase. e 7 Aga Taavet
vallutas Siioni kindluse, mida
¨ ¨
nuud kutsutakse Taaveti lin¨
naks. f 8 Taavet oli sel pae¨
¨
val oelnud: „Kes jebuuslasi run¨
dab, mingu labi veetunneli ning
¨ ¨
loogu neid „lombakaid” ja „pimedaid”, keda Taavet vihkab!”
¨
¨
Seeparast oeldakse: „Pime ega
¨ ¨
lombakas ei paase siia kotta.”
9 Taavet asus sellesse kindlusse elama ja see nimetati1 Taaveti linnaks. Ta hakkas tegema
¨
¨
ehitustoid kaitsevalli2g umber
ja sealt sissepoole. h 10 Taa¨
˜
vet sai uha voimsamaks, i sest
¨
vagede Jumal Jehoova oli temaga. j
¨ ¨
11 Tuurose kuningas Hii¨
ram k lakitas Taaveti juurde
¨
kaskjalad, samuti saatis ta temale seedripuid; l ta saatis ka
¨ ¨
puuseppi ja muuriladujaid, kes
hakkasid Taavetile koda ehi˜
tama. m 12 Taavet moistis, et
Jehoova on andnud talle kind˜
¨
la kuningavoimu Iisraeli ule n
¨
ja ulendanud tema kuningriigi o
¨
oma rahva Iisraeli parast. p
˜
¨
5:9 1 Teine voimalik tahendus: „ja ta ni˜
˜
metas selle”. 2 Voib tolkida ka „Millo”;
˜
¨
¨
see heebrea sona tahendab „taitma”.
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¨
13 Parast seda kui Taavet
oli tulnud Hebronist Jeruusa˜
lemma, vottis ta endale veel
liignaisi a ja naisi ning talle
¨
¨
sundis veel poegi ja tutreid. b
¨
14 Jeruusalemmas sundisid
talle Sammua, Soobab, Naatan, c Saalomon, d 15 Jibhar,
Elisua, Nefeg, Jaafia, 16 Elisama, Eljada ja Elifelet.
17 Kui vilistid kuulsid, et
˜
Taavet on voitud Iisraeli kunin˜
gaks, e tulid nad koik teda otsi¨
ma. f Saanud sellest teada, laks
¨
Taavet alla uhte kindlusse. g
18 Vilistid tulid ja hargnesid
¨
Refaimi orus. h 19 Taavet kusis siis Jehoovalt: i „Kas ma
¨
peaksin minema ules vilistite
vastu? Kas sa annad nad minu
¨
katte?” Jehoova vastas Taavetile: „Mine! Ma annan vilistid
¨
sinu katte.” j 20 Taavet tuligi
Baal-Peratsimi ja andis neile
¨
¨ ¨
¨
seal havitava loogi. Ta utles:
„Jehoova on mu ees vaenlas¨
te ridadest labi murdnud, k ot¨
sekui oleks vesi labi murd¨
nud.” Seeparast pani ta sellele paigale nimeks Baal-Perat¨
sim1. l 21 Vilistid jatsid sinna
maha oma ebajumalad ja Taavet oma meestega viis need
¨
ara.
¨
22 Hiljem tulid vilistid jalle Refaimi orgu m ja hargnesid
¨
seal. 23 Taavet kusis taas
˜
Jehoovalt
nou, kuid tema vas¨
tas: „Ara mine neile otse vastu. Mine neist hoopis kaarega
¨ ¨
¨
˜ ˜
mooda ja runda neid bakapoosaste tagant. 24 Kui te kuu˜ ˜
lete bakapoosaste ladvus sammude sahinat, siis tegutsege
otsustavalt, sest Jehoova on
¨
¨
5:20 1 Nimi Baal-Peratsim tahendab „labimurrete isand”.
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¨
¨
teie ees valja lainud, et vilistite
˜
¨
sojavagi purustada.” 25 Taavet tegigi nii, nagu Jehoova te¨
da oli kaskinud, ja tappis vilisteid a Gebast b kuni Geserini. c
Taavet kogus taas kokku
˜
¨
koik Iisraeli parimad vaesalgad, 30000 meest. 2 Siis
¨
laks Taavet koos oma meestega Baale-Juudasse, et tuua
¨
sealt ara Jumala laegas, d mille
¨ ¨
juures huutakse appi keerubite
¨
kohal1e oma troonil istuva vagede Jehoova f nime. 3 Kuid
¨
Jumala laegas pandi uhe uue
¨
vankri g peale, et tuua see ara
¨
kunkal asuvast Abinadabi majast.h Vankrit juhtisid Abinadabi pojad Ussa ja Ahjo.
4 Nii toodi Jumala laegas
¨
¨
ara kunkal asuvast Abinada˜
bi majast ja Ahjo kondis laeka
ees. 5 Taavet ja kogu Iisraeli
sugu juubeldasid Jehoova ees
¨
ning mangisid igasuguseid ka¨ ¨
dakapuust pille, luurasid, muid
˜
keelpille, i tamburiine, j logisteid ja simbleid. k 6 Aga kui
˜
nad joudsid Naakoni viljapeksuplatsi juurde, haaras Ussa
Jumala laekast kinni, l sest vei¨
sed oleksid selle peaaegu um¨
ber ajanud. 7 Seepeale suttis Jehoova viha Ussa vastu ja
ta surmas Ussa m selle lugupi¨
damatu teo parast.n Ussa suri
sealsamas Jumala laeka juures. 8 Taavetit vihastas see,
et Jehoova oli oma raevu Ussa
¨
peale valja valanud. Ja seda
¨
paika kutsutakse tanini Perets¨
Ussaks1. 9 Sel paeval tundis
Taavet Jehoova ees hirmu o
¨
˜
ja kusis: „Kuidas voib Jehoova laegas minu juurde tulla?” p

6

˜
¨
6:2 1 Teine voimalik tahendus: „vahel”.
¨
6:8 1 Nimi Perets-Ussa tahendab „[viha]purse Ussa vastu”.
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10 Ja ta ei tahtnud tuua Jehoova laegast enda juurde Taaveti linna,a vaid lasi selle viia
gatlase Oobed-Edomi majja. b
¨
11 Jehoova laegas jai gatlase Oobed-Edomi majja kol˜
meks kuuks. Jehoova onnistas Oobed-Edomit ja kogu tema
peret. c 12 Kuningas Taavetile
˜
teatati: „Jehoova on onnistanud Oobed-Edomi majarahvast
˜
ja koike talle kuuluvat, sest Jumala laegas on tema juures.”
¨
˜ ˜
Siis laks Taavet roomsal meelel Jumala laegast Oobed-Edomi majast Taaveti linna tooma. d 13 Kui Jehoova laeka
kandjad e olid astunud kuus
sammu, ohverdas Taavet pulli
¨
ja uhe nuumlooma.
˜
14 Taavet tantsis koigest
¨
vaest Jehoova ees, seljas lina˜
¨ ¨
ne olaruu. f 15 Taavet ja kogu
˜
Iisraeli sugu toid Jehoova lae¨
˜ ˜
˜
ka g ules roomuhoisete h ja sar¨ ¨
vehaale saatel. i 16 Kui Jehoo˜
va laegas joudis Taaveti linna,
¨
vaatas Sauli tutar Miikal j ak¨
¨
nast valja ja nagi kuningas Taa¨
vetit Jehoova ees huppamas
ja tantsimas, ning ta hakkas
¨
˜
teda oma sudames polgama. k
˜
17 Nii toid nad Jehoova laeka ja asetasid selle oma kohale telki, mille Taavet oli
¨
¨
selle jaoks pustitanud. l Seeja˜
rel toi Taavet Jehoova ees m
˜
poletusohvreid n ja rahuohv˜
reid. o 18 Kui Taavet oli poletus- ja rahuohvrite ohverdami˜
˜
se lopetanud, onnistas ta rah¨
vast vagede Jehoova nimel.
˜
19 Ta andis koigile, kogu sellele suurele Iisraeli rahvale, iga˜
le mehele ja naisele, rongaslei¨
va ning datli- ja rosinapatsike¨
¨
se. Siis laks igauks tagasi koju.
¨
¨
20 Parast seda laks Taavet
˜
koju, et oma kodakondseid on-
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¨
nistada. Sauli tutar Miikal a tuli
¨
talle vastu ja utles: „Iisraeli ku˜
¨
ningas on toesti endale tana
au teinud, kui on end paljastanud oma sulaste orjataride ees
nagu arulage mees!” b 21 Taa˜ ˜
vet lausus Miikalile: „Ma roomutsesin Jehoova ees. Tema
on valinud minu su isa ja
¨ ¨
tema soo asemele ja maaranud mind Jehoova rahva Iis¨
˜ ˜
raeli juhiks. c Seeparast roomutsen ma edaspidigi Jehoova
ees, 22 ma alandun veelgi ja
¨
saan iseendagi silmis tahtsusetuks. Kuid nende orjataride sil¨ ¨
mis, kellest sa raakisid, olen
ma austatud.” 23 Ja Miikalil,
¨
Sauli tutrel, d polnud lapsi kuni
¨
surmapaevani.
Kui kuningas elas oma kojas e ja Jehoova oli andnud
¨
talle rahu umberkaudsetest
¨
vaenlastest, 2 utles kuningas
prohvet Naatanile: f „Mina elan
seedripuust kojas, g kuid Jumala laegas asub telgis.” h 3 Naatan vastas kuningale: „Tee
˜
¨
koik, milleks suda sind sunnib,
sest Jehoova on sinuga.” i
¨ ¨
4 Selsamal ool tuli Naata˜
nile Jehoovalt selline sonum:
5 „Mine ja teata mu teenija¨
le Taavetile: „Nii utleb Jehoova: „Kas sina tahad mulle elamiseks koda ehitada? j 6 Ma ei
¨
ole elanud kojas alates pae˜
vast, mil ma toin Iisraeli rah¨
¨
va Egiptusest valja, kuni tana¨
seni,k vaid ma olen ringi rannanud ja elanud telgis. l 7 Kogu
selle aja jooksul, kui ma olen
¨
rannanud koos iisraellastega,
˜
¨
pole ma ainsagi sonaga uhelegi Iisraeli suguharu juhile, kelle
ma olen pannud oma rahva Iis¨
raeli karjaseks, oelnud: „Miks
te pole ehitanud mulle
¨ seedripuust koda?””” 8 Utle mu

7

2. SAAMUELI 7:9–26
teenijale Taavetile veel: „Nii
¨
lausub vagede Jehoova: „Ma
˜
votsin su karjamaalt, kus sa
¨
¨
kaisid lammaste jarel, a ja panin su oma rahva Iisraeli ju˜
hiks. b 9 Ma olen sinuga koik¨
¨
jal, kuhu sa lahed, c ja ma havi˜
tan su eest koik vaenlased. d Ma
˜
teen su nime suureks,e vordseks maa suurmeeste nimede¨ ¨
ga. 10 Ma maaran oma rahvale Iisraelile koha ja panen ta
sinna elama. Ta elab¨ seal ja
keegi ei riku ta rahu. Ulekohtu˜
sed ei rohu teda nagu varem, f
¨ ¨
11 nagu siis, kui ma maara˜
sin kohtumoistjad g Iisraeli rah¨
va ule. Ma annan sulle rahu
˜
koigist su vaenlastest. h
¨
Veel on Jehoova sulle oelnud, et Jehoova rajab sul¨
le koja1. i 12 Kui su elupae¨
˜
j
vad loppevad ja sa lahed
puhkama oma esiisade juur˜
¨
de, lasen ma tousta su jarglase, su oma poja, ning ma teen
˜
¨
tema kuningavoimu vaga kindlaks. k 13 Tema ehitab koja,
mis kannab minu nime, l ja ma
˜
teen tema kuningatrooni koigutamatuks igaveseks ajaks. m
14 Mina olen talle isaks ja
tema on mulle pojaks. n Kui ta
patustab, karistan ma teda ini¨ ¨
meste kepiga, inimlaste1 lookidega. o 15 Minu truud armas˜
tust ei voeta temalt, nagu see
˜
˜
voeti Saulilt, p kelle ma korvaldasin sinu eest. 16 Sinu koda
¨
ja kuningriik pusivad su ees
¨ ¨
igavesti ning su troon on jaadavalt kindel.””” q
¨ ¨
17 Naatan raakis Taavetile
˜
˜
edasi koik need sonad ja kogu
¨
selle nagemuse. r
˜
7:11 1 Moeldakse kuningaliini; samuti
˜
¨
salmis 27. 7:14 1 Teine voimalik tahendus: „Aadama”.
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18 Siis kuningas Taavet tuli,
˜
laskus Jehoova ette polvili is¨
˜
tuma ja utles: „Korgeim valitseja Jehoova, kes olen mina ja
¨ ¨
mida on vaart mu sugu, et sa
˜
oled seda koike minu heaks teinud? a 19 Ja nagu sellest veel
˜
ei piisaks, korgeim valitseja Je¨ ¨
hoova, oled sa raakinud ka
oma teenija soo kaugest tulevi˜
kust. Ja see, korgeim valitse˜
ja Jehoova, on koigile inimestele seaduseks. 20 Mida enamat oskaksin mina, su teeni¨
ja Taavet, sulle oelda? Oo,
˜
korgeim valitseja Jehoova,
¨
sa ju tunned mind nii has˜
¨
ti! b 21 Oma sona parast ja
¨
oma sudame soovil oled sa
˜
teinud koiki neid suuri tegusid ning avaldanud need oma
¨
˜
teenijale. c 22 Seeparast, korgeim valitseja Jehoova, oled
˜
sa toesti suur! d Pole teist si¨
nusarnast, e pole uhtki teist Jumalat peale sinu. f Seda kinni˜
˜
tab koik, mida meie korvad on
kuulnud. 23 Milline teine rahvas maa peal on nagu sinu
rahvas Iisrael? g Sa ostsid ta
vabaks, et teha temast endale rahvas, h tuues au oma nimele i ning saates korda suuri
¨
ja aukartustaratavaid tegusid. j
Sa ajasid teised rahvad ja nen¨
de jumalad ara oma rahva eest,
kelle sa ostsid endale Egiptusest. 24 Sa oled teinud Iisrae˜
li rahva poliselt enda omaks k ja
sina, Jehoova, oled saanud talle Jumalaks. l
¨ ¨
25 Ja nuud, Jumal Jehoo¨
˜
va, vii igaveseks taide oma tootus, mille sa oled andnud
oma teenija ja tema soo koh˜
ta. Tee nii, nagu sa oled toota¨
nud. m 26 Olgu su nimi ulista¨
¨
tud igavesti, n et oeldaks: „Vage-
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de Jehoova on Iisraeli Jumal!”
¨
Pusigu su teenija Taaveti sugu
¨
kindlalt su ees. a 27 Sina, vagede Jehoova, Iisraeli Jumal,
oled andnud oma teenijale teada, et sa rajad talle koja. b
¨
Seeparast julgebki su teenija
˜
seda koike sinult palves palu˜
da. 28 Sina, korgeim valitse˜
ja Jehoova, oled toeline Ju˜
˜
mal. Sinu sonad on tode c ja
˜
sa oled tootanud oma teenija˜
le koike seda head. 29 Palun
˜
¨ ¨
onnista nuud oma teenija sugu
¨
ja pusigu see sinu ees igavesti! d
˜
Sina, korgeim valitseja Jehoo˜
˜
va, oled seda tootanud. Onnis¨ ¨
ta oma teenija sugu jaadavalt!” e
˜
¨
˜
Mone aja parast loi Taavet
f
vilisteid, alistas nad g ning
˜
¨
vottis neilt ara Meteg-Amma.
˜
2 Taavet loi ka moabiite.h Ta
¨
˜ ˜
kaskis neil pikali heita ja moo¨ ¨
¨ ¨
tis neid nooriga: kaks noori¨ ¨
pikkust mehi maaras ta huku¨
¨ ¨
¨
le, uhe nooripikkuse jattis ellu. i
Moabiitidest said Taaveti sulased, kes maksid talle andamit. j
˜
3 Taavet loi ka Sooba k kuningat Hadadeserit, Rehobi
poega, kui see oli teel Euf˜
¨ ¨
˜
rati joe l aarde oma voimu taas˜
tama. 4 Taavet vottis temalt
1700 ratsanikku ja 20 000 jala˜
¨
˜
meest. Ta loikas labi koigi
˜ ˜
vankrihobuste kannakoolused,
¨
jattes terveks vaid 100 hobust. m
¨ ¨
5 Kui Damaskuse suurlased n
Sooba kuningale Hadadeseri˜
le appi tulid, loi Taavet maha
¨ ¨
22 000 suurlast. o 6 Siis rajas
¨ ¨
Taavet Suuriasse Damaskusse
¨ ¨
garnisonid ja suurlastest said
Taaveti sulased, kes maksid
talle andamit. Jehoova andis
˜
˜
Taavetile voidu koikjal, kuhu
˜
¨
see laks. p 7 Taavet vottis Ha-
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¨
¨
dadeseri sulastelt ara ummar˜
gused kuldkilbid ja toi need
Jeruusalemma. a 8 Hadadeseri linnadest Betahist ja Beero˜
taist vottis kuningas Taavet
¨
vaga palju vaske.
9 Kui Hamati b kuningas Toi
kuulis, et Taavet oli alista˜
¨
nud kogu Hadadeseri sojavae, c
10 saatis ta oma poja Jorami
kuningas Taaveti juurde tema
¨
¨
¨
kaekaigu kohta kusima ja teda
˜
onnitlema, sest Taavet oli Ha˜
˜
dadeseriga voidelnud ja voidu saavutanud. Oli ju Hada˜
deser sageli Toiga sodinud. Jo˜
ram toi endaga kaasa kuld-,
˜
hobe- ja vaskesemeid. 11 Ku¨
ningas Taavet puhendas need
¨
Jehoovale, nagu ta oli puhen˜
danud hobeda ja kulla, mil˜
le ta oli votnud alistatud rah¨ ¨
vastelt: d 12 suurlastelt, moabiitidelt, e ammonlastelt, vilistitelt, f amalekkidelt g ja Sooba
kuningalt Hadadeserilt, h Rehobi pojalt. 13 Taaveti kuul¨
sus kasvas veelgi parast seda,
¨ ¨
kui ta oli Soolaorus maha loonud 18000 edomlast. i 14 Taavet rajas Edomimaale garnisonid. Ta rajas neid kogu Edomi˜
maale ja koikidest edomlastest
said tema sulased. j Jehoova
˜
˜
andis Taavetile voidu koikjal,
¨
kuhu see laks. k
15 Taavet valitses kogu Iis˜
¨
raeli ule l ja moistis oma rahva˜
le oiglast m kohut. n 16 Seruja
¨ ¨
poeg Joab o oli vaeulem ja Ahiluudi poeg Joosafat p oli kroonik. 17 Ahituubi poeg Saadok q ja Ebjatari poeg Ahimelek olid preestrid ning Seraja
oli kirjutaja. 18 Joojada poeg
Benaja r oli kreetide ja pleetide
¨
ulem.s Taaveti pojad teenisid
˜
korgetel ametikohtadel.

2. SAAMUELI 9:1–10:5

¨
Taavet kusis: „Kas Sauli soost on veel elus ke˜
dagi, kellele voiksin Joonatani
¨
parast truud armastust osuta˜
da?” a 2 Sauli suguvosal oli sulane nimega Siiba.b Ta kutsuti Taaveti juurde ning kunin¨
gas kusis temalt: „Kas sina oled
Siiba?” See vastas: „Jah, sinu
sulane on su ees.” 3 Kuningas
¨
jatkas: „Kas Sauli soost on veel
˜
¨
elus kedagi, kellele voiksin valjendada Jumala truud armas¨
tust?” Siiba utles kuningale:
„On veel Joonatani poeg, kes
on jalust vigane.” c 4 Siis ku¨
ningas kusis: „Kus ta on?” Siiba
vastas: „Ta on Lo-Debaris Ammieli poja Maakiri d majas.”
5 Siis lasi kuningas Taavet ta
Lo-Debarist Ammieli poja Maa¨
kiri majast ara tuua. 6 Kui Mefiboset, Sauli poja Joonatani
poeg, tuli Taaveti juurde, langes
˜
ta polvili ja kummardas maani.
¨
Siis Taavet utles: „Mefiboset!” ja
too vastas: „Sinu sulane ¨ on
su ees!” 7 Taavet lausus: „Ara
karda, sest minu truu armastus on sinuga e su isa Joonata¨
ni parast. Ma annan sulle tagasi
¨ ¨
su vanaisa Sauli maa ja nuudsest
¨ ¨
sood sa alaliselt minu lauas.” f
8 Mefiboset langes maha ja
¨
¨ ¨
utles: „Mida olen vaart mina,
su sulane, see surnud koer, g et
¨
sa mind tahele paned?” 9 Ku¨ ¨
ningas kutsus nuud enda juur¨
de Sauli sulase Siiba ja ut˜
les: „Koik, mis kuulus Saulile ja
tema soole, annan ma su isanda pojapojale. h 10 Sina, sinu
pojad ja sulased peate temale maad harima ja vilja koristama. See on toiduks sinu
isanda pojapoja kodakondsetele. Aga Mefiboset, sinu isanda

9
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¨ ¨
pojapoeg, soob alaliselt minu
lauas.” a
Siibal oli 15 poega ja 20 sulast. b 11 Siiba vastas kuninga˜
le: „Ma teen koik nii, nagu mu
isand kuningas oma sulasel teha
¨
˜
kasib.” Ja Mefiboset soi Taaveti1 lauas nagu kuningapoeg.
¨
12 Mefibosetil oli vaike poeg,
˜
c
kelle nimi oli Mika. Koik, kes
elasid Siiba majas, said Mefiboseti sulasteks. 13 Mefiboset
˜
aga elas Jeruusalemmas ja soi
˜
kuninga lauas.d Tema molemad
jalad olid vigased. e
˜
¨
Mone aja parast suri ammonlastef kuningas ning
tema asemel sai kuningaks tema poeg Haanun. g 2 Kui Taa¨
vet sellest teada sai, utles ta:
„Ma tahan osutada Naahase
pojale Haanunile truud armastust, nagu tema isa osutas mulle.” Taavet saatis tema juurde
oma sulased talle isa surma puhul kaastunnet avaldama. Kui
˜
nad joudsid ammonlaste maa¨
le, 3 utlesid ammonlaste peamehed oma isandale Haanunile: „Kas sa arvad, et Taavet
saatis need lohutajad siia austusest su isa vastu? Eks saatnud Taavet oma sulased selleks, et nad linnas ringi vaataksid ja luuraksid ning et ta saaks
hiljem selle laastada!” 4 Siis
˜
vottis Haanun Taaveti sulased
kinni, ajas neil pool habet ma˜
ha, h loikas nende riiete alumi¨ ¨
¨
se osa vookohast alates ara ja
saatis nad minema. 5 Kui sellest Taavetile teada anti, saatis ta neile mehed vastu, sest
¨
neid oli rangalt alandatud. Ku¨
¨ ¨
ningas lasi neile oelda: „Jaage niikauaks Jeerikosse, i kuni

10

˜
¨
9:11 1 Teine voimalik tahendus: „minu”.
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teil on habe tagasi kasvanud, ja
tulge siis tagasi.”
¨
6 Kui ammonlased nagid, et
nad on Taavetile vastikuks muutunud, palkasid nad Beet-Reho¨ ¨
bist a ja Soobast b 20 000 Suuc
ria jalameest, Maaka kuningalt
1000 meest ja Iistoobist1 12 000
meest. d 7 Kui Taavet sellest
¨
kuulis, saatis ta valja Joabi ko˜
¨
gu sojavaega, kuhu kuulusid ka
¨
˜
tema vagevaimad sojamehed. e
8 Ammonlased seadsid end lin¨
na varava juurde lahinguvalmis,
¨ ¨
aga suurlased Soobast ja Rehobist, samuti Iistoobi1 ja Maaka
¨
mehed, olid eemal valjal.
¨
9 Kui Joab nagi, et teda ha¨
katakse rundama eest ja ta˜
gant, valis ta moned Iisrae˜
li parimad sojasalgad ja seadis
¨ ¨
˜
need suurlastega voitlemiseks
¨
¨ ¨
f
lahinguvalmis. 10 Ulejaanud
¨
mehed jattis ta oma venna Abisai g juhtimise alla, et see seaks
˜
nad valmis voitluseks ammon¨
laste h vastu. 11 Joab utles
˜
¨ ¨
talle: „Kui voitlus suurlastega
¨
¨
˜
kaib mulle ule jou, siis tule
˜
sina mulle appi, aga kui voitlus
¨
¨
ammonlastega kaib sulle ule
˜
jou, siis tulen mina sulle appi.
12 Me peame olema tugevad ja
˜
julged. i Sodigem oma rahva ja
oma Jumala linnade eest ning
Jehoova teeb, nagu on tema
silmis hea!” j
13 Joab oma meestega tun¨ ¨
gis suurlastele peale ja need
˜
pogenesid tema eest. k 14 Kui
¨
¨ ¨
˜
ammonlased nagid suurlasi pogenemas, pagesid ka nemad;
˜
nad pogenesid Abisai eest ja
¨
taandusid linna. Parast lahin˜
˜
10:6 1 Voib tolkida ka „Toobi meestest”.
˜
˜
10:8 1 Voib tolkida ka „Toobi mehed”.
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¨
gut ammonlastega laks Joab
tagasi Jeruusalemma.
¨ ¨
¨
15 Kui suurlased nagid, et
¨
¨ ¨
nad on Iisraeli kaest luua saanud, tulid nad uuesti kokku. a
¨
16 Hadadeser b saatis kaskja¨ ¨
¨
lad suurlaste jarele, kes olid
˜
¨ ¨
suure joe1c aares. Nad tulid
Heelamisse ja nende eesotsas
¨ ¨
oli Hadadeseri vaeulem Soobak.
17 Kui Taavetile sellest tea˜
tati, kogus ta kokku koik iis¨
¨
raellased, laks ule Jordani
¨ ¨
ning tuli Heelamisse. Suurlased seadsid end Taaveti vas˜
tu lahinguvalmis ja voitlesid te¨ ¨
d
maga. 18 Aga suurlased olid
˜
sunnitud iisraellaste eest poge¨ ¨
nema. Taavet tappis 700 Suuria
vankrijuhti ja 40 000 ratsanik¨ ¨
ku, samuti vaeulem Soobaki. e
˜
19 Kui koik kuningad, Hadade¨
seri sulased, nagid, et nad on
¨
¨ ¨
˜
Iisraeli kaest luua saanud, solmisid nad Iisraeliga rahu ja
said tema alamateks. f Sellest
¨ ¨
ajast alates kartsid suurlased
ammonlasi aidata.
Aasta algul,1 kuninga˜
te sottamineku ajal, saatis Taavet Joabi koos sulaste
˜
¨
ja kogu Iisraeli sojavaega am¨
monlasi havitama. Nad piirasid
¨
Rabbat, g aga Taavet ise jai Jeruusalemma. h
¨
˜
˜
2 Uhel ohtul1 tousis Taavet
¨
voodist ja laks kuningakoja ka¨
tusele jalutama. Sealt nagi ta
¨
uht naist end pesemas, ja nai¨
¨
ne oli vaga kaunis. 3 Taavet la¨
¨
kitas naise kohta jarele parima
ja talle teatati: „See on Eliami i

11

10:16 1 St Eufrati. 11:1 1 St kevadel.
˜
˜
¨
11:2 1 Voib tolkida ka „hilisel parast˜
lounal”.

2. SAAMUELI 11:4–24

¨
tutar Batseba, a hett b Uurija c nai¨
ne.” 4 Seejarel saatis Taavet
¨
kaskjalad teda enda juurde tooma. d Naine tuli ja Taavet magas temaga. e Naisel oli parajasti ebapuhtusest1 puhastami¨
se aeg. f Parast seda naasis ta
koju.
¨
5 Naine jai rasedaks ja saatis
Taavetile teate: „Ma ootan last.”
¨
6 Siis lakitas Taavet Joabile
˜
sona: „Saada hett Uurija minu juurde!” Joab tegigi seda. 7 Kui Uurija Taaveti juur¨
¨
de tuli, kusis Taavet, kuidas la˜
heb Joabil ja sojasalkadel ning
˜
kuidas on lood voitlustandril.
¨
¨
8 Parast seda utles Taavet Uurijale: „Mine koju ja puhka.” Uurija lahkus kuningakojast ja tal¨
le saadeti jarele kuninga kingi¨
tus. 9 Kuid Uurija ei lainud ko¨ ¨
ju, vaid oobis koos oma isanda
¨
sulastega kuningakoja sissekaigu juures. 10 Taavetile teatati:
¨
„Uurija ei lainud koju.” Siis Taa¨
vet kusis Uurijalt: „Sa tulid pikalt teekonnalt, miks sa koju ei
¨
lahe?” 11 Uurija vastas Taavetile: „Kas ma peaksin minema
¨ ¨
oma majja sooma, jooma ja oma
naisega magama, g kui laegas h
ning Iisrael ja Juuda on ajutistes varjualustes ning mu isand
Joab ja mu isanda sulased on
¨
˜
valjal laagris? Nii toesti, kui sa
elad, ma ei tee seda!”
¨
¨ ¨
12 Taavet utles nuud Uuri¨ ¨
¨
jale: „Jaa veel tanaseks siia,
aga homme ma saadan su
¨
¨
ara.” Uurija jaigi Jeruusalem¨
ma nii selleks kui ka jargmiseks
¨
paevaks. 13 Taavet kutsus ta
¨ ¨
enda juurde sooma ja jooma
ning jootis ta purju. Kuid Uuri11:4 1 Ilmselt menstruatsiooniaegsest
ebapuhtusest.
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¨
¨ ¨
ja laks ja heitis ka sellel ool magama oma isanda sulaste juur¨
de ega lainud koju. 14 Hommikul aga kirjutas Taavet Joabile kirja ja andis selle Uurijale
kaasa. 15 Kirjas seisis: „Pan¨
ge Uurija eesliinile, kus kaib
˜
¨
˜
koige agedam voitlus, ise aga
taanduge tema tagant, et ta tapetaks.” a
16 Joab oli linna hoolega
uurinud ja ta pani Uurija sellisele kohale, kus ta teadis ole˜
vat vastaste vaprad sojamehed. 17 Kui linnast tulid me˜
hed Joabi vastu sodima, tapsid
˜
nad moned Taaveti sulased ja
langes ka hett Uurija. b 18 Siis
andis Joab Taavetile teada
˜
˜
¨
koik sojauudised. 19 Joab ut¨
les kaskjalale: „Kui oled ku˜
˜
ningale koik sojauudised tea˜
da andnud, 20 voib ta viha¨
seks saada ja kusida: „Miks te
¨
˜
¨
laksite sodima nii linna lahedale? Kas te ei teadnud, et nad
¨ ¨
lasevad muurilt nooli? 21 Kes
tappis Jerubbeseti1c poja Abi¨
meleki? d Kas mitte uks naine ei kukutanud talle Teebeses
¨ ¨
¨
muuri pealt veskikivi pahe, nii
¨
¨ ¨
et ta suri? Miks te laksite muu¨
¨
rile nii lahedale?” Siis utle talle: „Ka sinu sulane hett Uurija
on surnud.””
¨
22 Kaskjalg asus teele, tuli
Taaveti juurde ja andis tal˜
le teada koik, mida Joab oli
¨
¨
kaskinud. 23 Ta utles Taavetile: „Vastased olid meist tuge¨
¨
vamad ja rundasid meid valjal, kuid me surusime nad ta¨
gasi linnavaravani. 24 Aga vi¨ ¨
bumehed lasid muurilt nooli
kuninga sulaste pihta, nii et
˜
moned neist langesid. Ka su
11:21 1 Sama kes Jerubbaal ehk Giideon.
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sulane hett Uurija sai surma.” a
¨
¨
25 Siis utles Taavet
¨ kaskjalale:
„Teata Joabile: „Argu see asi
˜ ˜
sind vaevaku, sest mook tapab
¨
valimatult. Runda linna veelgi
˜
joulisemalt ja valluta see!”b Julgusta sedasi Joabi.”
26 Kui Uurija naine kuulis,
et ta mees on surnud, leinas ta
¨
teda taga. 27 Parast leinaaja
¨ ¨
moodumist lasi Taavet ta kohe
oma kotta tuua. Temast sai
¨
Taaveti naine c ja ta sunnitas
talle poja. Kuid see, mida Taavet oli teinud, oli Jehoova sil¨
mis vaga halb. d
Siis saatis Jehoova Taaveti juurde Naatani. e ¨ See
¨ ¨
f
tuli ja raakis Taavetile: „Uhes
¨
linnas elas kaks meest, uks oli
rikas, teine vaene. 2 Rikkal
¨
oli vaga palju lambaid ja vei¨
seid, g 3 vaesel aga ainult uks
utetalleke, kelle ta oli endale
ostnud.h Ta hoolitses talle eest
¨
ja see kasvas ules koos tema ja
˜
ta poegadega. Talleke soi tema
˜
kasinaid palukesi, joi tema karikast, magas ta kaisus ja oli
¨
talle nagu tutar. 4 Siis tuli
¨
rikkale mehele kulaline, ent ta
¨
¨ ¨
ei valmistanud randurile suua
mitte oma lammastest ega veis˜
test, vaid vottis vaese mehe
¨
utetalle ja valmistas sellest kulalisele roa.” i
5 Seda kuuldes sai Taavet
tolle mehe peale tulivihaseks
¨
˜
ja utles Naatanile: „Nii toesti,
kui Jehoova elab, j see mees on
surmalaps! 6 Sellise julmuse
¨
parast peab ta tasuma utetalle
eest neljakordselt!” k
7 Naatan vastas Taavetile:
¨
„See mees oled sina! Nii utleb
Iisraeli Jumal Jehoova: „Mina
˜
voidsin su Iisraeli kuningaks l
¨ ¨
¨
ja paastsin su Sauli kaest. m
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8 Ma andsin sulle su isanda
¨
vara a ja su kate vahele su isanb samuti andsin ma
da naised,
sulle Iisraeli ja Juuda soo. c Ja
¨
kui seda oli vahe, oleksin ma
˜
voinud sinu heaks veel rohkemgi teha. d 9 Miks sa siis
˜
˜
polgasid Jehoova sona ja te˜
gid tema silmis kurja? Sa loid
˜ ˜
moogaga maha hett Uurija. e Ja
˜ ˜
kui sa olid ta ammonlaste moo˜
f
gaga tapnud, votsid sa endale
tema naise. g 10 Kuna sa oled
˜
˜
mind polanud ja votnud endale hett Uurija naise, ei lahku
˜ ˜
mook su soost mitte kunagi.” h
¨
11 Nii utleb Jehoova: „Ma toon
˜
sulle onnetuse su omast soost. i
˜
Ma votan su naised su enda silme all ja annan nad teisele, j
¨
¨
kes magab nendega paise pae˜
va ajal. k 12 Kui sina tegid koike seda salajas, l siis mina teen
¨
seda terve Iisraeli ees paise
¨
paeva ajal.””
¨
13 Selle peale utles Taavet Naatanile: „Ma olen Jehoova vastu pattu teinud.” m Naatan
vastas Taavetile: „Jehoova annab su patu sulle andeks, n sa
ei sure. o 14 Ent kuna sa oled
¨ ¨
olnud Jehoova vastu aarmiselt
lugupidamatu, siis poeg, kes
¨
¨
sulle asja sundis, sureb.”
¨
¨
15 Seejarel laks Naatan oma
majja.
Siis Jehoova tegi nii, et laps,
kelle Uurija naine oli Taaveti¨
le ilmale toonud, jai haigeks.
¨
16 Taavet hakkas poisi parast
Jumalat paluma. Ta alustas
¨
ranget paastu, laks oma tup¨ ¨ ˜
pa ja lamas terve oo porandal. p
¨ ¨
17 Tema kojavanemad puud¨
˜
sid teda maast ules tosta,
˜
¨ ¨
kuid ta ei tousnud ega soonud
koos nendega. 18 Seitsmen¨
dal paeval laps suri. Taaveti

2. SAAMUELI 12:19–13:4

¨
sulased kartsid talle oelda, et
¨ ¨
laps on surnud, ja raakisid
omavahel: „Kui laps veel elus
¨ ¨
oli, siis me raakisime temaga,
kuid ta ei kuulanud meid. Kui¨ ¨
¨
das me nuud talle utleme, et
˜
laps on surnud? Ta voib endale kahju teha.”
¨
19 Kui Taavet nagi, et ta sulased omavahel sosistavad, sai
ta aru, et laps on surnud.
¨
Taavet kusis sulastelt: „Kas
laps on surnud?” Nad vastasid:
„Jah, ta on surnud.” 20 Siis
˜
Taavet tousis maast, pesi end,
˜
˜
voidis end oliga,a vahetas rii¨
ded, laks Jehoova kotta b ja lan¨
ges silmili maha. Parast seda
tuli ta oma kotta ning pa¨ ¨
lus, et talle toodaks suua, ja
˜
¨
ta soi. 21 Sulased kusisid te¨
malt: „Miks sa kull nii teed? Kui
laps oli elus, paastusid ja nut¨
sid sa tema parast, aga kui ta
˜
¨ ¨
suri, tousid sa ja hakkasid sooma!” 22 Ta vastas neile: „Kui
laps veel elas, ma paastusin c ja
˜
nutsin, sest ma motlesin: „Kes
teab, ehk on Jehoova mu vastu
¨
armuline ja jatab lapse ellu?” d
¨ ¨
23 Ent miks paastuda nuud,
kui ta on surnud? Kas ma saan
¨
¨
ta tagasi tuua? e Mina lahen kull
f
tema juurde, kuid tema minu
juurde tagasi ei tule.” g
24 Taavet lohutas oma naist
Batsebat. h Ja ta heitis tema
¨ ¨
˜
juurde ning aja moodudes toi
Batseba ilmale poja, kellele
pandi nimeks Saalomon1. i Jehoova armastas poissi j 25 ja
Jehoova saatis prohvet Naata˜
ni k kaudu sona, et kuna ta poissi armastab, pandagu sellele nimeks Jedidja1.
12:24 1 Nimi Saalomon tuleneb heebrea
˜
¨
sonast tahendusega „rahu”. 12:25 1 Ni¨
mi Jedidja tahendab „Jaahi armastatu”.
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˜
26 Joab aga voitles sel ajal
a
ammonlaste Rabba b vastu ja
vallutas selle kuningalinna. c
¨
27 Joab saatis kaskjalad Taa¨
˜
vetile utlema: „Ma olen sodinud Rabba d vastu ja vallutanud
¨ ¨
veelinna1. 28 Kogu nuud kok¨
¨ ¨
˜
ku ulejaanud sojasalgad, tule
¨ ¨
selle linna vastu, loo laager
¨
ules ja valluta see. Muidu vallutan mina selle linna ja saan
au endale.”
˜
˜
29 Taavet kogus koik soja¨
salgad kokku ja laks Rabbasse.
˜
Ta sodis selle vastu ning vallu˜
tas selle. 30 Ta vottis Malkami1 peast kuldkrooni, mis kaa¨
lus uhe talendi2 ning oli kaunistatud kalliskividega, ja see
¨
˜
pandi Taavetile pahe. Ta vot¨
tis sellest linnast ka vaga
˜
palju sojasaaki. e 31 Linnaela¨
nikud viis ta valja ja pani nad
¨ ¨
kive saagima, tootama teravate raudriistade ja -kirvestega
ning valmistama telliseid. Nii
˜
tegi ta koigis ammonlaste lin˜
¨ ¨
nades. Lopuks poordus Taavet
˜
˜
koos koigi sojasalkadega tagasi Jeruusalemma.
Taaveti pojal Absalomil
˜
oli ilus ode nimega Taaf
mar. Taaveti poeg Amnon g
armus Taamarisse. 2 Amnon
˜
¨
oli oma oe Taamari parast suures armuvaevas, lausa haige,
sest too oli veel neitsi ja Am¨
˜
¨
nonile nais voimatu teda katte
˜
saada. 3 Aga Amnonil oli soh
ber nimega Joonadab, Taaveti venna Siimea i poeg. Joona¨
dab oli vaga kaval mees. 4 Ta
¨
kusis Amnonilt: „Kuningapoeg,

13

12:27 1 Arvatavasti linna veevarud.
12:30 1 Ilmselt ammonlaste ebajumal,
keda nimetati ka Moolokiks ja Milkomiks.
2 34,2 kg. (Vt lisa B14.)
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miks sa igal hommikul nii ru¨ ¨
sutud oled? Raagi mulle!” Amnon vastas: „Ma olen armu˜
nud oma venna Absalomi oesse a Taamarisse.” 5 Seepeale
¨
utles Joonadab: „Heida voodisse ja teeskle haiget. Kui su isa
¨
sind vaatama tuleb, utle tal˜
le: „Palun, las mu ode Taamar
toob mulle toitu. Las ta valmistab siin minu silme all mulle
¨ ¨
midagi kosutuseks ja ma soon
¨
tema kaest.””
6 Amnon heitiski voodisse ja
teeskles haiget. Kui kuningas
¨
teda vaatama tuli, utles Amnon
˜
talle: „Palun, las mu ode Taa¨
mar tuleb siia ja kupsetab mi¨
nu silme all paar sudamekujulist kakukest, et ma saaksin te¨
¨ ¨
ma kaest suua.” 7 Taavet lasigi Taamarile tema majja teate
saata: „Palun mine oma venna
Amnoni juurde ja valmista tal¨ ¨
¨
le suua.” 8 Niisiis laks Taamar
oma venna Amnoni majja, kus
˜
too voodis lamas. Ta vottis tai˜
¨
na, sotkus seda ja kupsetas ven¨
na silme all kakke. 9 Seejarel
˜
vottis ta panni ja pakkus kooke
¨ ¨
Amnonile. See aga keeldus soo¨
˜
¨
mast ja utles: „Mingu koik val˜
ja!” ning koik lahkusid.
¨
10 Siis utles Amnon Taamarile: „Too see toit mulle maga˜
mistuppa, et voiksin seda sinu
¨
¨ ¨
˜
¨
kaest suua.” Taamar vottiski sudamekujulised kakud, mis ta oli
¨
kupsetanud, ja viis need oma
vennale Amnonile tema magamistuppa. 11 Ta astus venna
¨ ¨
juurde, et talle suua anda, kuid
¨
see haaras temast kinni ja utles talle: „Heida minu juurde,
˜
mu oeke!” 12 Taamar
¨ aga¨ vastas: „Ei, mu vend! Ara habista
¨
mind! Nii ei tehta Iisraelis. b Ara
¨
c
tee sellist habitegu! 13 Kui-
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das ma saaksin sellise teotusega elada? Ja sind hakataks Iis˜
¨ ¨
raelis polgama! Palun raagi kuningaga, ta ei keela mind sulle!” 14 Amnon aga ei kuulanud
¨
teda. Ta sai temast jagu ja va˜
gistas ta, nonda teda alandades.
¨
15 Parast seda tundis Amnon
¨
Taamari vastu sugavat viha ja
see viha oli tugevam kui armastus, mis tal tema vastu oli ol¨
˜
nud. Amnon utles talle: „Touse
¨
ules ja kao minema!” 16 Taamar aga vastas: „Ei, mu vend!
¨
Kui sa mu ara ajad, on see hullem sellest, mis sa juba tegid!”
Kuid Amnon ei kuulanud teda.
17 Ta kutsus oma teenripoi¨
¨
si ja utles: „Saada see siit valja
¨
ja pane uks tema jarel lukku!”
18 (Taamaril oli seljas erili¨ ¨
ne1 ruu, millist kandsid kunin¨
gatutred, kes olid neitsid.)
¨
Teener saatis ta valja ja sul¨
ges ukse tema jarel. 19 Siis
raputas Taamar endale tuhka
¨
¨
¨ ¨
pahe, a karistas oma peene ruu
˜
¨
¨
lohki ning laks, pea kate vahel,
halades minema.
¨
20 Tema vend Absalom b kusis temalt: „Kas su vend Am˜
¨
¨ ¨
non tegi seda? Mu ode, ara raagi sellest kellelegi,
sest
ta
on
¨
˜
¨
su vend. c Ara vota seda nii su¨
damesse.” Ja Taamar jai teistest eraldatuna elama oma venna Absalomi majja. 21 Kui
˜
kuningas Taavet koigest sellest
¨
kuulis, sai ta vaga vihaseks.d
Ta ei tahtnud aga haavata oma
poja Amnoni tundeid, sest ta
armastas teda, kuna see oli
¨
tema esmasundinu. 22 Kuid
¨ ¨
Absalom ei raakinud Amnoniga head ega halba. Ta vihkas e
˜
Amnonit, kuna see oli tema oe
¨
Taamari habistanud. f
˜
˜
13:18 1 Voib tolkida ka „kaunistustega”.

2. SAAMUELI 13:23–14:3

¨
23 Kahe aasta parast, kui
¨
Absalomi lambapugajad Efrai¨
mi a lahedal Baal-Haasoris lam¨
baid pugasid, kutsus Absa˜
lom sinna ka koik kuningapojad. b 24 Absalom tuli kuninga
¨
juurde ja utles: „Sinu sula¨
ne pugab praegu lambaid. Kas
mu isand kuningas tuleks koos
oma sulastega minu juurde?”
25 Kuid kuningas vastas Absalomile: „Ei, mu poeg. Kui me
˜
koik tuleksime, oleks see sulle
¨
koormaks.” Absalom kais talle
¨
˜
kull peale, kuid tema ei noustu˜
nud, vaid andis talle oma onnis¨
tuse. 26 Siis Absalom utles:
„Kui sina ei tule, siis tulgu mu
¨
vend Amnon.” c Kuningas kusis: „Miks tema peaks tulema?”
¨
27 Ent Absalom kais talle niikaua peale, kuni kuningas saa˜
tiski Amnoni ja koik kuningapojad tema juurde.
28 Absalom andis oma teen¨
ritele kasu: „Pidage Amnonit
silmas! Kui vein on ta tuju
˜ ˜
¨
roomsaks teinud, utlen ma tei¨ ¨
le: „Looge Amnon
maha!” Ja
¨
siis tapke ta. Arge kartke! See
¨
on ju minu kask. Olge julged
ja vaprad!” 29 Absalomi teenrid tegidki Amnoniga nii, nagu
¨
¨
Absalom oli kaskinud. Seda na˜
hes koik teised kuningapojad
˜
¨
tousid, huppasid oma muula˜
de selga ja pogenesid. 30 Kui
˜
nad veel teel olid, joudis Taa˜
vetini sonum „Absalom tappis
˜
koik kuningapojad! Keegi neist
¨ ¨
ei jaanud ellu!”. 31 Seepeale
˜
¨
kuningas tousis, karistas oma
˜
riided lohki ja langes maha. Ja
˜
koik tema sulased seisid te˜
˜
¨
ma korval lohkikaristatud riietega.
32 Aga Joonadab,d Taave¨
ti venna Siimea e poeg, utles:
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¨
˜
„Argu mu isand arvaku, et koik
noored kuningapojad on tapetud, sest vaid Amnon on sur¨
nud.a Ta tapeti Absalomi ka¨
sul, kes plaanis seda b juba pae˜
val, mil Amnon tema ¨ oe c Taa¨
mari habistas. d 33 Argu mu
isand kuningas vaevaku oma
¨
˜
¨
sudant sonumi parast, nagu
˜
oleksid koik kuningapojad surnud, sest vaid Amnon on surnud.”
34 Absalom oli aga vahe˜
˜
¨
peal pogenenud. e Mone aja pa¨
rast markas vahimees, et teed
pidi, mis kulgeb tema taga
¨
˜
mae korval, tuleb hulk rahvast.
¨
35 Sellest teada saades utles
Joonadab f kuningale: „Vaata,
kuningapojad tulevad! Ongi
¨ ¨
nii, nagu su sulane raakis.”
¨
36 Kui ta oli seda oelnud, tulid kuningapojad valjult nut˜
tes sisse. Ka kuningas ja koik
tema sulased nutsid kibedas˜
ti. 37 Kuid Absalom oli pogenenud Gesuri kuninga Talmai, g
Ammihudi poja juurde. Taavet
aga leinas oma poega pikka
˜
aega. 38 Pogenenud Gesurish ¨
se, jai Absalom sinna kolmeks
aastaks.
˜
39 Lopuks sai kuningas Taa¨
vet Amnoni surmast ule ja ta
¨
igatses Absalomi jarele.
¨
Seruja poeg Joab i nagi,
et kuningas igatseb Ab¨
salomi jarele. j 2 Ta laskis Tekoast k enda juurde kutsuda
¨
¨
uhe targa naise ja utles talle:
„Teeskle palun leinajat. Pane
¨
˜
selga leinariided ja ara voia
¨
˜
end oliga. l Kaitu nii, nagu sa
oleksid kedagi pikka aega leinanud. 3 Mine kuninga juur¨ ¨
de ja raagi talle, mida ma sulle
¨
¨
¨
utlen.” Seejarel utles Joab tal¨ ¨
le, mida raakida.
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¨
4 Tekoa naine lakski kunin˜
ga juurde, langes polvili, kum¨
mardas maani ja utles: „Oh, kuningas, palun aita mind!”
¨
5 Kuningas kusis: „Mis sind
¨
vaevab?” Naine vastas: „Oh hada! Mu mees on surnud, ma
olen lesk. 6 Sinu teenijal oli
¨
¨
kaks poega. Need laksid valjal
¨
uksteisele kallale ning polnud
kedagi, kes oleks neid lahu˜
¨
tanud. Lopuks tappis uks tei¨
¨ ¨
se ara. 7 Nuud aga on terve
˜
pere tousnud minu, su teeni˜
ja vastu ja nad nouavad: „Anna
¨
valja see, kes oma venna maha
˜
loi, et saaksime ta vennatapu
¨
eest surmata, a olgugi ta parija!” Nad kustutavad mu viimse˜ ˜
¨
gi hooguva soe1 ning mu mehe¨ ¨
le ei jaa maa peale ei nime ega
¨
jareltulijat.”
¨
8 Siis utles kuningas naisele: „Mine koju, ma annan sinu
¨
¨ ¨
kohta valja maaruse.” 9 Seepeale lausus Tekoa naine: „Mu
isand kuningas, tulgu see patt
minu ja mu isa soo peale,
kuid kuningas ja tema troon
¨ ¨
¨ ¨
˜
jaagu suuta!” 10 Kuningas sonas: „Kui keegi sulle selles as¨
jas veel midagi utleb, siis too
¨
ta minu juurde, ja ta ei tulita sind enam.” 11 Kuid naine
¨
˜
utles: „Moelgu kuningas ometi
oma Jumala Jehoova peale, et
˜
veritasunoudja b ei tooks veelgi
˜
suuremat onnetust ega tapaks
mu poega.” Kuningas vastas
˜
talle: „Nii toesti, kui Jehoova
elab, c ei lange su poja peast
juuksekarvagi!” 12 Naine lausus: „Palun luba oma teenijal
veel kord oma isanda kuninga¨ ¨
ga raakida.” Kuningas vastas:
¨ ¨
„Raagi!”
¨
14:7 1 St viimsegi lootuse saada jareltulija.
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¨
13 Naine utles: „Oh, kuningas, miks sa siis oled teinud sellist kahju Jumala rahva˜
le? a Oma sonadega oled sa tei¨ ¨
nud end ise suudlaseks, sest sa
oled pagendanud oma poja ega
˜
too teda tagasi. b 14 Me koik
sureme ja oleme nagu maapinnale voolanud vesi, mida ei
saa kokku koguda. Kuid Ju˜
mal ei taha elu votta, vaid
ta teab, miks pagendatu ei pea
¨ ¨
alatiseks pagendusse jaama.
15 Ma tulin seda oma isanda¨ ¨
le kuningale raakima, sest rahvas hirmutas mind. Su teeni˜
¨ ¨
ja motles: „Ma raagin kuningaga, ehk ta kuulab oma orja.
¨
˜
16 Kull kuningas votab mind
¨ ¨
kuulda ja paastab oma orja ini¨
meste kaest, kes tahavad mind
ja mu ainsat poega Jumala
¨
¨
antud parandmaalt havitada.” c
˜
17 Su teenija motles veel: „Rahustagu mind mu isanda ku˜
ninga sonad.” Mu isand kuningas on ju nagu Jumala ingel, ta
teeb vahet heal ja halval. Olgu
su Jumal Jehoova sinuga!”
18 Siis lausus kuningas nai¨
sele: „Palun ara varja mu
¨
eest, mida ma sinult kusin.”
¨ ¨
Naine vastas: „Palun raagi, mu
isand kuningas!” 19 Kuningas
¨
¨
kusis: „Kas siin on Joabi kasi
¨
¨
mangus?” d Naine utles: „Nii
˜
toesti, kui sa elad, mu isand
kuningas, see on just nii, nagu
¨
˜
mu isand kuningas utleb. Toe¨
poolest, sinu sulane Joab kaskis mul seda teha ja tema pani
˜
˜
su teenijale koik need sonad
suhu. 20 Su sulane Joab tah¨
tis sulle naidata seda asja teises valguses. Kuid mu isand on
tark nagu Jumala ingel ja tema
˜
¨
teab koike, mis maa peal sunnib.”

2. SAAMUELI 14:21–15:4

¨
21 Siis utles kuningas Joa¨
bile: „Hasti, ma teen seda. a
Mine ja too noor Absalom
tagasi.” b 22 Seepeale langes
˜
Joab polvili, kummardas maa¨
¨
ni ja ulistas kuningat. Ta ut¨ ¨
les: „Nuud su sulane teab, et on
leidnud armu sinu, oma isanda
kuninga silmis, sest kuningas
¨
on taitnud oma sulase palve.”
¨
˜
¨
23 Seejarel tousis Joab ules ja
˜
¨
laks Gesurisse c ning toi Absalomi Jeruusalemma. 24 Kuid
¨
kuningas utles: „Mingu ta oma
¨
majja, minu palet ta ei nae.” Ja
¨ ¨
Absalom poordus tagasi oma
¨
majja, aga kuningat ta ei nainud.
25 Kogu Iisraelis polnud
¨
uhtki teist meest, keda oleks
¨
¨
ta kena valimuse parast roh¨
kem ulistatud kui Absalomi.
Pealaest jalatallani ei olnud tal
¨
˜
uhtegi viga. 26 Kui ta loikas
oma juukseid — mida ta tegi
˜
iga aasta lopus, sest need muu¨
tusid vaga raskeks —, kaalu¨
sid need kuninga kaaluvihi jargi 200 seeklit1. 27 Absalomile
¨
¨
oli sundinud kolm poega d ja tu¨
tar Taamar, kes oli vaga kaunis
naine.
28 Absalom elas Jeruusalemmas kaks aastat, kuid ei
¨
nainud selle aja jooksul kuningat kordagi. e 29 Siis kut¨
sus Absalom Joabi, et lakitada
teda kuninga juurde, kuid Joab
˜
ei noustunud tulema. Absalom
kutsus teda ka teist korda, aga
˜
too ei tulnud ikkagi. 30 Lo˜
14:26 1 Kuninga kaaluviht vois olla kuningapalees hoitav tavalise seekli stan˜
dardkaaluviht voi tavalisest seeklist eri˜
neva kuningliku seekli kaaluviht. Kui votta aluseks tavaline seekel, kaalusid Absalomi juuksed umbes 2,3 kg.
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puks andis Absalom oma sulas¨
¨
tele kasu: „Joabi maatukk on
˜
minu oma korval ja seal kasvab
¨ ¨
˜
oder. Minge ja suudake see po¨ ¨
lema!” Absalomi sulased suu˜
tasidki selle polema. 31 Siis
tuli Joab Absalomi juurde ja
¨
˜
kusis: „Miks su sulased mu pol˜
lu polema panid?” 32 Absalom vastas Joabile: „Ma kutsu¨
sin sind enda juurde, et sa la¨
heksid ja kusiksid kuninga
¨
kaest: „Miks ma pidin Gesurista
tagasi tulema? Mul oleks pa¨ ¨
rem olnud sinna jaada! Lubagu
¨ ¨
¨
nuud kuningas mul naha oma
palet. Kui ma aga olen milles¨ ¨
ki suudi, siis kuningas surmaku
mind.””
¨
¨ ¨
33 Joab laks ja raakis sellest kuningale. Siis kutsus kuningas Absalomi enda juurde.
Too tuli, langes kuninga ees
˜
polvili ja kummardas maani.
¨
Seejarel andis kuningas talle
suud. b
¨
˜
¨
Parast koiki neid sundmusi lasi Absalom teha
endale vankri, hankis hobused
ja pani enda ees jooksma 50
meest. c 2 Absalomil oli kom˜
beks tousta hommikul vara ja
¨
seista linnavarava d juurde viiva
¨ ¨
˜
tee aarde. Kui keegi tuli mone
¨
vaidluse parast kuninga juur¨
˜
de oigust otsima, e kusis Absalom temalt: „Mis linnast sa tuled?” Too vastas: „Su sulane
¨
on uhest Iisraeli suguharust.”
¨
3 Absalom utles talle: „Sul on
˜
oma asjas oigus, kuid kuninga¨
kojas pole kedagi, kes sind ara
kuulaks.” 4 Ta lisas: „Kui vaid
˜
mina saaksin selle maa oigu˜
˜
semoistjaks! Siis tuleksid koik
¨
oma tuliasjaga minu juurde ja
˜
˜
mina moistaksin neile oiglast
kohut.”
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5 Kui siis keegi tahtis Absalomi ees kummardada, embas Absalom teda ja andis tal˜
le suud. a 6 Nonda tegi Absa˜
lom koigi iisraellastega, kes tulid kuninga juurde kohtusse.
Nii varastas Absalom iisraellas¨
te sudamed. b
¨ ¨
7 Kui oli moodunud neli aas¨
tat1, utles Absalom kuningale:
„Luba mul palun minna Hebro¨
nisse, c et ma saaksin taita Je˜
hoovale antud tootuse. 8 Sest
˜
¨ ¨
su sulane tootas d Suurias Gesuris: e „Kui Jehoova laseb mul
Jeruusalemma tagasi tulla, siis
toon ma Jehoovale ohvri!””
9 Kuningas vastas talle: „Mine
¨
rahuga!” Ja Absalom laks Hebronisse.
10 Absalom saatis salaja
¨
˜
kaskjalad koigile Iisraeli sugu¨
harudele utlema: „Niipea kui
¨ ¨
te kuulete sarvehaalt, teatage: „Absalom on saanud Hebronisf kuningaks!”” 11 Absalom kutsus endaga Jeruusalemmast kaasa 200 meest. Nad
¨
laksid midagi kahtlustamata
ega teadnud, mis tal plaanis
on. 12 Ohverdamise ajal lasi
Absalom kutsuda enda juurde
˜
Taaveti nouniku g giilolase Ahitofeli, h kes oli oma linnas Gii˜
¨
˜
los.i Vandenou kogus uha joudu
¨
ja Absalomiga liitus jarjest rohkem inimesi. j
˜
¨
˜
13 Mone aja parast tuli sonumitooja Taavetile teatama:
¨
„Iisraellaste sudamed on hakanud hoidma Absalomi poo¨
˜
le!” 14 Taavet utles kohe koigile oma sulastele Jeruusalem˜
mas: „Me peame pogenema, k
¨ ¨
¨
sest muidu ei paase ukski meist
˜
¨
15:7 1 Teine voimalik tahendus: „40 aas˜
tat”, ilmselt Taaveti voidmisest.
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i Op
˜

Op 18:24

j 2Sa 18:2

¨
Absalomi kaest! Kiirustame, et
ta ei tabaks meid, ei tooks
˜
¨ ¨
meile onnetust kaela ega looks
˜ ˜
linnaelanikke moogaga maha!” a
15 Kuninga sulased vastasid
talle: „Nagu isand kuningas ot˜
sustab, nonda su sulased ka
teevad.” b 16 Ja kuningas lah˜
kus koos koigi oma kodakond¨
¨
setega, aga kumme liignaist c jattis ta koja eest hoolt kandma.
˜
17 Kuningas ja koik ta saatjad
˜
joudsid Beet-Merhakisse1 ning
peatusid seal.
˜
18 Koik kuninga sulased lah˜
kusid koos temaga, samuti koik
d
kreedid ja pleedid ning 600 gatlast, e kes olid tulnud koos temaga1 Gatist. f Kui nad kuningast
¨ ¨
˜
moodusid, vaatas ta nad koik
¨
¨
ule. 19 Kuningas utles gatlasele Ittaile: g „Miks peaksid sina
meiega kaasa tulema? Mine ta¨ ¨
gasi ja jaa uue kuninga juur˜ ˜
de, sest sa oled vooramaalane ja
˜
niigi juba omalt maalt pogenenud. 20 Alles eile sa tulid. Kas
¨
peaksin juba tana laskma sul en¨
daga uhes tulla, kui ma isegi
¨
ei tea, kuhu ma lahen ja mil˜
lal? Mine tagasi ja vota oma vennad endaga kaasa. Saatku sind
Jehoova truu armastus ja ustavus!” h 21 Kuid Ittai vastas ku˜
ningale: „Nii toesti, kui Jehoova
˜
elab, ja nii toesti, kui mu isand
kuningas elab, su sulane tahab olla seal, kus on mu isand!
¨
Ma olen valmis sinu parast kas¨
˜
voi surema!” i 22 Seepeale ut¨
les Taavet Ittaile: j „Hasti, tule
¨
kaasa!” Ja gatlane Ittai laks te˜
maga kaasa koos koigi oma
meeste ja lastega.
¨
15:17 1 Nimi Beet-Merhak tahendab
„kaugel asuv maja”. 15:18 1 Viitab ilmselt salmis 19 mainitud Ittaile.

2. SAAMUELI 15:23–16:3

¨
¨
23 Rahvas laks labi Kidroni
oru a ja kuningas seisis oru
¨ ¨
˜
aares ning koik sealsed elanikud
¨
nutsid valjusti; rahvas laks
¨ ¨
˜
mooda teed, mis viis korbesse. 24 Seal olid ka Saadok b ja
˜
koos temaga koik leviidid; c nemad kandsid d Jumala lepingulaegast. e Nad panid Jumala laeka maha ja Ebjatar f tuli samuti
˜
sinna ning ootas, kuni koik olid
¨
¨
¨
linnast valjunud ja orust labi lai¨
¨
nud. 25 Seejarel utles kuningas Saadokile: „Vii Jumala laegas linna tagasi. g Kui ma Jehoova silmis armu leian, siis toob
¨
ta mind tagasi ja laseb mul naha laegast ja selle asupaika. h
¨
26 Aga kui ta utleb, et ma po¨
le talle meele jarele, siis tehku
ta minuga, nagu heaks arvab.”
¨
27 Kuningas utles preester Saa¨
dokile veel: „Eks ole sa nagija? i
Minge rahus linna tagasi, sina ja
˜
Ebjatar, ning votke endaga kaasa oma pojad, sina oma poeg
Ahimaats ja Ebjatar oma poeg
¨ ¨
˜
Joonatan. j 28 Mina jaan korbesse koolme juurde, kuni olen
˜
saanud teilt sonumi.” k 29 Saadok ja Ebjatar viisidki Jumala
laeka tagasi Jeruusalemma ning
¨
jaid ka ise sinna.
¨
30 Taavet laks nuttes, pea
˜
¨
kaetud ja paljajalu, ules Oli˜
¨
maele. l Koik, kes olid koos temaga, katsid samuti oma pea ja
¨
¨
laksid nuttes ules. 31 Taavetile anti teada: „Ka Ahitofel on
nende hulgas, kes sepitsevad
˜
koos Absalomiga m vandenou.” n
¨
Seepeale utles Taavet: „Jehoo¨ ¨
˜
va, palun poora Ahitofeli nou o
rumaluseks!” p
˜
¨
32 Kui Taavet joudis mae¨
harjale, kus kaidi Jumalat
kummardamas, tuli talle vastu
˜
arklane q Huusai, r riided lohki

452

PTK 15
a 1Ku 2:36, 37
2Aj 30:14
Joh 18:1

b 2Sa 8:17
2Sa 20:25
1Ku 1:8
1Ku 2:35
1Aj 6:8

c 4Mo 8:19
d 4Mo 4:15
4Mo 7:9
1Aj 15:2

e 2Mo 37:1
3Mo 16:2

f 1Sa 22:20
1Sa 30:7

g 2Sa 6:17
h 2Sa 7:2
L 26:8
L 27:4

i 1Sa 9:9
j 2Sa 17:17
k 2Sa 15:36
2Sa 17:16, 21

l Mt 21:1
Mt 24:3
Ap 1:12

m L 3:mrk
n L 41:9
L 55:12, 13
Joh 13:18

o 2Sa 16:23
2Sa 17:14

p L 3:7
q Jos 16:1, 2
r 2Sa 16:16


Teine veerg
a 2Sa 16:18, 19
b 2Sa 17:7, 14
c 2Sa 17:15, 16
d 2Sa 18:19
e 2Sa 17:17
1Ku 1:42

f 2Sa 16:16
1Aj 27:33


PTK 16
g 2Sa 15:30
h 2Sa 9:6
i 2Sa 9:2, 9
j 1Sa 25:18
k 2Sa 17:27–29
l 2Sa 9:3
m 2Sa 19:25–27

¨
karistatud ja mulda pea pea¨
le raputatud. 33 Taavet utles
talle: „Kui sa tuled koos minu¨
ga, oled sa mulle uksnes koor¨
maks. 34 Ent kui sa lahed tagasi linna ja teatad Absalomile: „Oo, kuningas, ma olen sinu
sulane! Varem olin ma su isa
¨ ¨
sulane, kuid nuud tahan ma
a
teenida sind”, siis saad sa Ahi˜
tofeli nou, mis ta minu vastu
annab, nurja ajada. b 35 Eks
ole seal koos sinuga ka preest¨ ¨
rid Saadok ja Ebjatar? Raagi
˜
neile edasi koik, mis sa kuningakojas kuuled. c 36 Nendega
koos on ka Saadoki poeg Ahimaats d ja Ebjatari poeg Joonatan. e Andke mulle nende kau˜
du teada koigest, mida te kuu˜
lete.” 37 Taaveti sober1 Huu¨
sai f lakski Jeruusalemma ja
˜
samal ajal joudis sinna ka Absalom.
¨
Kui Taavet maelt laskus, g
tuli talle vastu Mefiboseti h sulane Siiba, i kellel oli kaasas
kaks saduldatud eeslit ning nende seljas 200 leiba, 100 rosina¨
patsikest, 100 suvistest puuvil¨
jadest1 patsikest ja suur veini˜
¨
nou. j 2 Kuningas kusis Siibalt:
˜
„Miks sa need toid?” Siiba vastas: „Eeslid on kuninga perele ratsutamiseks, leib ja suvised
puuviljad noortele meestele ke¨
hakinnituseks ning vein vasinu˜
¨
le korbes joomiseks.” k 3 Seeja¨
rel kuningas kusis: „Kus on su
isanda poeg1?”l Siiba lausus:
¨
¨
„Ta jai Jeruusalemma, oeldes:
¨ ¨
„Nuud annab Iisraeli sugu mulle
˜
tagasi mu isa kuningavoimu.”” m

16

˜
˜
15:37 1 Voib tolkida ka „usaldusmees”.
¨
16:1 1 Need olid uldjuhul viigimarjad, aga
˜
˜
monikord ka datlid. 16:3 1 Moeldakse
pojapoega.
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˜
4 Kuningas teatas: „Koik, mis
¨ ¨
kuulus Mefibosetile, on nuud si¨
a
nu!” Siis utles Siiba: „Ma kummardan su ees. Leidku ma su
silmis armu, mu isand kuningas!” b
˜
5 Kui kuningas Taavet joudis Bahuurimisse, tuli talle
seal needusi karjudesc vastu
¨
uks mees Sauli soost, Geera
poeg Simei. d 6 Ta loopis kuningas Taavetit ja tema sulaseid kividega, samuti kogu rah˜
¨
vast ja koiki vagevaid mehi, kes
olid kuningast paremal ja vasakul. 7 Simei needis Taavetit
˜
sonadega: „Kao minema! Kao
¨ ¨
minema, sa veresuuga mees,
sa nurjatu! 8 Jehoova tasub
sulle selle eest, et sa oled valanud Sauli soo verd ja saanud
¨ ¨
tema asemel kuningaks. Nuud
˜
annab Jehoova kuningavoimu
su pojale Absalomile. Sind on
˜
tabanud onnetus, sest su peal
¨ ¨
on veresuu!” e
¨
9 Siis utles Seruja poeg Abisai f kuningale: „Miks tohib see
surnud koer g needa mu isan¨
dat kuningat? h Las ma lahen ja
raiun tal pea otsast!” i 10 Kuid
kuningas vastas: „Mis see teisse puutub, Seruja pojad? j Las
ta neab mind, k sest Jehoova
¨
on talle oelnud: l „Nea Taave¨
tit!” Kes tohiks siis kusida:
„Miks sa seda teed?”?” 11 Siis
¨
˜
utles Taavet Abisaile ja koigile
oma sulastele: „Mu oma poeg,
¨
¨ ¨
kes mulle on sundinud, puuab
mu hinge, m seda enam siis see
¨
benjaminlane. n Jatke ta rahu˜
le, et ta voiks mind needa, sest
¨
Jehoova on kaskinud tal seda
¨
teha. 12 Ehk Jehoova naeb
o ja vahest teeb
mu viletsust
¨
Jehoova mulle tanase needmi-
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¨
se asemel head.” a 13 Siis laks
Taavet koos oma meestega
¨ ¨
mooda teed edasi, Simei aga
˜
¨ ¨
kondis temaga kohakuti mooda
¨
˜
maenolva, karjus needusi b ning
loopis kive ja liiva.
14 Kuningas ja temaga koos
˜
˜
¨
olev rahvas joudsid lopuks va¨
sinuna oma sihtkohta ja jaid
sinna puhkama.
˜
15 Aga Absalom ja koik Iisraeli mehed olid tulnud Jeruusalemma; ka Ahitofelc oli temaga. 16 Arklane d Huusai,e Taa˜
veti sober, tuli Absalomi juurde ja lausus: „Elagu kuningas! f
Elagu kuningas!” 17 Seepeale
¨
kusis Absalom Huusailt: „Kas
selline ongi su truu armas˜
tus oma sobra vastu? Miks sa
¨
˜
ei lainud koos oma sobraga?”
18 Huusai vastas: „Ma toetan
seda, kelle on valinud Jehoo˜
va, see rahvas ja koik Iisrae¨ ¨
li mehed. Ma jaan tema juurde. 19 Ja keda ma peaksingi
teenima kui mitte tema poega? Nagu ma teenisin su isa, nii
teenin ma ka sind!” g
¨
20 Absalom utles Ahitofeli˜
le: „Anna mulle nou. h Mida me
peaksime tegema?” 21 Ahitofel vastas Absalomile: „Mine
maga oma isa liignaistega, i kel¨
le ta jattis koda hoidma. j Siis
kuuleb kogu Iisrael, et sa oled
end oma isale vastikuks teinud,
˜
ning koik sinu toetajad saavad
¨
julgust.” 22 Absalomile pustik
tati katusele telk ning ta magas oma isa liignaistega l kogu
Iisraeli silme all. m
˜
23 Ahitofeli nou, n mis ta sel
ajal andis, oli otsekui Jumalalt.
˜
Nii korgelt hindasid Taavet ja
˜
˜
Absalom koiki Ahitofeli nouandeid.

2. SAAMUELI 17:1–20

¨
Ahitofel utles Absalomile: „Las ma valin 12000
¨
¨
¨ ¨
meest ja lahen tana oosel Taa¨
vetit taga ajama. 2 Ma run¨
dan teda, kui ta on vasinud
˜
ja jouetu, a ning ajan ta paanikasse. Siis jookseb kogu temaga olev rahvas laiali ja ma
¨
¨ ¨
loon kuninga maha. b 3 Seejarel toon ma rahva sinu juurde
˜
tagasi. Rahva tagasitulek soltub mehest, keda sa jahid. Kui
ta on tapetud, siis leiab rahvas
rahu.” 4 See ettepanek meel˜
dis Absalomile ja koigile Iisraeli vanematele.
¨
5 Ent Absalom utles: „Kutsuge siia ka arklane Huusai. c
¨
Kuulame, mis temal on oelda.”
6 Huusai tuli Absalomi juurde
¨
ja Absalom utles talle: „Ahito˜
fel andis sellist nou. Kas me
peaksime niimoodi toimima?
Kui mitte, siis mida sina soovitad?” 7 Huusai vastas Absalomile: „Seekord ei ole Ahitofeli
˜
nouanne hea.” d
¨
8 Huusai jatkas: „Sa tunned
oma isa ja tema mehi. Nad
on vaprad, e pealegi kibestunud
nagu emakaru, kes on poega¨ ¨
dest ilma jaanud. f Su isa on
˜
sojamees g ja ta ei puhka oma
¨ ¨
meestega ooselgi. 9 Ta peidab end praegu kuskil koopas
¨
˜
voi mujal. h Kui ta rundab su
mehi esimesena, siis need, kes
¨
sellest kuulevad, utlevad: „Ab¨ ¨
salomi omad on luua saanud!”
¨ ¨
10 Seepeale loovad kartma
¨
isegi julged mehed, kelle suda
˜
¨
on nagu lovi suda, i sest terve
Iisrael teab, et su isa on vapper, j nagu on vaprad ka tema
mehed. 11 Mina soovitan sul
koguda Daanist Beer-Sebani k
˜
kokku koik iisraellased, keda
on sama palju kui liiva mere
¨ ¨
aares, l ja sina ise vii nad lahin-

17
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¨
gusse. 12 Me rundame teda,
kus ta ka poleks, ja laskume
tema peale nagu kaste maapin¨ ¨
nale. Keegi ei jaa ellu, ei ta ise
ega ta mehed. 13 Kui ta taan˜
˜
dub monda linna, votab ter¨
˜
ve Iisrael koied ja tombab selle linna orgu, nii et kivikestki
¨ ¨ ¨
ei jaa jarele.”
¨
14 Selle peale utlesid Ab˜
salom ja koik Iisraeli mehed:
˜
„Arklase Huusai nouanne on
Ahitofeli omast parem!”, a sest
Jehoova oli otsustanud Ahito˜
feli hea nouande nurjata, b et
˜
Jehoova voiks saata Absalomi
˜
onnetusse. c
¨
15 Siis utles Huusai preestritele Saadokile ja Ebjatarile: d
„Ahitofel soovitas Absalomile
¨
ja Iisraeli vanematele uht, mina
¨ ¨
aga teist. 16 Saatke nuud kii˜
resti Taavetile sona ja hoiata¨
¨ ¨
ge teda: „Kuningas argu jaa¨ ¨
˜
gu selleks ooks korbesse koolme juurde1, vaid mingu teisele
˜
poole joge, et ta oma rahvaga
e
ei hukkuks.””
¨
¨
¨
17 Uks teenijatudruk laks ja
¨
˜
utles selle koik edasi Joonatanile f ja Ahimaatsile, g kes olid
¨
Een-Rogelis. h Need laksidki kuningas Taavetile teadet viima.
Linna nad ei julgenud minna,
˜
¨
sest neid oleks voidud naha.
¨
18 Ent uks noormees siiski
¨
¨ ¨
nagi neid ja raakis sellest Ab˜
˜
salomile. Molemad sonumivii˜
jad ruttasid minema ja joudsid
¨
uhe mehe juurde, kes elas Ba˜
huurimis.i Tema maja oues oli
kaev ja nad ronisid sinna.
19 Mehe abikaasa kattis kaevusuu kinni ja kuhjas selle pea¨
le vilja ning keegi ei marganud
midagi. 20 Absalomi sulased
˜
¨
joudsid naise juurde ja kusi˜
¨
˜
17:16 1 Teine voimalik tahendus: „korbetasandikule”.
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sid: „Kus on Ahimaats ja Joo¨
natan?” Naine vastas: „Nad laka Sulased otsisid
sid vee poole.”
¨ ¨
neid, kuid ei leidnud ning poordusid tagasi Jeruusalemma.
21 Kui tagaajajad olid lahku¨
nud, tulid mehed kaevust val¨
ja. Nad laksid kuningas Taave¨
ti juurde ja utlesid talle: „Minge
¨
˜
kiiresti ule joe, sest Ahitofel on
˜
˜
andnud nou, mis ei toota teile
¨
b
head.” 22 Taavet laks kohe
¨
koos rahvaga ule Jordani. Koi˜
duajaks olid nad koik Jordani
¨
uletanud.
¨
23 Kui Ahitofel nagi, et te˜
˜
ma nou ei voetud kuulda, sa˜
duldas ta eesli, soitis kodulin¨
na c ning laks oma majja. Ta tegi
oma peres viimased korraldu¨
sed d ja poos siis end ules. e Nii
ta suri ning ta maeti oma esiisade matmispaika.
¨
24 Taavet oli lainud Maha˜
naimi f ja Absalom koos koi¨
gi iisraellastega uletas Jordani.
25 Absalom pani Joabi asemel
¨ ¨
vaeulemaks g Amaasa, h kes oli
iisraellase Jitra poeg. Jitra oli
¨
heitnud Naahase tutre Abigaili i
˜
juurde, kelle ode oli Joabi ema
Seruja. 26 Iisrael ja Absalom
˜
¨
loid laagri ules Gileadimaale. j
27 Kui Taavet tuli Mahanai˜
mi, toid ammonlaste Rabbas k
elava Naahase poeg Sobi, LoDebaris elava Ammieli poeg
Maakir l ja Rogelimis elav gileadlane Barsillai m 28 maga˜
misasemeid, kausse, savinou¨
sid, nisu, otra, jahu, rosti˜
¨ ¨
tud viljateri, poldube, laatsi,
˜
29 mett, void, lambaid ja juus˜
˜
tu. Nad toid selle koik Taavetile ja tema juures olevale rahva¨
le, n sest nad utlesid: „Inimesed
˜
¨
¨
on korbes naljased, vasinud ja
janus.” o
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¨
luges ara tema
olevad mehed
¨
ning seadis nende ule tuhande- ja sajapealikud. a 2 Kolmandiku meestest otsustas
¨
Taavet valja saata Joabi b juhtimisel, kolmandiku Joabi venna,
Seruja c poja Abisai d juhtimisel
ja kolmandiku gatlase Ittai e juh¨
timisel. Siis utles kuningas
meestele: „Mina tulen samuti
teiega!”
3 Aga need vastasid:
¨
„Ara tule, f sest kui me pea˜
me pogenema, ei hooliks nad
meist, ja kui pooled meist huk¨
kuksid, ei laheks see neile kor¨ ¨
¨
da. Sina aga oled vaart kum¨
g Seepamet tuhandet meest!
¨ ¨
rast oleks parem, kui sa jaaksid linna ja meile siit abi
saadaksid.” 4 Kuningas kostis:
¨
¨
„Hea kull, ma teen, nagu te ut¨
lete.” Ja ta seisis linnavaravas,
kui mehed sadade ja tuhandete
¨
kaupa linnast valjusid. 5 Siis
andis kuningas Joabile, Abisai¨
¨ ¨
le ja Ittaile kasu: „Saastke minu
˜
¨
parast noort Absalomi!” h Koik
mehed kuulsid, kui kuningas
pealikele Absalomi kohta selle
¨
kasu andis.
¨
6 Mehed laksid iisraellaste
vastu ja lahing toimus Efraimi metsas. i 7 Iisraellased j
¨
¨ ¨
said Taaveti sulaste kaest luua k
¨
ning langenuid oli vaga palju, 20 000 meest. 8 Lahingu¨
tegevus laienes ule kogu selle piirkonna. Mets aga neelas
¨
sel paeval rohkem inimesi kui
˜ ˜
mook.
˜
9 Lopuks sattus Absalom
kokku Taaveti sulastega. Ta
˜
ratsutas muula seljas, joudis
˜
siis pogenedes suure harulise
¨
puu alla ja jai peadpidi okstesse kinni. Muul jooksis edasi,
Absalom aga rippus ¨ seal maa
ja taeva vahel. 10 Uks mees

18 Taavet
juures

2. SAAMUELI 18:11–27

¨
nagi seda ja teatas Joabile: a
¨
¨
„Ma nagin Absalomi uhe suu¨
re puu okste kuljes rippu¨
mas.” 11 Joab utles seepeale:
¨
„Kui sa teda nagid, miks sa
teda siis sealsamas ei tapnud?
˜ ˜
Ma oleksin kohe roomuga andnud sulle selle eest 10 seeklit1
˜
¨ ¨
hobedat ja voo.” 12 Mees vastas Joabile: „Kui mulle kaalu¨
˜
taks valja ka 1000 seeklit1 ho˜
¨
bedat, ei tostaks ma oma katt
kuningapoja vastu! Me ju ise
kuulsime, kuidas kuningas andis sulle, Abisaile ja Ittaile
¨
kasu: „Vaadake, et Absalomiga midagi ei juhtuks!” b 13 Kui
ma poleks kuuletunud ja olek˜
sin talt elu votnud, ei oleks
¨ ¨
see kuningale teadmata jaanud. Sina aga poleks mu kait¨
seks valja astunud.” 14 Aga
Joab vastas: „Mul pole aega
˜
siin sinuga lobiseda!” Ta vottis kolm ora1 ja torkas need
¨
Absalomile sudamesse, kui too
¨
veel elusana okste kuljes rip¨
pus. 15 Siis tulid kumme Joabi relvakandjat ja surmasid
¨
Absalomi. c 16 Seejarel puhus
˜
Joab sarve, et mehed lopetaksid iisraellaste tagaajamise,
¨
ning Joabi marguande peale
mehed peatusid. 17 Absalom
visati metsas suurde auku ja
˜
tema peale kuhjati korge kivi˜
d
hunnik. Iisraellased aga poge¨
nesid igauks oma koju.
18 Kui Absalom veel elas,
oli ta lasknud endale Kunin¨
¨
gaorgu e samba pustitada, oeldes: „Mul pole poega, kes mu
nime edasi kannaks.” f Ta oli
pannud sellele sambale oma
18:11 1 114 g. (Vt lisa B14.) 18:12
˜
¨
1 11,4 kg. 18:14 1 Teine voimalik tahen˜
˜
dus: „oda”. Sona-sonalt „keppi”.
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¨
nime ja seda kutsutakse tanini
¨
Absalomi malestussambaks.
19 Saadoki poeg Ahimaats a
¨
utles: „Las ma jooksen ja viin
˜
kuningale sonumi, et Jehoo˜
˜
va on moistnud ta oigeks ja
¨ ¨
¨
paastnud ta vaenlaste kaest.” b
¨
20 Joab aga vastas: „Sina tana
˜
˜
˜
sonumit ei vii. Sa void olla so˜
¨
numiviija monel muul paeval,
¨
aga mitte tana, sest surnud
¨
on kuningapoeg.” c 21 Siis ut¨
ˇ
les Joab uhele kusiidile: d „Mine
¨ ¨
¨
ja raagi kuningale, mida sa naˇ
gid!” Kusiit kummardas Joabi
ees ja jooksis minema. 22 See¨
¨
jarel utles Saadoki poeg Ahimaats Joabile: „Saagu mis saab,
ent luba ka mul joosta selˇ
¨
le kusiidi jarel!” Joab kostis:
„Mu poeg, miks sa tahad minna? Sul pole ju midagi teatada.”
¨
23 Ahimaats aga kais talle peale: „Saagu mis saab, las ma jooksen!” Joab vastas: „Eks jookse
¨ ¨
siis.” Ahimaats jooksiski mooda
¨
¨
teed, mis laks labi Jordani piir¨ ¨
˜
ˇ
konna, ja moodus lopuks kusiidist.
¨
24 Taavet istus sel ajal va¨
limise ja sisemise varavae va¨
¨ ¨
hel. Vahimees f laks muuri
¨
peale varava katusele, vaa¨
¨
tas ja nagi uht meest jooksmas. 25 Ta teatas sellest ku¨
ningale ja kuningas utles: „Kui
¨
˜
ta on uksi, siis on ta sonu¨
mitooja.” Kui jooksja lahema˜
¨
le joudis, 26 nagi vahimees
˜
teist meest jooksmas. Ta hoi¨
kas varavavalvurile: „Vaata,
¨
veel uks mees jookseb!” Ku¨
˜
ningas utles: „Ka see toob sonumeid.” 27 Vahimees lisas:
„Esimene mees jookseb nagu
Saadoki poeg Ahimaats.” g Kuningas kostis: „Tema on hea
¨
˜
mees ja toob haid sonumeid.”
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˜
¨ ¨
28 Kohale joudes huudis Ahi˜
¨
maats kuningale: „Koik on hasti!” Siis langes ta kuninga ette
¨
˜
silmili maha ja utles: „Olgu onnistatud sinu Jumal Jehoova,
¨
kes on andnud su katte mehed,
¨
kes massasid mu isanda kuninga vastu!” a
¨
29 Kuningas aga kusis: „Kas
˜
noore Absalomiga on koik korras?” Ahimaats vastas: „Kui
Joab kuninga sulase ja minu,
¨
su sulase, teele saatis, nagin
ma suurt segadust, kuid ma ei
tea, mis seal toimus.” b 30 Ku¨
˜
ningas utles: „Astu korvale ja
˜
seisa siin.” See astuski korvale
¨
ja jai ootama.
˜
ˇ
31 Siis joudis kohale kusiit c
¨
ja utles: „Mu isand kuningas,
˜
¨
mul on sulle sonum, et tana
˜
on Jehoova oiguse jalule sead¨ ¨
˜
nud, paastes sind koigi nende
¨
¨
kaest, kes su vastu massasid!” d
¨
32 Kuningas aga kusis temalt:
˜
„Kas noore Absalomiga on koik
ˇ
korras?” Kusiit vastas: „Juhtugu mu isanda kuninga vaen˜
¨
laste ja koigi massajatega, kes
tahtsid sulle kurja teha, samamoodi, nagu juhtus selle noore
mehega!” e
33 See teade vapustas ku¨
¨
ningat. Ta laks nuttes ules ka¨
tusekambrisse varava kohal ja
halas: „Oh mu poeg Absalom!
Mu poeg, mu poeg Absalom!
Oleksin ma ise surnud sinu
asemel, mu poeg Absalom, mu
poeg!” f
Joabile teatati: „Kuningas nutab ja leinab Ab˜
˜ ˜
salomi.” g 2 Voiduroom muu¨
tus sel paeval kogu rahvale leinaks, sest rahvas kuulis,
et kuningas leinab oma poega. 3 Rahvas tuli linna h vargsi, otsekui need, kes tunnevad

19
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¨
¨
˜
habi, et on lahinguvaljalt pogenenud. 4 Kuningas oli katnud
¨
nao ja halas valjult: „Mu poeg
Absalom! Absalom, mu poeg,
mu poeg!” a
5 Joab tuli kuninga juurde
¨
¨
majja ja utles: „Sa oled tana
¨
˜
pannud habi tundma koik oma
¨ ¨
sulased, kes on paastnud sinu
¨
elu ning su poegade, b tutarde, c
d
naiste ja liignaiste elu. 6 Sa
armastad neid, kes sind vihkavad, ja vihkad neid, kes sind
¨
¨
armastavad. Tana oled sa naidanud, et sa ei hooli oma pealikest ega sulastest, sest ma
olen kindel, et sulle meeldiks
pigem see, et Absalom elaks ja
¨
¨ ¨
meie ulejaanud oleksime sur˜
¨ ¨
nud. 7 Touse nuud ning mine
ja julgusta oma sulaseid, sest
ma vannun Jehoova nimel, et
¨ ¨ ˜
kui sa seda ei tee, ei jaa oh¨
tuks su juurde uhtegi meest!
See oleks aga hullem kui
˜
˜
koik onnetused, mis sind noo¨
rest east kuni tanaseni on tabanud.” 8 Seepeale kuningas
˜
¨
tousis ja istus linnavaravasse.
Rahvale teatati, et kuningas is¨
tub varavas, ning rahvas kogunes kuninga juurde.
˜
Aga iisraellased olid po¨
genenud igauks oma koju. e
˜
9 Koigis Iisraeli suguharudes
vaieldi omavahel: „Kuningas on
¨ ¨
¨
paastnud meid vaenlaste kaest f
ja vabastanud meid vilistite
¨
¨ ¨
kaest, kuid nuud on ta Absa¨
˜
lomi parast maalt pogenenud. g
10 Aga Absalom, kelle me en˜
dale juhiks voidsime, h hukkus
¨ ¨
lahingus. i Miks te nuud midagi ei tee, et kuningat tagasi
tuua?”
11 Kuningas Taavet saatis
j
ja Ebpreestritele Saadokile
¨
˜
jatarile k sonumi: „Oelge Juuda

2. SAAMUELI 19:12–28
vanematele: a „Miks teie peaksite olema viimased, kes tahavad kuningat oma kotta tagasi
˜
tuua? Kuningani on joudnud ju¨ ¨
tud, mida raagitakse terves Iisraelis. 12 Teie olete mu ven¨
nad, minuga uks luu ja liha.
Miks peaksite siis olema viimased, kes tahavad kuningat tagasi tuua?” 13 Ja Amaasale b
¨
¨
oelge: „Eks ole sina minuga uks
luu ja liha? Jumal tehku minu¨
˜
ga ukskoik mida, kui sinust ei
¨ ¨
saa nuudsest Joabi asemel mu
¨ ¨
vaeulemat!”” c
˜
˜
14 Nonda voitis kuningas
˜
¨
koigi Juuda meeste sudamed,
¨
nii et need teatasid talle uksmeelselt: „Tule tagasi, sina ja
˜
koik su sulased!”
15 Kuningas asuski tagasi˜
¨ ¨
teele ja joudis Jordani aarde. Juudalased tulid Gilgalisse, d et kuningale vastu minna ja
¨
ta ule Jordani tuua. 16 Geera
poeg Simei, e benjaminlane Bahuurimist, ruttas koos juudalastega kuningas Taavetile vastu.
17 Temaga oli veel 1000 benjaminlast. Samuti ruttas Jordani
¨ ¨
˜
aarde Sauli suguvosa teener Siiba f koos oma 15 poja ja 20 sula˜
sega ning joudis sinna enne ku¨
ningat. 18 Ta uletas1 koolme,
¨
¨
et tuua ule kuninga pere ja tai˜
ta koik kuninga soovid. Aga kui
¨
kuningas hakkas Jordanit uletama, langes Geera poeg Si¨
mei tema
ette 19 ja utles tal¨
le: „Argu pangu mu isand mul¨ ¨
le suuks ega pidagu meeles seda
¨
tegu, mis su sulane tegi g paeval, mil mu isand kuningas
¨
lahkus Jeruusalemmast! Argu
˜
¨
kuningas votku seda sudames˜
¨
19:18 1 Teine voimalik tahendus: „nad
¨
uletasid”.
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2Sa 16:3

¨
se! 20 Sinu sulane teab has¨
ti, et on patustanud. Seeparast
olen ma kogu Joosepi soost esimesena oma isandale kuningale
vastu tulnud.”
21 Siis lausus Seruja a poeg
Abisai: b „Kas Simeid ei tuleks
surmata selle eest, et ta nee˜
dis Jehoova voitut?” c 22 Kuid
Taavet vastas: „Mis see teisse
puutub, Seruja pojad? d Miks te
¨
mulle vastu hakkate? Kas tana
peaks kedagi Iisraelis surma¨
tama? Eks ole ma jalle kunin¨
gas Iisraeli ule!” 23 Ja kunin¨
gas utles Simeile: „Sa ei sure!”
ning vandus talle seda. e
24 Kuninga juurde tuli ka
Sauli pojapoeg Mefiboset.f Ta
ei olnud hoolitsenud oma jalgade eest, polnud piiranud oma
habet ega pesnud oma riideid
¨
alates paevast, mil kuningas oli
¨
lahkunud, kuni paevani, mil ta
tuli rahuga tagasi. 25 Kui Mefiboset tuli Jeruusalemma1 ku¨
ningaga kohtuma, kusis kuningas temalt: „Miks sa ei tulnud koos minuga, Mefiboset?”
26 Too vastas: „Mu isand kuningas, mu sulane g pettis mind.
¨
Su sulane utles: „Sadulda mul˜
le eesel, et voiksin minna
koos kuningaga”, sest su sulane
on vigane. h 27 Aga tema laimas su sulast mu isanda kuninga ees. i Kuid mu isand kuningas on nagu Jumala ingel. Tee
¨ ¨
nuud, mis on sinu silmis hea.
28 Mu isand kuningas oleks
˜
¨
voinud kogu mu isa soo havitada, kuid sina oled pannud oma
¨ ¨
sulase nende sekka, kes soovad
˜
su lauas. j Mis oigust on mul veel
¨
kuningale millegi ule kurta?”

j 2Sa 9:7–10

˜
¨
19:25 1 Teine voimalik tahendus: „Jeruusalemmast”.
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¨
29 Kuid kuningas utles tal¨ ¨
¨ ¨
le: „Mis sellest nuud enam raakida. Ma olen otsustanud, et
teil tuleb Siibaga maa omava¨
hel ara jagada.” a 30 Mefibo˜
˜
set aga vastas: „Votku ta koik
endale, peaasi, et kuningas on
tulnud rahuga koju.”
31 Gileadlane Barsillai b oli
tulnud Rogelimist, et saata kuningat Jordanini. 32 Barsillai
oli juba elatanud, 80-aastane.
Kui kuningas viibis Mahanaimis, oli Barsillai teda toiduga
¨
varustanud, c sest ta oli vaga ri¨
kas mees. 33 Kuningas utles
¨
talle: „Tule koos minuga ule
Jordani ja ma toidan sind Jeruusalemmas.” d 34 Kuid Barsillai vastas: „Paljuks mul veel
¨
elupaevi on, et peaksin koos
kuningaga Jeruusalemma tulema? 35 Ma olen juba 80-aastane. e Kas ma oskan enam heal
ja halval vahet teha? Kas mina,
su sulane, tunnen enam toidu
˜
ja joogi maitset voi kuulen laul¨ ¨
jate ja lauljannade haalt? f Miks
peaks su sulane olema koormaks mu isandale kuningale?
36 Piisab sellest, et su sulane saatis kuningat Jordanini.
Miks peaks kuningas mulle selliselt tasuma? 37 Las su sula¨
ne laheb tagasi, et surra oma
linnas, oma isa ja ema mat¨
mispaiga lahedal. g Siin aga
on su sulane Kimham. h Mingu
tema koos mu isanda kuningaga ning tee temale, mis on sinu
silmis hea.”
38 Seepeale vastas kuningas: „Tulgu Kimham minuga ja ma teen talle, mis on
sinu silmis hea. Ja sullegi
˜
teen ma koik, mida sa soo¨ ¨
¨
vid.” 39 Nuud laks kogu rah-
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¨
vas ule Jordani. Ka kuningas
¨
¨
laks ule. Ta andis Barsillaile
a ˜
suud, onnistas teda ning Barsillai naasis koju. 40 Kunin¨
gas laks Gilgalisse b ning Kim¨
ham laks koos temaga. Kunin˜
¨
˜
ga toid ule Jordani koik juudalased ja pooled iisraellased. c
˜
41 Siis tulid koik iisraella¨
sed kuninga juurde ja kusisid: „Miks meie vennad juudalased varastasid sinu ning
˜
˜
toid kuninga, tema pere ja koik
¨
Taaveti mehed ule Jordani?” d
42 Juudalased vastasid iisraellastele: „Sest kuningas on meie
sugulane. e Miks te vihastute
¨
selle parast? Kas me oleme ku¨ ¨
˜
ninga kulul soonud voi oleme
saanud mingi kingituse?”
43 Aga iisraellased vasta¨
sid neile: „Kumme osa kunin¨
gast kuulub meile, seeparast
˜
on meil Taavetile suurem oigus
˜
kui teil. Miks olete meid polanud? Kas meil poleks olnud esi˜
mesena oigus kuningat tagasi
˜
¨
tuua?” Aga juudalaste sona jai
iisraellaste omale peale.
¨
Seal oli uks nurjatu
mees, benjaminlane Seeba, f Bikri poeg. Ta puhus sarve g ja teatas: „Meil pole midagi tegemist Taavetiga! Ei ole
¨
¨
meil uhist parandit Iisai poja¨
ga. h Igauks oma jumalate1 juurde, Iisrael!” i 2 Seepeale keerasid iisraellased Taavetile sel¨
¨
ja ja laksid Bikri poja Seeba ja¨
rel, j kuid juudalased jargnesid
¨ ¨
oma kuningale Jordani aarest
Jeruusalemma. k
˜
3 Kui Taavet joudis oma kotta Jeruusalemmas, l lasi ta viia
¨
kumme liignaist, kelle ta oli

20

˜
¨
20:1 1 Teine voimalik tahendus: „telkide”.

2. SAAMUELI 20:4–21

¨
jatnud koja eest hoolt kandma, a eraldiasuvasse majja, kus
neid valvati. Ta varustas neid
toiduga, kuid ei puutunud neisse. b Neid hoiti seal kuni nende
¨
surmapaevani ja nad olid nagu
lesed, kuigi nende mees elas.
¨
4 Kuningas utles Amaasa¨
le: c „Kutsu kolme paeva jooksul Juuda mehed minu juurde
ja tule ka ise siia!” 5 Amaa¨
sa lakski ja kutsus Juuda kok¨
ku, aga tal laks kauem aega,
kui kuningas oli talle and¨
nud. 6 Siis utles Taavet Abi˜
saile: d „Bikri poeg Seeba e voib
meile rohkem kurja teha kui
˜
Absalom.f Vota oma isanda sulased ja aja teda taga, et ta ei
˜
˜
jouaks monda kindlustatud lin¨ ¨
¨
na ega paaseks meie kaest.”
7 Joabi g mehed, kreedid, plee˜
¨
did h ning koik vagevad mehed
¨
¨
laksid tema jarel. Nad lahkusid
Jeruusalemmast, et Bikri poega Seebat taga ajada. 8 Kui
˜
nad joudsid Gibeonis i oleva
suure kivi juurde, kohtusid nad
˜
Amaasaga. j Joabil oli seljas so¨ ¨
˜ ˜
jaruu ja puusal tupes mook.
Kui Joab ettepoole astus, libi˜ ˜
¨
ses ta mook tupest valja.
¨
9 Joab kusis Amaasalt: „Kas
˜
¨
koik on hasti, mu vend?” Ta
˜
¨
vottis parema kaega Amaasal
habemest kinni, et talle suud
anda. 10 Amaasa aga ei osa˜ ˜
¨
nud karta mooka Joabi kaes.
˜
Joab torkas talle kohtu, k nii
¨
et tema sisikond valgus valja.
Teist korda polnud vaja enam
¨
torgata, sest uhest korrast pii¨
sas tema tapmiseks. Siis laks
Joab koos oma venna Abisaiga
Bikri poega
Seebat taga ajama.
¨
11 Uks
Joabi
noortest
¨
˜
meestest utles Amaasa korval seistes: „Kes on Joabi poolt
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ja kes toetab Taavetit, need
¨
jargnegu Joabile!” 12 Amaa˜
sa aga tombles keset teed oma
¨
veres. Kui see mees nagi, et
˜
koik peatuvad, tiris ta Amaasa
¨
tee pealt ara ja viskas temale
˜
¨
¨
roivatuki peale, kuna ta nagi,
¨ ¨
¨ ¨
et iga moodamineja jaab sinna
seisma. 13 Kui ta oli Amaasa
˜
¨
tee pealt korvaldanud, jargne˜
sid koik Joabile, et Bikri poega
Seebata taga ajada.
¨
¨
˜
14 Seeba laks labi koigi Iisraeli suguharude maa Aabel˜
Beet-Maakasse. b Koik bikrila¨
sed tulid kokku ja laksid samuti tema juurde sellesse linna.
15 Kuid Joab oma meestega piiras sisse Aabel-Beet-Maa˜
ka, kuhu Seeba oli pogenenud, ja kuhjas selle kaitseval¨
liga umbritsetud linna vastu
¨
piiramisvalli. Seejarel hakkas
¨ ¨
Joab oma meestega muurialust
˜ ˜
¨ ¨
oonestama, et muur kokku ku¨ ¨
¨
kuks. 16 Siis huudis uks tark
¨ ¨
naine ¨ linnamuurilt: „Kuulge,
teie! Oelge Joabile, et ta siia
¨ ¨
tuleks! Ma tahan temaga raa¨
¨
kida.” 17 Joab laks lahemale
¨
ja naine kusis: „Kas sina oled
¨
Joab?” Too vastas: „Olen kull.”
Naine lausus: „Kuula, mis su
¨
teenijal oelda on.” Joab vastas:
¨ ¨
¨
„Raagi!” 18 Naine utles: „Va¨
¨
rem oli kombeks oelda: „Kusige
˜
˜
nou Aabelist ja koik saab kor¨ ¨
da!” 19 Ma raagin nende nimel, kes on Iisraelis rahumeel¨
sed ja ustavad. Sa tahad havitada selle Iisraeli emalinna.
Miks sa tahad neelata Jehoo¨
va parandi?” c 20 Joab kostis:
˜
„Mul pole motteski sellele lin˜
¨
nale loppu teha ega seda havitada. 21 Asi on hoopis sel¨
¨
les, et uks mees Efraimi magismaalt, d Bikri poeg Seeba, e on
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˜
tostnud kuningas Taaveti vas¨
¨
tu massu. Andke ta meile valja, siis me lahkume siit!” Naine vastas Joabile: „Me viskame
¨
¨ ¨
tema pea ule muuri!”
¨
22 Siis laks see tark naine
rahva juurde ning nad raiusid
Bikri poja Seeba pea maha ja
viskasid Joabile. Seepeale puhus Joab sarve ja tema mehed
˜
tombusid linna alt tagasi ning
¨
¨
igauks laks oma koju. a Joab
¨ ¨
aga poordus tagasi kuninga
juurde Jeruusalemma.
˜
23 Joab oli kogu Iisraeli so¨
javae pealik. b Joojada c poeg
Benaja d oli kreetide ja pleeti¨ ¨
¨
de e ulem. 24 Adoram f oli too¨
¨
levarvatute ulevaataja ja Ahiluudi poeg Joosafat g oli kroonik. 25 Seva oli kirjutaja ning
Saadok h ja Ebjatar i olid preest¨
rid. 26 Jairilane Iira oli uks
˜
Taaveti korgemaid ametnikke.
¨
Taaveti paevil oli maal
¨
¨
kolm aastat jarjest nalg.j
¨
˜
Taavet kusis nou Jehoovalt
ja Jehoova vastas talle: „Sauli ja tema soo peal lasub
¨ ¨
veresuu, sest ta tappis gibeonlasi.” k 2 Siis kutsus kuningas gibeonlased l enda juur¨ ¨
de ja raakis nendega. (Gibeonlased ei olnud iisraellased, vaid
¨
emorlased, m kes olid veel jare¨ ¨
le jaanud. Iisraellased olid and¨ ¨
nud vande neid saasta, n kuid
¨ ¨
¨
Saul oli puudnud neid havitada, sest ta ei suutnud lep˜
pida tosiasjaga, et nad elavad
Iisraeli ja Juuda rahva kes¨
kel.) 3 Taavet kusis gibeonlastelt: „Mida ma saaksin teie
˜
heaks teha ja kuidas voiksin
¨ ¨
heastada suu, nii et te paluksi˜
¨
te onnistust Jehoova parandile?” 4 Gibeonlased vastasid
talle: „Meil pole Saulilt ja tema

21

2. SAAMUELI 20:22–21:12

PTK 20
a Kog 9:14, 15
Kog 9:18

b 2Sa 8:16
2Sa 19:13

c 1Aj 12:27
d 2Sa 23:20
1Aj 27:5

e 2Sa 8:18
2Sa 15:18
1Ku 1:38, 44

f 1Ku 4:6
1Ku 12:18

g 1Ku 4:3
h 2Sa 15:27
i 2Sa 17:15
2Sa 19:11
1Ku 4:4


PTK 21
j 3Mo 26:
18, 20

k 1Mo 9:6
2Mo 20:13
4Mo 35:
30, 33

l Jos 9:3, 27
m 1Mo 10:15, 16
n Jos 9:15


Teine veerg
a 4Mo 35:31
b 2Sa 21:1
c 4Mo 25:4
5Mo 21:22

d 1Sa 10:26
e 1Sa 9:17
f 2Sa 4:4
2Sa 9:10
2Sa 19:24

g 1Sa 18:3
1Sa 20:42

h 2Sa 3:7
i 1Sa 18:20
1Sa 25:44
2Sa 3:14
2Sa 6:23

j 1Sa 18:19
k 4Mo 35:31
5Mo 19:21

l 2Sa 3:7
m 2Sa 2:5

˜
soolt vaja ei hobedat ega kul˜
da, a samuti pole meil oigust
kedagi Iisraelis surmata.” Taa˜
vet lausus: „Ma teen koik,
mida te palute.” 5 Nad vasta¨
sid kuningale: „See mees havitas meid ja sepitses meie vas˜
tu vandenou, et meile terves
¨
˜
Iisraelis lopp teha. b 6 Seeparast antagu meile seitse meest
tema poegade seast. Me paneme nende surnukehad rippuma1c Jehoova ette Gibeas, d Jehoova valitud mehe Sauli e linnas.” Kuningas lausus: „Ma annan nad teile.”
7 Kuid kuningas andis armu
Mefibosetile, f Sauli poja Joonatani pojale, sest Taavet ja
Sauli poeg Joonatan olid Jehoova ees vande andnud. g
˜
8 Kuningas vottis kaks Ajja
¨
tutre Rispa h poega, kelle see
¨
oli Saulile sunnitanud — Armoni ja Mefiboseti —, ning Sau¨
li tutre Miikali1i viis poega, kel¨
le see oli sunnitanud meholatlase Barsillai pojale Adrielile. j
9 Ta andis nad gibeonlastele,
kes panid nende surnukehad
¨
rippuma Jehoova ette mae˜
¨
le. k Koik seitse surid uheskoos,
˜
nad hukati odraloikuse algu¨
ses. 10 Ajja tutar Rispa l laotas endale kalju peale kotirii¨
˜
de ja jai sinna viljaloikuse algusest kuni vihmasadudeni. Ta ei
lasknud nende kallale ei linde
¨
¨ ¨
paeval ega metsloomi oosel.
11 Taavetile teatati, mida
¨
Sauli liignaine, Ajja tutar Rispa
¨
oli teinud. 12 Siis laks Taavet
Sauli ja tema poja Joonatani
¨
luude jarele Gileadi-Jaabese m
˜
˜
21:6 1 Voib tolkida ka „me paneme nad
¨
¨
valja”, st murtud kate ja jalgadega.
˜
¨
21:8 1 Teine voimalik tahendus: „Mera¨
bi”; st Merabi viis poega, kelle Sauli tu¨
tar Miikal ules kasvatas (vrd 2Sa 6:23).

2. SAAMUELI 21:13–22:7
juhtide1 juurde, kes olid need
¨
varastanud Beet-Saani valjakult, kuhu vilistid olid surnu¨
kehad rippuma pannud paeval, mil nad Sauli Gilboal a
˜
tapsid. 13 Ta toi Sauli ja
tema poja Joonatani luud sealt
¨
ara. Ka hukatute luud korjati kokku. b 14 Siis maeti Sauli ja tema poja Joonatani luud
Benjaminimaale Seelasse c Sau¨
li isa Kiisi d hauakoopasse. Parast seda, kui oli toimitud ku¨
˜
ninga kasu kohaselt, vottis Jumal maa eest esitatud palveid
kuulda. e
¨
15 Vilistid tulid jalle Iisraeli
˜
¨
f
vastu sodima. Taavet laks oma
sulastega alla ja astus vilistite˜
¨
ga voitlusse. Kuid Taavet vasis.
16 Refalane g Jisbi-Benob, kelle vaskoda kaalus 300 seeklit1h
˜ ˜
¨ ¨
ja kellel oli uus mook vool, tahtis Taavetit tappa. 17 Aga Seruja poeg Abisai i tuli Taavetile
appi j ja surmas vilisti. Siis vannutasid mehed Taavetit: „Sa ei
tohi enam meiega lahingusse
˜
tulla. k Sa ei voi kustutada Iisraeli lampi!” l
¨
18 Parast seda puhkes Goo¨
˜
bis jalle soda vilistitega. m Seal
tappis huusalane Sibbekai n refalase o Safi.
19 Taas puhkes Goobis vilis˜
titega soda p ja petlemlase Jaare-Oregimi poeg Elhanan tappis gatlase Koljati, kelle oda
vars oli nagu kangapoom. q
¨
20 Gatis puhkes veel uks
˜
˜
soda, kus voitles erakordselt
suurt kasvu mees, kelle kum¨
˜
malgi kael oli 6 sorme ja kummalgi jalal 6 varvast, kokku 24.
˜
¨
21:12 1 Teine voimalik tahendus: „maaomanike”. 21:16 1 3,4 kg. (Vt lisa B14.)
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o
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s

Temagi oli refalane. a 21 Kuna
˜
ta teotas Iisraeli, b loi Joonatan,
Taaveti venna Simei c poeg, ta
maha.
22 Need neli olid Gatis elavad refalased. Taavet ja tema
sulased tapsid nad. d
¨
¨ ¨
Paeval, mil Jehoova paas˜
tis Taaveti koigi tema
¨
¨ ¨
vaenlaste e ja Sauli kaest, f poordus Taavet Jehoova poole selle
˜
¨
laulu sonadega. g 2 Ta utles:
„Jehoova on mu kalju ja mu
¨ ¨
kindlus, h minu paastja. i
3 Mu Jumal on mu kalju.j
Tema juurest otsin ma
kaitset.
Ta on mu kilp k ja mu
¨ ¨
paastesarv1, mu kindel2
varjupaik, l
ta on mu pelgupaik m
¨ ¨
¨ ¨
ja paastja. n Sina paastad
¨
mind vagivallatsejate
¨ ¨
kuusist.
¨ ¨
4 Ma huuan Jehoovat,
¨ ¨
kes vaarib kiitust,
¨ ¨
ma paasen oma vaenlaste
¨
kaest.
5 Surmalained pekslesid
¨
mu umber, o
¨ ¨
vaaritute tulv kohutas
mind. p
¨
6 Ma olin massitud
¨
surmavalla koitesse, q
˜
˜
surmavorgud olid votnud
mind oma haardesse. r
¨ ¨
7 Kitsikuses huudsin ma
Jehoovat, s
anusin oma Jumalat.
¨ ¨
Ta kuulis mu haalt
oma templist
¨ ¨
˜
ja mu appihuud joudis
ˇ
˜
ta korvu. s

22

˜
˜
˜
¨ ¨
22:3 1 Voib tolkida ka „voimas paastja”.
˜
Sona „sarv” kasutatakse Piiblis sageli
˜
˜ ˜
¨
˜
˜
jou voi voimu sumbolina. 2 Voib tolkida
˜
ka „korge”.
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8 Siis hakkas maa rappuma
˜
ja koikuma, a
¨
taeva alused varisesid, b
need vappusid edasi-tagasi,
¨
sest tema viha suttis. c
˜ ˜
˜
9 Tema soormeist tousis suits
¨
ja suust valjus neelav tuli, d
temast paiskusid
˜ ˜
¨
hooguvad soed.
10 Tema laskudes
paindus taevas, e
ta jalge all oli pilkane
pimedus. f
˜
11 Ta soitis keerubil g ja
tuli lennates,
¨
teda nahti vaimu1 tiivul. h
12 Ta varjas end pimedusega, i
mustavate vete ja
tihedate pilvedega.
¨
13 Tema ees sahvivas valguses
˜ ˜
¨
loomasid tulised soed.
¨
14 Jehoova muristas taevast, j
˜
˜
Koigekorgem andis kuulda
¨ ¨
oma haalt. k
¨
15 Ta lasi valja nooli, l
et pillutada vaenlasi,
¨
heitis valke, et ajada nad
segadusse. m
¨
16 Meresugavused tulid
¨
nahtavale, n
maa alustoed paljastusid
˜
Jehoova soitlusest,
˜ ˜
tema soormete hingusest. o
˜
¨
17 Korgustest sirutas ta kae,
˜
ta vottis must kinni
˜
¨
ja tombas mind valja
¨
vetesugavusest. p
¨ ¨
¨
18 Ta paastis mu vageva
¨
vaenlase kaest, q
¨
mu vihkajate kaest, kes olid
minust tugevamad.
˜
19 Nad tousid mu vastu
˜
¨
mu onnetuspaeval, r
kuid Jehoova oli mulle
toeks.
˜
˜
22:11 1 Voib tolkida ka „tuule”.
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ˇ
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˜
20 Tema toi mind turvalisse
paika, a
¨ ¨
paastis mu, sest olin talle
kallis. b
21 Jehoova tasub mulle mu
˜
¨ ¨
oigust mooda, c
¨
teeb mulle head mu kate
¨ ¨
puhtust mooda. d
¨
22 Ma olen ju kainud
Jehoova teedel,
ma pole teinud kurja, pole
¨
huljanud oma Jumalat.
˜
23 Koik tema seadused e on
mu ees,
¨ ¨
tema maarustest
¨ ¨
˜
ma ei kaandu korvale. f
¨ ¨
24 Ma jaan ta ees laitmatuks, g
hoian patust eemale. h
25 Tasugu Jehoova mulle
˜
¨ ¨
mu oigust mooda, i
¨ ¨
mu puhtust mooda
tema ees! j
26 Ustavale oled sa ustav, k
laitmatut kohtled
laitmatult. l
27 Puhtale oled sa puhas, m
¨
salaliku kavaldad ule1. n
¨ ¨
28 Sa paastad alandlikud, o
¨
kuid su silmad on ulbete
vastu ja sa alandad nad. p
29 Sina, Jehoova,
oled mu lamp. q
¨ ¨
Jehoova loob mu pimeduse
¨
r
s
arama.
¨
˜
30 Uhes sinuga voin ma
¨
¨ ¨ ˜
runnata roovjouku,
˜
¨
Jumala joul ma huppan
¨
¨ ¨
ule muuri.s
ˇ
¨
31 Jumala tee on taiuslik, s
˜
Jehoova sonad on puhtad. z
Ta on kilbiks neile, kes ta
ˇ
juurest varju otsivad. z
32 Sest kes on Jumal peale
Jehoova? t

˜
¨
22:27 1 Teine voimalik tahendus: „salali¨
kuga kaitud sa justkui rumal”; st Jumala
¨
kaitumine tundub salalikele rumal.

2. SAAMUELI 22:33–23:3
33
34

35
36

37
38

39

40
41

42

43
44

Kes on kalju, kui mitte
meie Jumal? a
Jumal on mu kindlus, b
tema teeb mu tee tasaseks. c
¨
Ta teeb mu jalad valedaks
kui hirvel,
paneb mind seisma
˜
korgendikele. d
˜
¨
˜
Ta opetab mu kasi sodima,
¨
mu kasivarred painutavad
vaskvibu.
Sa annad mulle
¨ ¨
oma paastekilbi,
su alandlikkus teeb mind
suureks. e
Sa laiendad tee
mu sammudele,
mu jalg ei libastu. f
¨
Ma jalitan oma vaenlasi ja
surman nad.
¨ ¨
Ei poordu ma tagasi enne,
kui olen nad minema
¨
puhkinud.
¨
Ma puhin nad minema ja
purustan nad, et nad
˜
enam ei touseks, g
nad langevad mu jalge alla.
˜
˜
Sa annad mulle jou sodida, h
paiskad vastased maha
mu ees. i
Sa sunnid mu vaenlased
taanduma, j
˜
ma teen lopu
oma vihameestele. k
¨ ¨
Nad huuavad appi,
¨ ¨
kuid paastjat ei ole,
¨ ¨
huuavad Jehoovat,
aga ta ei vasta neile.l
Ma pihustan nad tolmuks,
˜
pormustan nad ja tallan
¨
neid nagu tanavapori.
¨ ¨
Sa paastad mind mu rahva
etteheidetest, m
sa kaitsed mind, et saaksin
rahvastele peaks. n
Siis teenib mind rahvas,
keda ma varem ei
tundnud. o
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˜ ˜
¨
45 Vooramaalased lomitavad
mu ees, a
kuuldused minust panevad
neid mulle kuuletuma.
˜ ˜
46 Vooramaalased kaotavad
julguse,
¨
tulevad varisedes
oma kindlustest.
47 Jehoova on elav!
Olgu kiidetud mu kalju! b
¨
Olgu ulistatud mu Jumal,
¨ ¨
mu paastekalju! c
48 Jumal maksab mu eest
¨
katte, d
alistab mulle rahvad. e
¨ ¨
49 Ta paastab mind vaenlaste
¨
kaest.
˜
˜
Sa tostad mind korgemale f
mu vastastest,
vabastad mind
¨
¨ ¨
vagivallatseja kuusist. g
¨
¨
50 Seeparast tanan ma sind
rahvaste seas, Jehoova, h
ja laulan kiitust su nimele1. i
¨ ¨
˜
51 Ta paastab voimsalt oma
kuninga, j
osutab truud armastust
˜
oma voitule,
¨
Taavetile ja tema jarglastele
igavesti.” k
Need on Taaveti viima˜
sed sonad: l
m
„Iisai poja Taaveti
¨
˜
ja ulendatud mehe sonad, n
˜
Jaakobi Jumala voitu o
ja Iisraeli lemmiklauliku p
˜
sonad.
¨ ¨
2 Jehoova vaim raakis mu
kaudu, q
˜
tema sona oli mul keelel. r
¨
3 Iisraeli Jumal utles,
Iisraeli kalju s
¨ ¨
raakis minuga:
ˇ
˜
„Kui valitseja on oiglane s
z
ja jumalakartlik,

23

˜
˜
¨
22:50 1 Voib tolkida ka „kiidan pillimanguga su nime”.
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4 siis on ta valitsus kui
¨
¨
hommikune paiksesara, a
otsekui pilvitu hommik,
nagu sillerdus
¨
parast vihma,
mis paneb rohu
haljendama.” b
5 Eks ole selline mu sugu
Jumala ees?
˜
Sest ta on solminud minuga
igavese lepingu, c
¨
igati tapse ja kindla.
¨ ¨
See on mulle paasteks ja
˜ ˜
roomuks.
Eks tee ta selle teoks? d
˜
¨ ¨
6 Koik vaaritud visatakse
minema e nagu
˜ ˜
ogalised poosad,
¨
millest ei saa palja kaega
kinni haarata.
7 Kui keegi tahab neid
puutuda,
peab tal olema raudriist
ja odavars.
˜
¨
Nad poletatakse ara.”
¨
8 Jargmised mehed on Taa˜
veti vaprad sojamehed.f Tahkemonlane Joseb-Bassebet oli
˜
kolme vapra sojamehe peamees. g Kord viibutas ta oma
oda 800 mehe vastu ja tap¨
pis nad. 9 Temast jargmine
oli Eleasar, h ahohlase Doodo i
¨
poeg. Temagi oli uks kolmest
˜
Taaveti vaprast sojamehest,
kes vilisteid naeruks panid. Vi˜
listid olid kogunenud voitluseks, kuid iisraellased tagane¨
sid. 10 Eleasar aga jai paigale
¨
ja tappis vilisteid, kuni ta kasi
¨
˜ ˜
vasis ja mooga hoidmisest kan¨
gestus. j Jehoova andis sel pae˜
val suure voidu k ning rahvas
¨
¨
laks Eleasari jarel tapetuid riisuma.
¨
11 Temast jargmine oli
Samma, hararlase Aage poeg.

2. SAAMUELI 23:4–20
PTK 23
a Mal 4:2
Mt 17:2
Ilm 1:16

b L 72:1, 6
c 2Sa 7:16, 19
1Aj 17:11
L 89:3
L 89:28, 29
L 132:11

d Jes 9:7
Jes 11:1
Am 9:11

e L 37:10
f 2Sa 10:7
2Sa 20:7
1Aj 11:10

g 1Aj 11:11
h 1Aj 11:12–14
i 1Aj 27:1, 4
j Koh 8:4
k Koh 15:14, 16
1Sa 14:6
1Sa 19:5


Teine veerg
a L 3:8
L 44:3

b Jos 15:20, 35
1Sa 22:1

c Jos 15:1, 8
2Sa 5:22
1Aj 11:15–19

d 1Sa 22:1, 4
1Aj 12:16

e 3Mo 9:9
3Mo 17:13

f 1Mo 9:4
3Mo 17:10

g 1Sa 26:6
2Sa 21:17

h 2Sa 2:18
1Aj 2:15, 16

i 1Aj 11:20, 21
j 2Sa 8:18
2Sa 20:23
1Ku 1:8
1Ku 2:29
1Aj 27:5, 6

k Jos 15:21

Vilistid oli kogunenud Lehhis¨
¨ ¨
˜
se, kus oli uks laatsepold.
˜
Rahvas pogenes vilistite eest,
¨
˜
12 tema aga jai keset poldu
˜
seisma, kaitses poldu ja tappis
˜
vilisteid. Nonda andis Jehoova
˜
suure voidu. a
13 Kolm meest 30 peali¨
˜
ku seast laksid loikusajal alla
Taaveti juurde Adullami b koo˜
¨
passe. Vilistite sojavagi oli samal ajal laagris Refaimi orus. c
14 Taavet oli kindluses d ja vilistite valvesalk asus Pet˜
lemmas. 15 Siis sonas Taavet
igatsevalt: „Saaksin ma ometi
¨
juua vett Petlemma varava juures olevast kaevust!” 16 See˜
peale tungisid kolm vaprat sojameest vilistite laagrisse, am¨
mutasid vett Petlemma varava
juures asuvast veemahutist ja
˜
toid selle Taavetile. Tema aga
˜
polnud nous seda jooma, vaid
valas selle Jehoova ees maha. e
˜
17 Taavet sonas: „Jehoova, on
˜
moeldamatu, et ma seda teeksin! Kas peaksin jooma nende
meeste verd, f kes oma eluga
˜
riskides mulle vett toid?” Ja ta
˜
polnud nous seda jooma. Seda
˜
tegid tema kolm vaprat sojameest.
18 Abisai, g Seruja poja Joa¨
bi vend, h oli uhe teise kolmiku peamees. Ta viibutas
oma oda 300 vastu ja tappis
nad. Ta oli sama kuulus nagu
˜
need kolm vaprat sojameest. i
19 Selle teise kolmiku seas oli
ta teistest silmapaistvam ja ta
oli nende pealik. Siiski ei arva˜
tud teda nende kolme vapra sojamehe hulka.
20 Joojada poeg Benaja j oli
¨
julge mees, kes tegi palju vagi˜
tegusid Kabseelis.k Ta loi maha

2. SAAMUELI 23:21–24:9
moabiit Arieli kaks poega.
Kord, kui lund sadas, laskus ta
veekogumisauku ja tappis seal
˜
¨
˜
lovi. a 21 Ta loi maha ka uhe
erakordselt suurt kasvu egipt¨
lase. Ehkki egiptlasel oli kaes
¨
oda, laks Benaja tema vastu ke˜
¨
piga. Ta tombas tal oda kaest
ja tappis ta tema enda odaga.
˜
22 Seda koike tegi Joojada
poeg Benaja ja ta oli sama kuu˜
lus nagu need kolm vaprat so¨
jameest. 23 Ta oli kull silmapaistvam kui need 30, kuid siiski ei arvatud teda nende kolme
˜
vapra sojamehe hulka. Taavet
¨ ¨
¨
maaras ta oma ihukaitsevae
¨
ulemaks.
24 Joabi vend Asael b oli
¨
¨
uks neist 30-st. Nende vagevate meeste hulka kuulusid
¨
Petlemmast parit Doodo poeg
Elhanan, c 25 harodlane Samma, harodlane Elika, 26 paltlane Heles, d tekoalase Ikkese poeg Iira, e 27 anatotlane f
Abieser, g huusalane Mebunnai,
28 ahohlane Tsalmon, netofalane Mahrai, h 29 netofalase
Baana poeg Heeleb, benjaminlaste Gibeast Riibai poeg Ittai, 30 piraatonlane Benaja, i
Hiddai Gaasi j vadidest, 31 arbalane Abi-Albon, bahuurimlane Asmavet, 32 saalbonlane Eljahba, Jaaseni pojad, Joonatan, 33 hararlane Samma,
hararlase Sarari poeg Ahiam,
34 maakatlase poja Ahasbai
poeg Elifelet, giilolase Ahitofeli k poeg Eliam, 35 karmellane Hesro, arbalane Paarai,
36 soobalase Naatani poeg Jigal, gaadlane Baani, 37 Seruja poja Joabi relvakandjad —
ammonlane Selek ja beerotlane Naharai —, 38 jeterlane
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Iira, jeterlane¨ a Gaareb 39 ja
hett Uurija.b Uhtekokku oli 37
meest.
Jehoova vihastus uuesti iisraellaste peale, c kui
˜
Taavetit ohutati nende vastu: „Mine, loe Iisrael ja Juu¨
¨
da ule!” d 2 Siis utles kuningas
¨ ¨
vaeulem Joabile, e kes oli koos
¨
¨
˜
temaga: „Kai labi koik Iisraeli
suguharud Daanist Beer-Se¨
bani f ja loe rahvas ara, et ma
teaksin rahvaarvu.” 3 Joab
aga vastas kuningale: „Tehku
su Jumal Jehoova oma rahvas sada korda suuremaks ja
¨
mu isand kuningas nahku seda
oma silmaga! Aga miks mu
isand kuningas soovib midagi
sellist teha?”
˜
¨
4 Kuninga sona jai aga pea¨
¨
le. Niisiis laksid Joab ja vae¨
ulemad kuninga eest mine¨
ma, et Iisraeli rahvas ule lu¨
geda. g 5 Nad uletasid Jordani
¨
ja jaid laagrisse Aroeri,h vadi
keskel asuvast linnast paremale1, ja suundusid sealt gaadlaste maa ning Jaaseri i poo¨
le. 6 Siis laksid nad Gileaj
di ja Tahtim-Hodsi, sealt DaanJaani ja ringiga Siidonisse. k
¨
¨
¨ ¨
7 Seejarel laksid nad Tuuro˜
se kindluslinna l ning koigisse
hiivlaste m ja kaananlaste linna˜
desse. Viimaks joudsid nad
Beer-Sebasse, n mis asub Ne¨
gevis o Juudamaal. 8 Nii kai¨
sid nad labi kogu maa ning
¨
¨
tulid uheksa kuu ja kahekum¨
¨
ne paeva parast Jeruusalemma
¨
tagasi. 9 Joab andis araloetud
rahva arvu kuningale teada. Iis˜ ˜
raelis oli kokku 800000 moo˜
gakandjat sojameest ja Juudas
500000 meest. p

24

˜
˜
˜
24:5 1 Voib tolkida ka „lounasse”.
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¨
10 Kui Taavet oli rahva ara
¨
lugenud, hakkas sudametun¨
nistus teda piinama a ja ta utles Jehoovale: „Selle teoga
¨
olen ma rangalt patustanud. b
Jehoova, palun anna oma teenija patt andeks, c sest see oli
¨ ¨
aaretult rumal tegu!” d 11 Kui
˜
Taavet hommikul tousis, tuli
¨
prohvet Gaadile,e Taaveti nage¨
˜
mustenagijale, Jehoova sona:
12 „Mine, teata Taavetile: „Nii
¨
utleb Jehoova: „Ma panen su
ette kolm karistust. Vali neist
¨
¨
uks, mille ma taide viin.””” f
¨
13 Gaad lakski Taaveti juurde ning teatas talle: „Vali, kas
su maale tuleb seitsmeks aas˜
¨
¨
taks naljahada, g kas sa pogened kolm kuud vaenlaste eest,
˜
kes sind taga ajavad,h voi laas¨
tab su maad kolm paeva taud. i
˜
¨ ¨
Motle nuud hoolega, mida ma
pean vastama temale, kes mu
¨
saatis.” 14 Taavet utles Gaa¨
dile: „See on mulle vaga raske.
¨
Parem on langeda Jehoova kat¨
j
te, sest¨ tema halastus on vaga
suur. k Ara ainult lase mul lan¨
geda inimeste katte!” l
15 Siis saatis Jehoova Iisraeli peale taudi, m mis puhkes
¨ ¨
hommikul ja kestis kuni maaratud ajani, nii et Daanist BeerSebani n suri 70 000 inimest. o
¨
¨
16 Kui uks ingel sirutas kae
Jeruusalemma kohale, et see
¨
havitada, hakkas Jehooval sel˜
¨
le onnetuse parast rahvast
¨
p ja ta utles
inglile, kes
kahju
¨
¨
rahva seas havingut kulvas:
¨
„Aitab! Langeta kasi!” Sel ajal
oli Jehoova ingel jebuuslase q
¨
Arauna viljapeksuplatsi r lahedal.
¨
17 Nahes inglit rahvast
¨ ¨
¨
maha loomas, utles Taavet Je-
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hoovale: „Mina olen patustanud ja kurja teinud. Aga need
lambad, a mida on nemad tei˜
¨
nud? Tousku su kasi minu ja
mu isa soo vastu!” b
¨
18 Samal paeval tuli Gaad
¨
Taaveti juurde ja utles tal¨
le: „Mine ja pustita jebuuslase Arauna viljapeksuplatsile altar Jehoovale!” c 19 Taa¨
vet laks, nagu Jehoova Gaa¨
di kaudu oli kaskinud. 20 Kui
¨
Arauna nagi, et kuningas oma
sulastega tuleb tema juurde,
¨
¨
laks ta kohe valja, langes ku˜
ninga ees polvili ja kummar¨
das maani. 21 Arauna kusis:
„Miks mu isand kuningas on
oma sulase juurde tulnud?”
Taavet vastas: „Ma tahan osta
sinult viljapeksuplatsi ja ehitada sinna Jehoovale altari, et
¨
˜
nuhtlus rahva pealt ara voe¨
taks.” d 22 Arauna utles Taa˜
vetile: „Votku mu isand kuningas see endale ja toogu ohv˜
reid, mis tema silmis oiged
˜
on. Siin on ka kariloomad poletusohvriks ning viljapeksuregi ja muud riistad puudeks.
˜
23 Selle koik annab Arauna
kuningale.” Ja ta lisas: „Olgu
Jehoova, su Jumal, sulle armuline!”
24 Kuningas aga vastas
Araunale: „Ei, ma ostan selle
sinult. Ma ei ohverda oma Ju˜
malale Jehoovale poletusohvriks niisama saadut.” Ja Taavet ostis viljapeksuplatsi ja
˜
veised 50 seekli1 hobeda eest. e
25 Taavet ehitas sinna Jehoo˜
˜
vale altari f ning toi seal poletus- ja rahuohvreid. Ja Jehoo˜
va vottis kuulda palveid Iisrae˜
li eest, g nii et nuhtlus loppes.
24:24 1 570 g. (Vt lisa B14.)
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1

Taavet ja Abisag (1–4)
Adonija ihkab trooni (5–10)
Naatan ja Batseba tegutsevad (11–27)
¨
Taavet annab kasu Saalomon
˜
voida (28–40)
˜
Adonija pogeneb altari juurde (41–53)

Saalomoni
palve templi sisse¨
puhitsemisel (22–53)
˜
Saalomon onnistab rahvast (54–61)
¨
Ohvrid ja puhitsemispidu
(62–66)

9 Jehoova ilmutab end Saalomonile
taas (1–9)
Saalomoni kingitus kuningas
Hiiramile (10–14)
Saalomoni mitmesugused
˜
ettevotmised (15–28)
¨
¨
10 Seeba kuninganna kulaskaik (1–13)
Saalomoni tohutu rikkus (14–29)
¨ ¨
11 Saalomoni naised pooravad ta
¨
sudame (1–13)
Saalomoni vastased (14–25)
˜
¨
Jerobeamile tootatakse kummet
suguharu (26–40)
Saalomon sureb, Rehabeam saab
kuningaks (41–43)
¨
12 Rehabeami jarsk vastus (1–15)
¨
¨
Kumne suguharu mass (16–19)
˜
Jerobeam tostetakse Iisraeli
kuningaks (20)
˜
Rehabeam ei tohi voidelda Iisraeli
vastu (21–24)
Jerobeam kummardab vasikat (25–33)
13 Ennustus Peeteli altari kohta (1–10)
˜
Altar loheneb (5)
˜
Sonakuulmatu jumalamees (11–34)
14 Ahija ennustus Jerobeamile (1–20)
¨
Rehabeam valitseb Juuda ule (21–31)
¨
Siisaki runnak (25, 26)
15 Juuda kuningas Abijam (1–8)
Juuda kuningas Aasa (9–24)
Iisraeli kuningas Naadab (25–32)
Iisraeli kuningas Baesa (33, 34)
16 Jehoova kohtuotsus Baesa kohta (1–7)
Iisraeli kuningas Eela (8–14)
Iisraeli kuningas Simri (15–20)
Iisraeli kuningas Omri (21–28)
Iisraeli kuningas Ahab (29–33)
¨
Hiiel ehitab ules Jeeriko (34)
˜
17 Prohvet Eelija ennustab pouda (1)
Rongad toidavad Eelijat (2–7)

2 Taavet annab Saalomonile
¨ ¨
juhtnoore (1–9)
Taavet sureb, Saalomon saab
troonile (10–12)
Adonija plaan viib ta surma (13–25)
Ebjatar aetakse minema, Joab
tapetakse (26–35)
Simei tapetakse (36–46)
¨
3 Saalomon abiellub vaarao tutrega (1–3)
Jehoova ilmutab end Saalomonile
¨
unenaos (4–15)
Saalomon palub tarkust (7–9)
Saalomon lahendab kahe ema
riiuasja (16–28)
4 Saalomoni ametnikud (1–19)
˜
Hea poli Saalomoni valitsusajal (20–28)
¨
Igauks elab julgesti oma viinapuu ja
viigipuu all (25)
˜
Saalomoni tarkus ja opetus˜
sonad (29–34)
5 Kuningas Hiiram saadab ehitusmaterjale (1–12)
¨
¨ ¨
Saalomon varbab toolisi (13–18)
6 Saalomon ehitab templi (1–38)
Tagumine ruum (19–22)
Keerubid (23–28)
˜
Nikerdused, uksed, siseou (29–36)
Tempel valmib seitsme
aastaga (37, 38)
7 Saalomoni palee (1–12)
Osav Hiiram aitab Saalomoni (13–47)
Kaks vasksammast (15–22)
Metallist meri (23–26)
¨
¨
Kumme vaskvankrit ja -tunni (27–39)
Kuldesemed (48–51)
8 Lepingulaegas tuuakse templisse (1–13)
¨ ¨
Saalomon poordub rahva poole (14–21)
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¨
Eelija kulastab Sarepta lesknaist (8–16)
¨
Lesknaise poeg sureb ja aratatakse
¨
ules (17–24)

¨ ¨
˜
20 Suuria sodib Ahabiga (1–12)
¨ ¨
¨ ¨
Ahab loob suurlasi (13–34)
Ennustus Ahabile (35–43)
21 Ahab ihaldab Naaboti
¨
viinamage (1–4)
Iisebel saadab Naaboti surma (5–16)
˜
Eelija sonum Ahabile (17–26)
Ahab alandub (27–29)
22 Joosafati liit Ahabiga (1–12)
¨ ¨
Miikaja ennustus luuasaamise
kohta (13–28)
Petja vaim meelitab Ahabit (21, 22)
Ahab tapetakse GileadiRaamotis (29–40)
¨
Joosafat valitseb Juuda ule (41–50)
Iisraeli kuningas Ahasja (51–53)

18 Eelija kohtub Obadja ja Ahabiga (1–18)
Eelija ja Baali prohvetid Karmeli
¨
mael (19–40)
„Kaua te veel olete kahevahel?” (21)
˜
Kolm ja pool aastat kestnud poud
˜
loppeb (41–46)
˜
19 Eelija pogeneb Iisebeli viha eest (1–8)
Jehoova ilmutab end Eelijale
Hoorebil (9–14)
˜
Eelija voiab Hasaeli, Jehu ja
Eliisa (15–18)
Eliisa saab Eelija mantli¨
parijaks (19–21)

Taavet oli juba
1 Kuningas
vana ja aastates ning kuigi
a

teda kaeti tekkidega, ei saanud
¨
ta sooja. 2 Tema sulased utlesid talle: „Otsitagu meie isan¨
dale kuningale tutarlaps, neitsi, kes oleks kuninga teenistuses ja hoolitseks tema eest.
¨
Ta heitku sinu kaissu, kull siis
meie isand kuningas saab soo˜
ja.” 3 Nii otsitigi koikjalt Iis˜
raelist ilusat neidu ning lopuks
leiti suunemlanna b Abisag c ja
toodi kuninga juurde. 4 Neiu
oli erakordselt ilus ning ta hakkas kuninga eest hoolitsema ja
teda teenima, kuid kuningas ei
olnud temaga intiimsuhetes.
5 Haggiti poeg Adonija d aga
¨
ulistas end: „Minust saab kuningas!” Tal oli vanker ja ratsanikud ning 50 meest, kes jooksid tema ees. e 6 Aga ta isa
polnud kunagi temaga riiel¨
nud1 ega olnud talle oelnud:
„Miks sa niimoodi teed?” Ado¨
¨
nija oli ka vaga kena valimuse˜
˜
1:6 1 Voib tolkida ka „oli kartnud korralekutsumisega tema tundeid riivata”.

PTK 1
a 2Sa 5:4
1Aj 29:26, 27

b Jos 19:17, 18
c 1Ku 2:17, 22
d 2Sa 3:2, 4
1Aj 3:1, 2

e 2Sa 15:1


Teine veerg
a 2Sa 20:25
b 1Ku 2:22
c 2Sa 8:17
d 2Sa 20:23
1Aj 27:5

e 2Sa 7:2
2Sa 12:1

f 1Ku 4:7, 18
g 2Sa 23:8
1Aj 11:10

h 2Sa 15:12
i 2Sa 7:4, 5
j 2Sa 11:3, 27
k 2Sa 12:24
l 2Sa 3:2, 4
m Koh 9:4–6
1Ku 1:21
2Ku 11:1

ga ning ta ema oli toonud ta il¨
male parast Absalomi. 7 Ado˜
nija pidas nou Seruja poja
Joabiga ja preester Ebjatariga a
ning need pakkusid talle abi ja
toetasid teda. b 8 Aga preester Saadok, c Joojada poeg Benaja, d prohvet Naatan, e Simei, f
˜
Rei ja Taaveti vaprad sojamehed g ei toetanud Adonijat.
˜
9 Kord toi Adonija Een-Ro¨
geli lahedal Soheleti kivi juures ohvreid: h lambaid, veiseid
ja nuumloomi. Ta kutsus sinna
˜
koik oma vennad kuningapojad
˜
ja koik Juuda mehed, kuninga
sulased. 10 Aga prohvet Naatanit, Benajat, Taaveti vapraid
˜
sojamehi ja oma venda Saalomoni ta ei kutsunud. 11 Siis
¨
utles Naatan i Batsebale, j Saalomoni emale: k „Kas oled kuulnud, et Haggiti poeg Adonija l
on saanud kuningaks? Aga
meie isand Taavet ei tea sellest
¨ ¨
midagi. 12 Kuula nuud palun,
˜
ma annan sulle nou, et saaksid
¨ ¨
paasta enda ja oma poja Saalomoni elu. m 13 Mine kuningas

1. KUNINGATE 1:14–34

¨
Taaveti juurde ja utle talle:
„Eks ole sina, mu isand kuningas, oma teenijale vandunud: „Sinu poeg Saalomon
¨
saab minu jarel kuningaks ja
tema istub mu troonile”? a Miks
on siis Adonija saanud kuningaks?” 14 Kui sa kuningaga
¨ ¨
raagid, tulen mina sisse ja kin˜
nitan su sonu.”
¨
15 Siis laks Batseba kuninga magamistuppa. Kuningas oli
¨
juba vaga vana ja suunemlanna
Abisag b teenis teda. 16 Bat˜
seba langes polvili ja kum¨
mardas maani. Kuningas kusis: „Mida sa soovid?” 17 Batseba vastas: „Mu isand, sina
ise oled oma teenijale vandunud oma Jumala Jehoova juures: „Sinu poeg Saalomon saab
¨
minu jarel kuningaks ja tema
istub mu troonile.” c 18 Aga
¨ ¨
nuud on Adonija saanud kuningaks ja mu isand kuningas ei
tea sellest midagi. d 19 Ta ohverdas suurel hulgal pulle,
nuumloomi ja lambaid ning
˜
kutsus enda juurde koik kuningapojad, preester Ebjatari ja
¨
vaepealik Joabi, e kuid sinu sulast Saalomoni ta ei kutsunud. f 20 Mu isand kuningas,
¨ ¨
kogu Iisrael vaatab nuud sinu
¨
poole, et sa utleksid, kes istub mu isanda kuninga trooni¨
le parast teda. 21 Muidu juhtub nii, et kui mu isand kunin¨
gas laheb puhkama oma esiisade juurde, peetakse mind ja mu
poega Saalomoni reeturiteks.”
22 Kui Batseba kuningaga
¨ ¨
raakis, sisenes prohvet Naatan. g 23 Kuningale anti kohe
teada: „Prohvet Naatan on
siin.” Naatan tuli kuninga ette
ja langes silmili maha. 24 Siis
¨
ta utles: „Mu isand kuningas,
˜
¨
kas sa toesti oled oelnud: „Ado-
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¨
nija saab parast mind kuningaks ja tema istub mu trooni¨
¨
le”? a 25 Sest tana ta laks ja
b
ohverdas suurel hulgal pulle, nuumloomi ja lambaid ning
˜
kutsus endaga koik kuninga¨
pojad, vaepealikud ja preester
¨ ¨
¨ ¨
Ebjatari. c Seal nad nuud soovad ja joovad koos temaga
¨
ning utlevad: „Elagu kuningas
Adonija!” 26 Aga mind, su sulast, ja preester Saadokit, Joojada poega Benajat d ning su sulast Saalomoni ta ei kutsunud.
27 Kas mu isand kuningas on
¨
˜
kaskinud koike seda teha, ilma
et oleks oma sulasele teada
andnud, kes istub troonile mu
¨
isanda kuninga jarel?”
¨
28 Seepeale utles kuningas
Taavet: „Kutsuge Batseba minu
juurde!” Batseba tuli kuninga juurde ja seisis tema ette.
29 Siis andis kuningas van˜
de: „Nii toesti, kui elab Jehoo¨ ¨
va, kes on paastnud mu hin˜
¨
ge koigist hadadest: e 30 nagu
ma olen sulle vandunud Iis¨
raeli Jumala Jehoova ees, oeldes: „Sinu poeg Saalomon saab
¨
minu jarel kuningaks ja tema
istub minu asemel troonile”, nii
¨
ma tana ka teen.” 31 Siis Bat˜
seba langes polvili, kummardas kuninga ette silmili maha
¨
ja utles: „Mu isand kuningas
Taavet elagu igavesti!”
32 Jalamaid andis kunin¨
gas Taavet kasu: „Kutsuge mu
juurde preester Saadok, prohvet Naatan ning Joojada poeg
Benaja!” f Nad tulidki kuninga
¨
ette. 33 Kuningas utles nei˜
le: „Votke kaasa oma isanda
sulased ning pange mu poeg
Saalomon minu muula selga g ja saatke ta alla Giihoni h
¨ ¨
aarde. 34 Preester Saadok ja
˜
prohvet Naatan voidku ta i seal
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Iisraeli kuningaks. Siis puhu¨
ge sarve ning oelge: „Elagu
kuningas Saalomon!” a 35 Tul¨
¨
ge tema jarel ules ning ta istugu minu troonile. Temast saab
minu asemel kuningas ning ma
¨ ¨
maaran ta Iisraeli ja Juuda juhiks.” 36 Seepeale vastas Joojada poeg Benaja ku¨
ningale: „Sundigu nii!1 Kinnitagu seda ka Jehoova, mu isanda
kuninga Jumal! 37 Nagu Jehoova on olnud mu isanda kuningaga, nii olgu ta ka Saalomoniga, b ja ta tehku tema
¨
troon veel vagevamaks, kui on
mu isanda kuningas Taaveti
troon!” c
¨
38 Siis laksid preester Saadok, prohvet Naatan, Joojada
poeg Benaja d ning kreedid ja
pleedid e alla, panid Saalomoni kuningas Taaveti muula sel¨
ga f ja laksid koos temaga Gii¨ ¨
¨
˜
honi g aarde. 39 Seejarel vottis preester Saadok telgist h
˜
˜
olisarve i ja voidis Saalomoni. j Siis nad puhusid sarve ja
¨ ¨
kogu rahvas huudis: „Elagu ku¨
ningas Saalomon!” 40 Parast
¨
seda tuli kogu rahvas tema ja¨
¨ ¨
˜ ˜
rel ules, puhudes floote ja roo¨
¨
mustades ulivaga, nii et maa
¨
¨
lausa varises nende karast. k
˜
41 Adonija ja koik tema
¨ ¨
juurde kutsutud olid just soo˜
l
mise lopetanud, kui see nende
˜
korvu kostis. Kui siis Joab kuu¨ ¨
¨
lis sarvehaalt, kusis ta: „Mis
¨
¨
larm ja kara see linnas on?”
˜
˜
42 Ta ei joudnud veel lopetadagi, kui saabus preester Ebjatari poeg Joonatan. m Adoni¨
ja utles talle: „Tule sisse! Sina
oled tubli mees ja tood meile
¨
˜
haid sonumeid.” 43 Aga Joonatan vastas Adonijale: „Sugu˜
˜
1:36 1 Sona-sonalt „aamen”.
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gi mitte! Meie isand, kunin˜
gas Taavet, on tostnud kuningaks Saalomoni. 44 Kuningas
¨
lakitas koos temaga preester
Saadoki, prohvet Naatani, Joojada poja Benaja ning kreedid
ja pleedid ning nad panid ta
kuninga muula selga. a 45 Siis
preester Saadok ja prohvet
˜
¨ ¨
Naatan voidsid ta Giihoni aares
¨
¨
kuningaks. Parast seda laksid
˜
¨
nad sealt hoisates ules linna
ning terve linn on elevil. Seda
¨
kara te kuulsitegi. 46 Ja Saalomon istub juba kuninglikul
troonil. 47 Kuninga sulased
˜
tulid ja onnitlesid meie isan¨
dat kuningas Taavetit, oeldes:
„Tehku sinu Jumal Saalomoni
nimi veel suuremaks, kui on
sinu nimi, ja tehku ta tema
¨
troon veel vagevamaks, kui on
sinu troon!” Ja kuningas kummardas oma voodis. 48 Ku¨
ningas utles veel: „Olgu kiidetud Iisraeli Jumal Jehoova, kes
¨
on tana pannud mu poja mu
troonile istuma, ja minu silmad
¨
naevad seda!””
˜
49 Siis valdas koiki Adonija juurde kutsutuid kohutav
˜
¨
¨
hirm. Nad tousid ules ja laksid
oma teed. 50 Adonijagi kartis
Saalomoni. Ta pages sealt ning
¨
laks ja haaras kinni altari sarvedest. b 51 Siis anti Saalomonile teada: „Adonija kardab
kuningas Saalomoni ja ta hoiab
¨
kinni altari sarvedest, oeldes:
„Kuningas Saalomon vandugu
˜ ˜
mulle, et ta ei surma moogaga oma sulast.”” 52 Seepeale
vastas Saalomon: „Kui ta on
tubli mees, siis ei lange tema
¨
peast ukski juuksekarv. Kui
aga temast leitakse midagi hal¨
ba, c siis ta sureb.” 53 Seejarel saatis kuningas Saalomon
¨
mehed tema jarele ja ta toodi

1. KUNINGATE 2:1–19

¨
altari juurest ara. Siis ta tuli ja
kummardas kuningas Saalomo¨
ni ees ning Saalomon utles talle: „Mine koju!”
¨
Kui Taaveti elupaevad olid
˜
loppemas, andis ta oma pojale Saalomonile sellised juht¨ ¨
noorid: 2 „Mul pole enam kaua
¨ ¨
elada jaanud. Aga sina ole tua
gev ja mehine! b 3 Kuuletu oma
¨
Jumalale Jehoovale, kaies tema
¨
¨ ¨
teedel ning jargides tema maa¨
˜
rusi, kaske, oigusnorme ja meeldetuletusi, mis on kirjas Moosese seaduses, c et sind saa˜
daks edu1 koiges, mida sa teed,
˜
¨
ja koikjal, kuhu sa lahed. 4 Je¨
˜
hoova viib taide oma tootuse,
¨
mis ta mulle andis, oeldes: „Kui
¨
su pojad panevad tahele oma
¨
teed ja kaivad minu ees usta¨
valt kogu sudamest ja hingest, d
siis ei puudu Iisraeli troonilt iial¨
gi sinu jareltulija.” e
5 Sa tead, mida Seruja poeg
Joab mulle tegi, kui ta tappis
¨
kaks Iisraeli vaepealikku: Neeri poja Abneri f ja Jeteri poja
˜
Amaasa.g Ta valas rahuajal so¨ ¨
¨ ¨
javerd h ning maaris verega voo,
¨
mis tal umber oli, ja sandaalid,
mis tal jalas olid. 6 Sina aga
¨
tegutse targalt ja ara lase tema
halli pead rahus hauda1 minna. i
7 Aga gileadlase Barsillai j
poegi saatku sinu truu armastus. Olgu nad nende hulgas,
¨ ¨
kes soovad su lauas, sest nad
aitasid mind, k kui ma sinu ven˜
na Absalomi eest pogenesin. l
8 Sinu juures on ka Simei,
benjaminlase Geera poeg Bahuurimist. Tema needis mind
¨
¨
ranga needusega m paeval, mil
¨
ma laksin Mahanaimi. n Aga kui

2

˜
˜
2:3 1 Voib tolkida ka „et sa toimiksid tar˜
˜
galt”. 2:6, 9 1 Voib tolkida ka „surmavalda”.
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¨ ¨
ta tuli alla Jordani aarde minuga kohtuma, vandusin ma talle
Jehoova juures: „Ma ei
¨ surma
˜ ˜
¨
sind moogaga.” a 9 Ara jata
b
teda karistamata, sest sa oled
tark mees ja tead, mis sul tuleb
temaga teha. Saada tema hall
pea verisena hauda1!” c
¨
10 Siis laks Taavet puhkama oma esiisade juurde ja ta
maeti Taaveti linna. d 11 Taa¨
vet oli valitsenud Iisraeli ule 40
aastat. Hebronis e oli ta valitsenud 7 aastat ja Jeruusalemmas
33 aastat. f
12 Saalomon istus oma isa
Taaveti troonile ning tema ku˜
¨
ningavoim tugevnes ja sai vaga
kindlaks. g
˜
¨
13 Mone aja parast tuli Haggiti poeg Adonija Saalomoni ema Batseba juurde. Batse¨
ba kusis Adonijalt: „Kas sa tuled rahuga?” Ta vastas: „Rahu¨
ga,” 14 ja jatkas: „Ma soovin
¨ ¨
sinuga raakida.” Batseba kos¨ ¨
tis: „Raagi.” 15 Siis Adonija
¨
˜
utles: „Sa tead, et kuningavoim
oleks pidanud saama minule ja
kogu Iisrael ootas minu kuningaks saamist. h Aga kunin˜
¨
gavoim laks hoopis mu vennale, sest ta sai selle Jehoovalt. i
¨
16 Mul on sulle uksainus pal¨
ve, palun kuula mind ara.”
¨
¨ ¨
Ja Batseba utles talle: „Raa¨
gi.” 17 Adonija jatkas: „Pa¨
lun utle kuningas Saalomonile,
˜
sest sind ta votab kuulda, et ta
annaks mulle naiseks suunemlanna Abisagi.” j 18 Seepeale
¨
kostis Batseba: „Hea kull, ma
¨ ¨
raagin kuningaga ja kostan
sinu eest.”
¨
19 Nii lakski Batseba kuningas Saalomoni juurde, et kos˜
ta Adonija eest. Kuningas tou-
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¨
sis sedamaid, laks talle vastu ja kummardas tema ees.
Siis istus kuningas oma troonile ja lasi seada oma pare¨
male kaele trooni kuninga ema
˜
jaoks. 20 Batseba sonas: „Mul
¨
on sulle vaike palve, palun
¨
kuula mind ara.” Ja kuningas
¨ ¨
vastas talle: „Raagi, mu ema,
ma kuulan sind.” 21 Batse¨
ba jatkas: „Las suunemlanna
Abisag saab sinu venna Ado¨
nija naiseks.” 22 Seepeale utles kuningas Saalomon oma
emale: „Miks sa palud Adonijale vaid suunemlannat Abisagi?
˜
Palu temale ka kuningavoimu, a
b
on ta ju mu vanem vend ning
teda toetavad preester Ebjatar
ja Seruja poeg Joab!” c
23 Siis vandus kuningas Saalomon Jehoova juures: „Jumal
¨
˜
tehku minuga ukskoik mida, kui
Adonija ei palunud seda oma
˜
hinge hinnaga! 24 Nii toesti,
kui elab Jehoova, kes on mind
ametisse seadnud d ning andnud
mulle mu isa Taaveti trooni ja
rajanud mulle koja1, e nagu ta
˜
¨
tootas, Adonija tuleb tana surmata.” f 25 Ja kuningas Saalo¨
mon andis kohe kasu Joojada
¨
g
pojale Benajale ning see laks ja
tappis Adonija.
26 Aga preester Ebjatarileh
¨
kuningas utles: „Mine Anatot¨
ti, i oma valjadele! Sa oled sur¨ ¨
ma vaart! Aga ma ei hukka sind
¨
˜
tana, sest sa oled kandnud korgeima valitseja Jehoova laegast minu isa Taaveti ees j ja
˜
oled pidanud taluma koiki neid
raskusi mis mu isa.” k 27 Nii
¨
ajas Saalomon Ebjatari ara ega
lasknud tal enam teenida Je¨
¨
hoova preestrina, et laheks tai˜
2:24 1 Moeldakse kuningaliini.
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˜
de Jehoova sona Eeli soo a kohta Siilos. b
˜
28 Kui see uudis joudis Joabini, kes toetas Adonijat, c kuigi Absalomi polnud ta toeta˜
nud, d siis pogenes ta Jehoova telki e ja haaras kinni altari
sarvedest. 29 Kuningas Saa˜
lomonile teatati: „Joab on pogenenud Jehoova telki ja on
˜
¨
seal altari korval.” Siis lakitas
Saalomon Joojada poja Benaja,
¨
oeldes: „Mine tapa ta!” 30 Be¨
naja lakski Jehoova telki ja
¨
¨
utles Joabile: „Kuninga kasul,
¨
tule siit valja!” Aga Joab vastas: „Ei! Ma suren siin.” Siis
˜
viis Benaja kuningale sona ja
¨
lausus: „Nii Joab utles ja nii
ta mulle vastas.” 31 Kuningas
¨
˜
utles talle: „Tee tema sona ko¨
haselt. Tapa ta ara, mata ta
˜
ning korvalda sel viisil minult
¨ ¨
ja mu isa soolt suutu veri,
˜
mida Joab on pohjuseta valanud. f 32 Jehoova laseb tema
verel tulla tema enda pea peale, sest ilma et mu isa Taavet
¨
oleks seda teadnud, laks ta kallale kahele mehele, kes olid
˜
temast oigemad ja paremad,
˜ ˜
ning tappis nad moogaga: Iis¨
raeli vaepealiku g Abneri, h Nee¨
ri poja, ja Juuda vaepealiku i
Amaasa, j Jeteri poja. 33 Nende veri tulgu igaveseks Joa¨
bi ja tema jarglaste pea pea¨
le! k Aga Taavetil ja tema jarglastel, tema kojal ja troonil
olgu igavesti rahu Jehoovalt!”
34 Siis Joojada poeg Benaja
¨
laks ja tappis Joabi. Too maeti
˜
korbesse oma maja juurde.
¨
35 Seejarel seadis kuningas
¨
tema asemel vaepealikuks Joojada poja Benaja l ning Ebjatari
asemele pani ta preester Saadoki. m

1. KUNINGATE 2:36–3:9
36 Kuningas lasi kutsuda Si¨
mei a ja utles talle: „Ehita endale maja
Jeruusalemma ja ela
¨
siin. Ara mine siit kuhugi.
¨
37 Sest paeval, mil sa siit lah¨
kud ja uletad Kidroni oru, b sa
sured. Sinu veri tuleb su enda
pea peale.” 38 Simei kostis
kuningale: „See on hea otsus.
¨
Nagu mu isand kuningas utleb,
nii su sulane ka teeb.” Ja Simei
¨
elas Jeruusalemmas tukk aega.
¨
39 Aga kolme aasta parast
˜
pogenesid kaks Simei orja
Maaka poja Aakise, c Gati ku¨
ninga juurde. Kui Simeile oeldi, et ta orjad on Gatis, 40 sa¨
duldas ta sedamaid eesli ja laks
Gatti Aakise juurde oma orje
˜
otsima. Kui Simei joudis Gatist koos oma orjadega tagasi,
41 anti Saalomonile teada: „Si¨
mei laks Jeruusalemmast Gat¨ ¨
ti ja on nuud tagasi.” 42 Seepeale kutsus kuningas Simei
¨
enda juurde ja utles talle:
„Kas ma ei lasknud sul Jehoova ees vanduda ega hoiatanud
¨
sind: „Paeval, mil sa siit lah¨
kud ja lahed mujale, sa sured”? Ja kas sa mitte ei vastanud mulle: „See on hea otsus,
ma teen nii”? d 43 Miks sa rikkusid vannet, mille sa Jehoo¨
va ees andsid, ja astusid ule
¨
mu keelust?” 44 Kuningas utles Simeile veel: „Sina ise tead
¨
˜
oma sudames koike seda kurja, mida sa tegid mu isale
˜
Taavetile. e Jehoova laseb koigel sel kurjal tulla su enda
pea peale. f 45 Aga kuningas
˜
Saalomon olgu onnistatud g ja
Taaveti troon olgu Jehoova
ees igavesti kindel!” 46 See¨
¨
jarel andis kuningas kasu Joo¨
jada pojale Benajale, kes laks
¨
valja ja tappis Simei. h
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˜
¨
Nonda jai kuningriik kindlalt
¨
Saalomoni katte. a
˜
Saalomon solmis liidu vaarao, Egiptuse kuningaga,
˜
¨
vottes naiseks vaarao tutre.b
˜
Ta toi tema elama Taaveti linna, c kuniks ta ehitas valmis
oma koja d ja Jehoova koja e
¨ ¨
¨
ning muuri umber Jeruusalemma. f 2 Sel ajal ohverdas rahvas ohvripaikades, g sest koda,
mis kannaks Jehoova nime,
polnud veel ehitatud. h 3 Saalomon armastas Jehoovat ja
toimis oma isa Taaveti seadus¨
te jargi, kuid ta ohverdas ohv˜
ripaikades ja lasi seal tousta
i
ohvrisuitsu.
¨
4 Kord laks kuningas Gibeo˜
ni ohverdama, sest seal oli koi¨
ge tahtsam ohvripaik. j Saalomon ohverdas sealsel altaril
˜
1000 poletusohvrit. k 5 Gibeonis ilmutas Jehoova end Saa¨ ¨
¨
¨
lomonile oosel unenaos ning utles: „Palu, mida ma peaksin sulle andma!” l 6 Saalomon
vastas: „Sa olid tulvil truud armastust oma teenija Taaveti,
¨
minu isa vastu, kui ta kais sinu
¨
ees ustavalt ja puhta sudamega
˜
ning tegi, mis oige. Sa oled osu¨
tanud talle tanaseni oma truud
armastust: sa oled andnud talle poja, kes istub tema troo¨ ¨
nil. m 7 Ja nuud, mu Jumal Jehoova, oled sa teinud oma teenija kuningaks mu isa Taaveti
asemel, kuigi ma olen veel noor
ja kogenematu. n 8 Su teenija
¨
valitseb su rahva ule, kelle sa
oled valinud, o nii arvuka rah¨
¨
va ule, et seda ei saa ara lugeda ega kokku arvata. 9 Anna
˜
siis oma teenijale sonakuulelik
¨
˜
˜
suda, et ma voiksin moista kohut su rahvale p ning teha vahet
heal ja halval. q Sest kes muidu
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˜
suudaks kohut moista sellele arvukale1 rahvale?”
10 Jehooval oli hea meel,
et Saalomon temalt just seda
¨
¨
palus. a 11 Seeparast ta utles
Saalomonile: „Kuna sa palusid minult just seda ega palunud pikka iga, rikkust ega oma
vaenlaste surma, vaid palusid
endale taipu kohtuasjade la¨
hendamiseks, b 12 siis taidan
ma su palve. c Ma annan sul˜
¨
le targa ja moistliku sudame, d
¨
˜
nii et sa uletad koik, kes on ol˜
nud enne sind, ka ei touse ke¨
dagi sinusarnast kunagi parast
e 13 Aga ma annan sulsind.
le veel sedagi, mida sa ei palunud: f nii rikkust kui ka au, g
˜
nonda et kogu su eluajal pole
¨
uhtki sinusarnast kuningat. h
¨
14 Kui sa kaid minu teedel,
¨
¨
¨ ¨
jargides mu kaske ja maarusi,
¨
nagu kais su isa Taavet, i siis
ma annan sulle palju eluaastaid.” j
¨
15 Kui Saalomon arkas,
˜
¨
¨
moistis ta, et oli nainud na¨
gemust. Siis ta laks Jeruusalemma, seisis Jehoova lepingu˜
˜
laeka ette, toi poletus- ja rahu˜
ohvreid k ning tegi koigile oma
¨ ¨
sulastele pidusoogi.
16 Kord tulid kaks hooranaist kuninga juurde
ja seisid
¨
¨
tema ette. 17 Uks naine utles:
„Mu isand, me elame selle nai¨
sega samas majas ja ma sunnitasin selles majas tema juu¨
¨
resolekul. 18 Kolm paeva pa¨
rast seda, kui mina olin sun¨
nitanud, sunnitas ka tema. Me
olime koos ja peale meie polnud majas mitte ¨ kedagi, ainult
¨
meie kaks. 19 Oosel selle nai˜
¨
3:9 1 Teine voimalik tahendus: „kangekaelsele”.
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se poeg suri, sest ta oli oma lap¨
˜
se ara maganud. 20 Ta tousis
¨ ¨
keset ood, ja kui su orjatar ma˜
˜
gas, vottis ta minu poja mu korvalt oma kaissu, aga oma sur˜
nud poja pani ta minu korva˜
le. 21 Kui ma hommikul tousin, et oma poega imetada, siis
¨
ma nagin, et ta on surnud. Aga
¨
kui ma teda lahemalt vaatasin,
sain aru, et see polegi minu
¨
poeg, kelle ma olin sunnitanud.”
¨
22 Teine naine aga utles: „Ei,
hoopis minu poeg elab ja sinu
¨
poeg on surnud!” Esimene jalle
¨
utles: „Ei, hoopis sinu poeg on
surnud ja minu poeg elab!” Nii
nad vaidlesid kuninga ees.
˜
¨
¨ 23 ¨ Lopuks utles kuningas:
„Uks utleb: „See on minu poeg,
kes elab, ja sinu poeg on sur¨
nud!” ja teine utleb: „Ei, hoopis
sinu poeg on surnud ja minu
¨
poeg elab!”” 24 Kuningas jat˜ ˜
kas: „Tooge mulle mook!” Ku˜ ˜
ningale toodigi mook. 25 Siis
¨
kuningas utles: „Raiuge elus
¨
laps pooleks ning andke uks
¨
pool uhele naisele ja teine pool
teisele!” 26 Seda kuuldes pidi
¨
˜
poisi ema suda ahastusest lohkema ja ta anus kuningat: „Halasta, mu
¨ isand! Andke laps temale. Arge surmake teda!”
Aga
¨
¨
teine naine utles: „Argu saagu ta ei mulle ega sulle, raiuge
¨
ta pooleks!” 27 Seepeale utles kuningas: „Andke see laps
¨
esimesele naisele, arge surmake last. See on ta ema.”
28 Kogu Iisrael kuulis kohtuotsusest, mille kuningas oli
langetanud, ning tundis kunin¨
ga vastu aukartust, a nahes, et
˜
˜
ta moistab oigust Jumala tarkuse varal. b

1. KUNINGATE 4:1–27

4

Kuningas Saalomon valitses
¨
kogu Iisraeli ule. a 2 Need
˜
olid tema korged ametnikud:
Saadoki b poeg Asarja oli preester, 3 Sisa pojad Elihoref ja
Ahija olid kirjutajad, c Ahiluudi poeg Joosafat d oli kroonik, 4 Joojada poeg Benaja e
¨ ¨
oli vaeulem, Saadok ja Ebjatarf olid preestrid, 5 Naatani g poeg Asarja oli asehalduri¨
te ulem, Naatani poeg Saabud
˜
oli preester ja kuninga sober1, h
¨
6 Ahisar oli kojaulem ja Abda
¨ ¨
¨
poeg Adonirami oli toolevarva¨
tute ulevaataja. j
¨
7 Saalomonil oli ule kogu Iisraeli 12 asehaldurit, kes varustasid kuningat ja tema koda toi¨
duga. Igauks neist pidi hoolitse¨
ma toiduvarude eest uhel
kuul aastas. k 8 Need olid asehaldurid: Huuri poeg Efrai¨
mi magismaal; 9 Dekeri poeg
Maakatsis, Saalbimis, l BeetSemeses ja Eelon-Beet-Haananis; 10 Hesedi poeg Arubbotis (tema alluvuses oli Soko
ja kogu Heeferimaa); 11 Abi˜
˜
nadabi poeg koigil Doori nolvadel (tema naiseks sai Saalo¨
moni tutar Taafat); 12 Ahiluudi poeg Bana Taanakis, Megiddos m ja kogu Beet-Seanis, n
˜
mis on Saaretani korval Jisreelist allpool, Beet-Seanist AabelMeholani ja Jokmeami o piirkonnani; 13 Geberi poeg Gileadi-Raamotis p (tema alluvuses
¨
olid Manasse poja Jairi q telkkulad Gileadis r ja Argobi piirkond s
ˇ
¨ ¨
Baasanis: s 60 suurt linna muuride ja vaskriividega); 14 Iddo
poeg Ahinadab Mahanaimis;z
15 Ahimaats Naftalis (tema
˜
vottis naiseks Saalomoni tei¨
se tutre, Baasmati); 16 Huusai
˜
˜
4:5 1 Voib tolkida ka „usaldusmees”.
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PTK 4
a 2Aj 9:30
Kog 1:12

b 1Aj 6:8
1Aj 27:16, 17

c 2Sa 8:17
1Aj 27:32

d 2Sa 8:16
2Sa 20:24

e 1Ku 1:8
1Ku 2:35
1Aj 27:5

f 1Ku 2:26
g 1Ku 1:9, 10
h 2Sa 15:37
1Aj 27:33

i 2Sa 20:24
1Ku 5:14
1Ku 12:18

j 1Ku 9:15
k 1Aj 27:1
l Jos 19:42, 48
m 2Ku 23:29
n Jos 17:11
1Sa 31:8, 10

o Jos 21:34
p 5Mo 4:41–43
1Ku 22:3

q 4Mo 32:41
5Mo 3:14

r 4Mo 32:1
s 5Mo 3:4
ˇ
s Jos 13:8, 11
z 1Mo 32:1, 2
2Sa 2:8, 9


Teine veerg
a 1Ku 1:8
b Jos 18:11
c Jos 17:1
d 4Mo 21:21
e 5Mo 3:4
f 1Mo 22:15, 17
g Kog 2:24
h 1Mo 15:18
2Mo 23:31
2Sa 8:3
L 72:8–10

i L 72:10

poeg Bana Aaseris ja Bealotis;
17 Paaruahi poeg Joosafat Issaskaris; 18 Ela poeg Simei a
Benjaminis; b 19 Uuri poeg Geber Gileadimaal, c emorlaste kuninga Siihoni d ja Baasani kunin˜
ga Oogi e maal. Koik need ase¨
haldurid sel maal allusid uhele
asehaldurile.
20 Juuda ja Iisraeli rahvast
oli rohkuse poolest nagu liiva
˜
˜
¨ ¨
mere aares. f Nad soid ja joid
˜ ˜
ning olid roomsad. g
˜
21 Saalomon valitses koi¨
gi kuningriikide ule suurest
˜
joest1h kuni vilistite maani ja
Egiptuse piirini. Need maksid
Saalomonile andamit ja teeni˜
¨
sid teda koigil tema elupaevil. i
¨
22 Saalomoni koja igapaeva¨
ne toidukogus oli jargmine: 30
koori1 peenjahu, 60 koori tavalist jahu, 23 10 nuumloo¨ ¨
ma, 20 karjamaal soonud veist,
100 lammast, lisaks hirved, gasellid, metskitsed ja nuumatud
¨
˜
kaod. 24 Saalomoni voimu all
˜
oli kogu suure joe siinpoolne1
kallas j Tifsahist Gazani, k seal˜
hulgas valitses ta koigi kunin¨
˜
gate ule siinpool suurt joge.
Tal oli rahu kogu valitsusalal,
˜
¨
koikjal umberringi. l 25 Juuda
ja Iisrael elasid julgesti — iga¨
uks oma viinapuu ja viigipuu
˜
all — Daanist Beer-Sebani koi¨
gil Saalomoni elupaevil.
26 Saalomonil oli 40001 latrit vankrihobuste jaoks ja
12000 hobust2. m
27 Asehaldurid varustasid
˜
kuningas Saalomoni ja koiki

j Jos 1:4
k 1Mo 10:19
l 1Ku 5:4
1Aj 22:9
L 72:7

m 5Mo 17:15, 16
1Ku 10:24–26
2Aj 1:14, 17

4:21 1 St Eufratist. 4:22 1 3,9 tonni. (Vt
¨ ¨
lisa B14.) 4:24 1 St laanepoolne. 4:26
˜
¨
1 Selline arv esineb mones kasikirjas ja
¨
paralleeljutustuses. Teistes kasikirjades
˜
˜
on 40 000. 2 Voib tolkida ka „ratsanikku”.
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tema lauas istujaid toiduga iga¨
uks omal kuul. Nad hoolitsesid
selle eest, et millestki poleks
˜
puudust. a 28 Nad toid ka otri
˜
ja olgi rakendihobuste ja muude hobuste tarvis, kus tahes
¨
seda ka ei vajatud, igauks nii,
nagu tema kohus oli.
29 Jumal andis Saalomoni˜
le rohkesti tarkust ja moistmist
¨
¨
ning sudame tais arusaamist —
˜
koike nii palju, nagu on lii¨ ¨
va mere aares. b 30 Saalomo¨
˜
ni tarkus uletas koigi idamaalaste ja kogu Egiptuse tarku˜
se. c 31 Ta oli targem koigist
inimestest, targem kui esrahlane Eetan d ning targem kui Maaholi pojad Heeman, e Kalkol f
ja Darda. Tema kuulsus levis
˜
¨
koigi umberkaudsete rahvaste
˜
˜
seas. g 32 Ta loi 3000 opetus˜
sona h ja 1005 laulu. i 33 Ta
jutustas taimedest, Liibanoni
¨ ¨
seedrist kuni muuril kasvava
˜
j
iisopini. Ta koneles loomadest, k lindudest, l maadligi liikuvatest olenditest1m ja kaladest. 34 Saalomoni tarkust
˜
tuldi kuulama koigi rahvaste
˜
seast, koigi kuningate juurest,
kes olid kuulnud tema tarkusest. n
¨ ¨
Kui Tuuroseo kuningas Hiiram kuulis, et Saalomon on
˜
oma isa asemel kuningaks voitud, saatis ta tema juurde oma
sulased, sest Hiiram oli alati
˜
olnud Taaveti sober. p 2 Saa¨
lomon omakorda lakitas Hiiramile teate: q 3 „Sina tead, et
mu isa Taavet ei saanud ehitada koda, mis kannaks Jehoova, tema Jumala nime, sest ta
˜
sodis paljude vaenlastega, kuni

5

˜
4:33 1 Moeldakse ilmselt roomajaid ja
putukaid.

1. KUNINGATE 4:28–5:11
PTK 4
a 1Ku 4:7
b 1Ku 10:23
2Aj 1:10
˜
Op 2:6

c Ap 7:22
d L 89:mrk
e L 88:mrk
f 1Aj 2:4, 6
g 1Ku 10:1, 7
Lu 11:31
˜

h Op 1:1
Kog 12:9
¨

i Ul 1:1
j 2Mo 12:22
˜

k Op 30:30
˜

l Op 30:19
˜

6:6
m Op
˜

Op 30:25

n 2Aj 9:1, 23


PTK 5
o Hes 27:3
p 2Sa 5:11
q 2Aj 2:3


Teine veerg
a 2Sa 7:5
1Aj 22:7, 8

b 1Ku 4:24, 25
˜

c Op 16:7
d 2Sa 7:12, 13
1Aj 22:9, 10
2Aj 2:4

e 1Ku 6:9, 20
f 2Aj 2:8
g 2Aj 2:11, 12
h 2Sa 6:5
1Ku 6:15
2Aj 3:5

i 2Aj 2:15, 16
Esr 3:7

Jehoova pani need tema jal¨ ¨
ge alla. a 4 Nuud on minu Jumal Jehoova andnud mulle
¨
rahu umberringi, b mul pole
¨
¨
uhtki vastast ja miski ei ah¨
varda mind. c 5 Seeparast kavatsen ma ehitada koja, mis
kannab minu Jumala Jehoova
˜
nime, nagu Jehoova tootas mu
¨
isale Taavetile, kui utles: „Sinu
poeg, kelle ma panen sinu asemel troonile, ehitab koja, mis
¨
kannab minu nime.” d 6 Kasi
¨ ¨
nuud oma rahvast raiuda mulle
Liibanonist seedreid. e Minu su¨ ¨
lased tootagu koos sinu sulastega ning ma tasun su sulaste˜
¨ ¨
le nonda, nagu sa maarad. Sa
ju tead, et meie hulgas ei oska
keegi raiuda puid nii nagu siidonlased.” f
7 Kui Hiiram neid Saalomo˜
˜ ˜
ni sonu kuulis, roomustas ta
¨
¨
vaga ja utles: „Olgu kiidetud
Jehoova, sest ta on andnud
Taavetile targa poja valitsema
seda suurt rahvast!” g 8 Hii¨
ram lakitas Saalomonile teate:
˜
¨
„Ma sain su sonumi katte. Ma
˜
teen koik sinu soovi kohaselt ja annan sulle seedreid ja
kadakapuid. h 9 Minu sulased
toovad need Liibanonist alla
¨ ¨
mere aarde ja ma lasen par¨ ¨
vetada need merd mooda sin¨
na, kuhu sa kasid. Seal ma lahutan need, et sa saaksid need
¨
¨
ara viia. Sina aga taida vastutasuks minu palve ja varusta mu
kodakondseid toiduga.” i
10 Nii andiski Hiiram Saalomonile seedri- ja kadakapuid, nagu see oli soovinud.
11 Saalomon andis Hiiramile
20000 koori1 nisu tema kodakondsetele toiduks ja 20 koori2
5:11 1 3400 tonni. (Vt lisa B14.) 2 4400
liitrit.

1. KUNINGATE 5:12–6:15

¨
˜
vaga head oliivioli1. Seda andis Saalomon Hiiramile aastast
aastasse. a 12 Jehoova andis
Saalomonile tarkust, nagu ta
oli talle lubanud. b Hiirami ja
Saalomoni vahel oli rahu ning
˜
nad solmisid omavahel lepingu.
¨
13 Kuningas Saalomon var¨ ¨
bas kogu Iisraelist toolisi, kokku 30000 meest. c 14 Ta saatis nad Liibanoni,
10 000 meest
¨
iga kuu. Uhe kuu olid nad
Liibanonis ja kaks kuud ko¨ ¨
¨
¨
dus. Toolevarvatute ulevaataja
oli Adoniram. d 15 Saalomonil
¨ ¨
¨
oli 70 000 lihttoolist ja magedes
80000 kiviraidurit, e 16 peale
selle oli Saalomonil veel 3300
¨ ¨
haldurit, f kes teenisid toode¨
juhatajatena. 17 Kuninga kasul murti kivimurrus suuri ja
¨ ¨
vaartuslikke kive, g et rajada
kojale tahutud kividest h vun˜
dament. i 18 Nonda siis raiusid Saalomoni ehitajad, Hiirami ehitajad ja geballased j kive
ning tahusid palke ja kive, et
ehitada koda.
¨
480. aastal parast iisraellas¨
te valjumist Egiptusemaalt, k
Saalomoni neljandal valitsusaastal siivikuul1l ehk teisel kuul
hakkas Saalomon Jehoovale koda2 ehitama. m 2 Koda, mille
kuningas Saalomon Jehoovale
¨ ¨
ehitas, oli 60 kuunart pikk, 20
¨ ¨
¨ ¨
˜
kuunart lai ja 30 kuunart korge1. n 3 Templihoone eeskoja o
¨ ¨
pikkus oli 20 kuunart1 ning see
vastas hoone laiusele. Hoone
¨ ¨
eeskoja laius oli 10 kuunart2.
4 Ta tegi koja ahenevate aknaorvadega. p 5 Veel ehitas ta

6

˜
˜
˜
5:11 1 Sona-sonalt „tambitud oli”. Eriti
˜
hea ja kallis oli, mida saadi oliive uhmris
˜
˜
tampides; monikord sotkuti oliive ka jalgadega. 6:1 1 Vt lisa B15. 2 Joonis lisas B8. 6:2 1 27 m pikk, 9 m lai ja 13 m
˜
korge. (Vt lisa B14.) 6:3 1 9 m. 2 4,5 m.
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PTK 5
a 2Aj 2:10
b 1Ku 3:12
1Ku 4:29
Jk 1:5

c 1Ku 9:15
d 2Sa 20:24
1Ku 4:6
1Ku 12:18

e Jos 16:10
1Ku 9:20–22
1Aj 22:15
2Aj 2:2
2Aj 2:17, 18
2Aj 8:7–9

f 1Ku 9:23
g 1Ku 7:9
1Aj 22:2

h 1Ku 6:7
i Ilm 21:14
j Jos 13:1, 5


PTK 6
k 2Mo 12:
14, 51

l 1Ku 6:37
m 1Aj 28:11, 12
2Aj 3:1, 2

n 2Aj 3:3
Esr 6:3

o 2Aj 3:4
p Hes 41:26


Teine veerg
a 3Mo 16:2
2Aj 5:7
Heb 9:3

b 1Ku 6:10
Hes 41:5, 26

c Hes 41:6, 7
d 1Ku 5:17
e Hes 41:11
f 1Ku 6:38
g 1Ku 5:6
1Ku 6:20

h 1Ku 6:5
i 5Mo 17:18, 19
1Ku 8:25
1Aj 28:9

j 2Sa 7:13
1Aj 22:9

k 2Mo 25:8
3Mo 26:12
L 132:13

l 1Aj 28:20

¨
¨
koja umber kulgehitise. See
¨
oli umber kogu templisaali1 ja
¨
tagumise ruumi2. a Kulgehitisse
¨
tegi ta kulgkambrid. b 6 Alu¨
misel korrusel olid kulgkamb¨ ¨
¨ ¨
rid 5 kuunart, keskmisel 6 kuu¨ ¨
nart ja kolmandal 7 kuunart
¨
laiad,1 kuna ta tegi umberringi
¨
koja seintesse jarkmed, et koja
seintel poleks kinnitusi. c
7 Koda ehitati kivimurrus
raiutud ja seal valmis tahu¨
tud kividest. d Seeparast polnud ehitamise ajal kojas kuul¨
da ei vasara, kirve ega uhegi
muu raudriista heli. 8 Alumis¨
¨
te kulgkambrite sissekaik oli
˜
¨
koja lounakuljes, e keerdtreppi
¨ ¨
mooda sai minna keskmisele
korrusele ja sealt edasi kolmandale korrusele. 9 Ta ehitas
aina edasi ja sai koja valmis.f Ta
paigaldas kojale seedripuust talad ja kattis
lae seedrilaudade¨
ga. g 10 Umber kogu koja ehi¨ ¨
˜
¨
tas ta 5 kuunra1 korgused kulgkambrid. h Kambrite seedripuust
vahetalad toetusid koja seintele.
11 Sel ajal tuli Saalomonile
˜
Jehoovalt sonum: 12 „Kui sa
¨
¨ ¨
taidad mu maarusi, pead kinni
¨
˜
mu seadustest, jargid koiki mu
¨
¨
¨
kaske ja kaid nende jargi, i siis
¨
˜
ma viin taide oma tootuse, mille ma andsin su isale Taavetile koja kohta, mida sa ehitad. j
13 Ma asun elama iisraellaste
¨
keskele k ega hulga oma rahvast
Iisraeli.” l
14 Saalomon ehitas aina
edasi, et koda valmis saada.
15 Seestpoolt kattis ta koja
˜
seinad seedrilaudadega. Porandast kuni laesarikateni voo¨
˜
¨
6:5 1 St puha paiga. 2 St koige puhama
paiga. 6:6 1 Alumisel 2,2 m, keskmisel
2,7 m ja kolmandal 3,1 m laiad. 6:10
1 2,2 m.
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˜
derdas ta koja puiduga ja poranda kattis ta kadakalaudade˜ ˜
ga1. a 16 Ta mootis koja tagu¨ ¨
misest seinast 20 kuunart ja
˜
eraldas selle porandast sarikateni seedrilaudadega, ehitades
koja sisemusse tagumise ruu˜
¨
mi b — koige puhama paiga. c
˜
d
17 Templisaal, mis asus koige
¨
¨ ¨
puhama paiga ees, oli 40 kuunra1 pikkune. 18 Koja seedripuust seintele olid nikerdatud
˜
˜
¨
urtarbuusid e ja lilleoied. f Koikjal oli seedripuu, kivipinda ei
¨
olnud naha.
19 Koja sisemusse tegi ta
tagumise ruumi, g et panna
sinna Jehoova lepingulaegas. h
20 See tagumine ruum oli 20
¨ ¨
¨ ¨
kuunart pikk, 20 kuunart lai ja
¨ ¨
˜
20 kuunart korge.1i Ta kattis
˜
selle puhta kullaga; altari j loi
¨
ta ule seedripuuga. 21 Saalomon kattis ka saali seestpoolt
puhta kullaga k ja seadis kuldketid tagumise ruumi l ette, mil¨
le ta oli samuti ule kullanud.
22 Ta kattis kogu koja seest˜
poolt kullaga, nii et koik sai
kaetud. Tagumise ruumi ees
oleva altari m kuldas ta samuti
¨
ule.
23 Ta tegi tagumisse ruumi
¨
2 mannipuust1 keerubit, n kum˜
¨ ¨
magi korgus oli 10 kuunart2. o
¨
¨ ¨
24 Keerubi uks tiib oli 5 kuunart pikk1 ja ¨ ka teine oli 5
¨ ¨
kuunart pikk. Uhest tiivaotsast
¨ ¨
teiseni oli 10 kuunart. 25 Ka
¨ ¨
teine keerub oli 10-kuunrane. Need kaks keerubit olid
˜ ˜
samade
mootude ja kujuga.
¨
˜
26 Uhe keerubi korgus oli 10
˜
6:15 1 Vt „Sonaseletusi”. 6:17 1 18 m.
˜ ˜
˜
6:20 1 St iga moot oli 9 m. 6:23 1 Sona˜
˜
¨ ¨
sonalt „olisest puidust”; ilmselt suuria
¨
mand. 2 4,5 m. 6:24 1 2,2 m.

1. KUNINGATE 6:16–37

PTK 6
a 1Ku 5:8
2Aj 3:5

b 1Ku 6:5
c 2Aj 3:8, 9
Heb 9:3

d Heb 9:2
e 1Ku 7:24
f 2Mo 25:33
g Heb 9:3
h 2Mo 40:21
1Ku 8:6

i 1Ku 6:16
j 2Mo 30:1
1Ku 7:48

k 2Mo 26:29
2Aj 3:7

l 2Mo 26:33
m 2Mo 30:1, 3
2Mo 40:5

n 1Mo 3:24
2Ku 19:15
L 99:1

o 2Aj 3:10–13
2Aj 5:8


Teine veerg
a L 80:1
Jes 37:16
Heb 9:4, 5

b 2Aj 3:14
c Hes 41:17, 18
d 2Mo 25:33
1Ku 6:18

e Hes 41:
24, 25

f 2Mo 27:9
2Aj 4:9
2Aj 7:7

g 1Ku 7:12

¨ ¨
˜
kuunart ja sama korge oli
ka teine keerub. 27 Ta asetas keerubid a tagumisse ruumi.
¨
Nende tiivad olid valja siruta¨
tud, nii et uhe keerubi tiivaots
¨
ulatus uhe seinani ja teise keerubi tiivaots ulatus teise seinani. Ruumi keskel puutusid nende tiivad kokku. 28 Ta kattis
ka keerubid kullaga.
¨
29 Koja seintele umberringi, nii eesmises kui ka tagumises ruumis, nikerdas ta kee˜
rubi-, b palmi- c ja oiekujutised. d
˜
30 Koja poranda kattis ta kullaga nii eesmises kui ka tagumises ruumis. 31 Tagumise ruu¨
¨
mi sissekaigule tegi ta manni¨
puust uksed, kuljesambad ja
uksepostid — seina viienda˜
¨
le osale1. 32 Molemale mannipuust uksele nikerdas ta keeru˜
bid, palmid ja oied ning kuldas
˜
need, ta loi keerubi- ja palmi¨
kujutised kullaga ule. 33 Samamoodi tegi ta templisaali
¨
¨
sissekaigule mannipuust uksepostid — seina neljandale osale1.
34 Ta tegi kadakapuust
2 voldi¨
tavat uksepoolt. Uhe uksepoole
¨ ¨
kaks osa olid hingedel pooratavad ja ka teise uksepoole
¨ ¨
kaks osa olid hingedel pooratavad. e 35 Ta nikerdas keerubi-,
˜
palmi- ja oiekujutisi ning kattis
need kullaga.
˜
¨
36 Siseoue f umber ehitas ta
¨ ¨
muuri kolmest kihist tahutud
¨
kividest ja uhest kihist seedriprussidest. g
37 Jehoova kojale hakati
vundamenti rajama neljanda
˜
˜
6:31 1 Sona-sonalt „uksepostid, viies
˜
osa”; „viies osa” voib viidata ukseraami
˜
˜
kujule voi uste suurusele. 6:33 1 Sona˜
sonalt „uksepostid, neljas osa”; „neljas
˜
˜
osa” voib viidata ukseraami kujule voi uste suurusele.

1. KUNINGATE 6:38–7:18
aasta siivikuul1a 38 ja koda
¨
¨
sai valmis uheteistkumnenda
aasta buulikuul1 ehk kaheksan˜
¨
dal kuul. Koik valmis tapselt
¨
plaani jargi. b Saalomon ehitas
seda 7 aastat.
Enda koda ehitas Saalomon
13 aastat, c siis sai terve
koda valmis. d
2 Ta ehitas ka Liibanoni¨ ¨
metsakoja, e mis oli 100 kuu¨ ¨
nart pikk, 50 kuunart lai ja
¨ ¨
˜
30 kuunart korge1. See seisis nelja rea seedripuust sammaste peal; sammaste
peal olid
¨
seedritalad. f 3 Ulalpool kandetalasid oli koda vooderdatud
seedripuiduga ja talad toetusid
sammastele; neid1 oli 45, igas
reas 15. 4 Aknad olid kolmes
reas, igas reas olid aknad aken˜
¨
de vastas. 5 Koik sissekaigud
ja uksepiidad olid neljakandilised ning sellised olid ka aknad
¨
uksteise vastas kolmes reas.
6 Veel ehitas ta sammas¨ ¨
koja, mis oli 50 kuunart pikk ja
¨ ¨
30 kuunart lai1, ning selle ette
sammaste ja ehiskatusega eeskoja.
7 Ta tegi ka troonikoja, g kus
˜
ta kohut moistis, kohtukoja, h
˜
mis kaeti porandast kuni sarikateni seedripuiduga.
8 Koda, kus ta ise elas,
˜
oli teises oues, i troonikojast
eemal. See oli valmistatud sa¨
mal viisil. Ta ehitas veel uhe
koja, troonikoja sarnase. See
˜
¨
oli moeldud vaarao tutrele, kelle Saalomon oli endale naiseks
˜
votnud. j
˜
9 Koik need hooned vunda¨ ¨
mendist muuripealseni ja muud

7

6:37, 38 1 Vt lisa B15. 7:2 1 45 m pikk,
˜
22 m lai ja 13 m korge. (Vt lisa B14.) 7:3
˜
1 Moeldakse ilmselt kandetalasid. 7:6
1 22 m pikk ja 13 m lai.
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˜
ehitised kuni suure oueni a olid
˜ ˜
¨
tehtud kallitest moodu jarb mis olid
gi tahutud kividest,
¨
igast kuljest kivisaega saetud.
10 Vundament oli laotud tohu¨ ¨
tu suurtest vaartuslikest kivi¨
¨ ¨
dest, uhed olid 10-kuunrased ja
¨ ¨
teised 8-kuunrased1. 11 Selle
˜ ˜
¨
peal olid kallid moodu jargi
tahutud kivid ja ka seedri˜
¨
prussid. 12 Suurt oue umbritses kolmest kihist tahutud kivi¨
dest ja uhest kihist seedriprus¨ ¨
sidest muur, samasugune, nagu
¨
˜
oli umber siseoue, c kus oli Je¨
hoova koda uhes eeskojaga. d
¨
13 Kuningas Saalomon laki¨ ¨
tas mehed Tuurosesse Hiira¨
mi e jarele. 14 Hiiram oli lesknaise poeg Naftali suguharust
¨ ¨
ja tema isa oli Tuurose mees,
vasksepp. f Hiiramil oli oskust,
taipu g ja vilumust teha igasugu¨
seid vasetoid1. Ta tuli kuningas
˜
Saalomoni juurde ja tegi koik,
mis talle teha anti.
15 Ta valas 2 vasksammast, h
¨ ¨
kumbki neist oli 18 kuunart1
˜
¨
korge ja kummagi samba um˜ ˜
¨ ¨
˜ ˜
bermoot nooriga mootes oli 12
¨ ¨
kuunart2. i 16 Ta valas vasest
2 kapiteeli1 sammaste
otsa pa¨
˜
nemiseks. Uhe kapiteeli kor¨ ¨
gus oli 5 kuunart2 ja ka teise
˜
¨ ¨
kapiteeli korgus oli 5 kuunart.
17 Sammaste otsas olevaid ka˜
piteele ehtisid vorestikud, mis
¨
˜
olid poimitud kettidest; j uhel
kapiteelil oli 7 ja teisel kapitee˜
lil 7. 18 Siis kaunistas ta vo¨
restikud umbertringi kahe gra˜
˜
naatounte reaga ja ehtis nonda sammaste otsas olevad ka7:10 1 St 4,5 m ja 3,6 m. 7:14 1 Sel¨
˜
˜
˜
les peatukis voib sona „vask” tolkida ka
vastega „pronks”. 7:15 1 8 m. 2 5,3 m.
¨
7:16 1 Samba kunstiliselt kujundatud ulaosa. 2 2,2 m.
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˜
piteelid. Nii tegi ta molema
kapiteeliga. 19 Eeskoja sammaste otsas olevad kapiteelid
olid liiliakujulised, need olid
¨ ¨
˜
4 kuunra1 korgused. 20 Kapiteelid olid kahe samba otsas, kapiteelide alaosa kume˜
rust kattis vorestik ja kumbagi
¨
kapiteeli kaunistas umbertrin˜
a
gi 200 granaatouna.
¨
21 Ta pustitas templi eesko¨
ja b sambad. Ta pustitas parempoolse1 samba ja nimetas selle Jaakiniks2 ning vasakpoolse3 samba ja nimetas selle Boa¨
seks4. c 22 Sammaste ulaosad
˜
olid liiliakujulised. Nonda said
sambad valmis.
¨
23 Ta valas ka ummargu¨
se metallist mere1. d Selle labi˜ ˜
moot servast servani oli 10
¨ ¨
˜
¨ ¨
kuunart, korgus 5 kuunart
¨
˜ ˜
¨ ¨
˜ ˜
ja umbermoot nooriga mootes
¨ ¨
e
30 kuunart.2 24 Servast all¨
pool kaunistasid seda umbert¨
ringi urtarbuusikujutised: f 10
¨ ¨
¨
iga kuunra peal umber kogu
mere, kahes reas ja valatud
koos merega. 25 Meri seisis
¨
˜
12 pullil: g 3 olid naoga pohja,
¨ ¨
˜
3 laane, 3 louna ja 3 ida poole. Meri seisis nende peal ja
nende tagakehad olid sissepoole. 26 Mere seina paksus oli
¨
kamblalaiune1 ja serv oli otse˜
kui karika serv, nagu liilia ois.
Sinna pandi 2000 batti2 vett.
27 Ta tegi ka 10 vask¨ ¨
vankrit1. h Iga vanker oli 4 kuu¨ ¨
nart pikk, 4 kuunart lai ja
˜
7:19 1 1,8 m. 7:21 1 St lounapoolse.
¨
2 Nimi Jaakin tahendab „ta [Jehoova]
˜
tugevdagu”. 3 St pohjapoolse. 4 Nimi
˜
¨
˜
Boas voib tahendada „jouga”. 7:23
¨
˜ ˜
˜
1 St veemahuti. 2 Labimoot 4,5 m, kor¨
˜ ˜
gus 2,2 m ja umbermoot 13 m. 7:26
˜
1 7,4 cm. 2 44 000 liitrit. 7:27 1 Voib
˜
¨
tolkida ka „veekaru”.
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¨ ¨
˜
3 kuunart korge1. 28 Vankrid
¨
olid tehtud jargmiselt. Nen¨
de kuljed olid kaetud plaatidega, mis paiknesid raamistikus. 29 Raamistikus paikne¨
vatel kulgplaatidel ja raamisti˜
ku peal olid lovide, a pullide
˜
b
ja keerubite kujutised. Lovi¨
dest ja pullidest ulal- ja allpool
olid vanikud. 30 Igal vankril
oli neli vaskratast ja ka vaskteljed ning neid toestas neli nur¨
gatuge. Need toed asusid tunnisuust allpool ning olid valatud koos vanikutega, mis
¨
¨
olid igal kuljel. 31 Tunni laie¨
¨
nev ulaosa, mis vankri ula¨ ¨
¨
¨ ¨
aarest valja ulatus, oli 1 kuun˜
¨ ¨ ¨
ra1 korgune. Vankri ulaaar oli
¨
¨
ummargune ning ulaosa tervi¨ ¨
˜
kuna¨ oli 1,5 kuunart2 kor¨ ¨
ge. Ulaaar oli kaunistatud ni¨
kerdustega ja selle kulgplaa¨
did olid kandilised, mitte uma¨
rad. 32 Vankri kulgplaatidest
allpool oli neli ratast, mis olid
¨
kinnitatud vankri kulge. Iga
˜
¨ ¨
ratta korgus oli 1,5 kuunart.
33 Rattad olid tehtud nagu ta˜
valised vankrirattad. Koik nen¨
de kinnitused, poiad, kodarad ja rummud olid metallist valatud. 34 Vankri neljal
nurgal oli kokku neli tuge,
¨
mis olid valatud vankriga uhes
¨
¨ ¨ ¨
tukis. 35 Vankri ulaaares oli
¨
¨ ¨
˜
ummargune poole
¨ ¨ ¨ kuunra1 kor˜
gune voru. Ulaaare raamistik
¨
ja selle kulgplaadid olid vala¨
¨
tud uhes tukis. 36 Ta uuren¨ ¨ ¨
das ulaaare raamistikule ja
¨
˜
kulgplaatidele keerubeid, lovisid ja palmipuid, nagu mahtus, ning tegi ka vanikuid
˜
7:27 1 1,8 m pikk, 1,8 m lai ja 1,3 m korge.
7:31 1 44,5 cm. 2 65 cm. 7:35 1 22 cm.

1. KUNINGATE 7:37–8:6

¨
umberringi. a 37 Nii valmistas
˜
ta 10 vankrit. b Need koik olid
¨
c ¨
valatud uhtemoodi, uhesugus˜ ˜
te mootude ja kujuga.
¨
38 Ta tegi 10 vasktunni. d Iga
¨
tunn mahutas 40 batti1 ja iga
¨
¨
˜ ˜
¨ ¨
tunni labimoot oli 4 kuunart2.
¨
¨
Iga vankri peal oli uks tunn.
39 Siis pani ta 5 vankrit kojast paremale poole ja 5 vankrit kojast vasakule poole ning
mere seadis ta kojast paremale
kagusse. e
˜
40 Hiiram f tegi ka nousid,
˜
¨
kuhvleid g ja kausse. h Nonda
˜
¨ ¨
sai Hiiram valmis koigi toodega, mis ta pidi tegema kuningas
Saalomonile Jehoova koja tarbeks. i 41 Ta oli teinud 2 sammast j ja karikakujulised kapiteelid nende sammaste otsa;
˜
2 vorestikku, k mis katsid sammaste otsas olevaid karikakujulisi kapiteele; 42 400 gra˜
˜
naatounal vorestike jaoks, kum˜
malegi vorestikule kaks rida
˜
granaatounu, et kaunistada karikakujulised kapiteelid, mis
olid kahe samba otsas; 43 10
¨
vankrit m ja 10 tunnin vankrite peale; 44 mere o ja selle alla
˜
¨
12 pulli; 45 tuhanoud, kuhvlid, kausid ja muud riistad.
˜
Koik riistad, mis Hiiram oli teinud kuningas Saalomonile Jehoova koja tarbeks, olid valmis¨
˜ ˜
tatud laikimahoorutud vasest.
46 Kuningas oli valanud need
savivormides Jordani piirkonnas Sukkoti ja Saaretani vahel.
¨
˜
47 Saalomon jattis koik need
riistad kaalumata, sest neid oli
nii palju. Vase kaalu ei tehtudki kindlaks. p 48 Saalomon val˜
mistas koik Jehoova koja jaoks
˜
moeldud riistad, kuldaltari q ja
7:38 1 880 liitrit. 2 1,8 m.
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s 1Aj 16:1
ˇ
s 2Mo 26:33

kuldlaua a vaateleibade jaoks,
49 samuti puhtast kullast lambijalad, b 5 paremale ja 5 vasakule tagumise ruumi ette, ning
˜
kullast oied, c lambid ja tahipi˜
hid, d 50 puhtast kullast noud,
leegikustutajad, e kausid, peek¨
rid f ja soepannid. g Samuti tegi
˜
ta tagumise ruumi ehk koige
¨
puhama paiga uste h ning templisaali uste i jaoks kullast kinnituspesad.
51 Kuningas Saalomon sai
˜
¨ ¨
valmis koik tood, mis tal tuli
Jehoova koja jaoks teha. Siis
viis Saalomon sinna oma isa
˜
¨
Taaveti puhitsetud asjad. j Hobeda ja kulla ning igasugused
esemed pani ta Jehoova koja
varakambritesse. k
Siis kutsus Saalomon kok˜
ku l Iisraeli vanemad, koik
suguharupealikud ja Iisraeli su˜
guvosade peamehed. m Nad tulid kuningas Saalomoni juurde Jeruusalemma, et Jehoova
lepingulaegas Taaveti linnast n
¨
Siionist o ara tuua. 2 Etanimikuul1 ehk seitsmendal kuul ko˜
gunesid koik Iisraeli mehed ku¨
ningas Saalomoni ette puha2
˜
p 3 Koik
Iisraeli vanepidama.
mad tulid kokku ja preestrid
˜
¨
˜
q
votsid laeka. 4 Nad toid ules
Jehoova laeka, kogudusetelgi r
˜
¨
ja koik telgi puhad riistad.
˜
Preestrid ja leviidid toid need
¨
ules. 5 Kuningas Saalomon ja
terve Iisraeli kogudus, kes oli
kogunenud tema juurde, olid
laeka ees. Ohverdati s nii palju
lambaid ja veiseid, et neid ei
suudetud kokku lugeda.
˜
6 Siis toid preestrid Jehooˇ
va lepingulaeka oma kohale, s
templi tagumisse ruumi ehk

2Mo 40:21
2Sa 6:17
Ilm 11:19

¨
8:2 1 Vt lisa B15. 2 St lehtmajadepuha.
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˜
¨
koige puhamasse paika keerubite tiibade alla. a
7 Keerubite tiivad olid siru¨
tunud ule laeka, nii et keerubid
olid laeka ja selle kandekangide kohal. b 8 Kangid c olid nii
pikad, et nende otsad olid
¨
naha tagumise ruumi ees ole¨
¨
vast puhast paigast, kuid val¨
jast polnud neid naha. Seal on
¨
need tanini. 9 Laekas ei olnud muud kui kaks kivitahvlit, d
mis Mooses oli sinna pannud e
Hoorebi juures, siis kui Jehoo˜
va solmis lepingu f Iisraeli rahvaga, kui see oli Egiptusemaalt
¨
valja tulnud. g
¨
10 Kui preestrid puhast pai¨
¨
gast valjusid, taitis pilvh Jehoova koja. i 11 Preestrid ei saa¨
nud pilve parast seal teenida, sest Jehoova auhiilgus oli
¨
taitnud Jehoova koja. j 12 Siis
¨
Saalomon utles: „Jehoova, sa
¨
oled oelnud, et sa elad pilkases pimeduses. k 13 Mina olen
¨
ehitanud sulle uleva koja, kind˜
la paiga, kus sa void elada igavesti.” l
¨
¨ ¨
14 Seejarel pooras kuningas end Iisraeli koguduse poo˜
le ja onnistas seda ning terve
¨
Iisraeli kogudus seisis pusti. m
¨
15 Kuningas utles: „Kiidetud
olgu Iisraeli Jumal Jehoova,
˜
kes omaenda suuga andis tootuse minu isale Taavetile ja
¨
¨
omaenda kaega viis selle tai¨
de! Ta lausus: 16 „Alates pae˜
vast, mil ma toin oma rah¨
va Iisraeli Egiptusest valja,
pole ma valinud Iisraeli sugu¨
harudest uhtki linna, kuhu ehitada koda, mis kannaks minu
nime. n Kuid ma olen valinud
Taaveti, et ta valitseks mu rah¨
va Iisraeli ule.” 17 Mu isa Taa-

1. KUNINGATE 8:7–25
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¨
veti sudamesoov oli ehitada Iisraeli Jumala Jehoova nime
kandev koda. a 18 Ent Jehoo¨
va utles mu isale Taavetile: „Su
¨
¨
sudamesooviks on kull ehitada
koda, mis kannaks mu nime, ja
¨
on hea, et sul on sudames selline soov, 19 aga seda koda ei
ehita siiski sina. Su poeg, kes
¨
sulle sunnib, ehitab mu nime
kandva koja.” b 20 Jehoova on
˜
¨
selle tootuse taide viinud: mina
˜
olen tousnud oma isa Taaveti
asemele ja istunud Iisraeli troo˜
nile, just nagu Jehoova tootas.
Ma olen ka ehitanud koja, mis
kannab Iisraeli Jumala Jehoova nime, c 21 ja valmistanud
seal paiga laekale, kus hoitakse Jehoova lepingut, d mille ta
˜
˜
solmis meie esiisadega, kui toi
¨
nad valja Egiptusemaalt.”
22 Siis astus Saalomon terve Iisraeli koguduse silme all
Jehoova altari ette, sirutas
¨
¨
kaed taeva poole e 23 ja utles:
„Oo, Jehoova, Iisraeli Jumal,
¨
pole uhtki sinusarnast Juma¨
lat f ei ulal taevas ega all maa
peal! Sina pead kinni lepingust
ja osutad truud armastust g
¨
oma teenijatele, kes kaivad su
¨
h
ees siira sudamega. 24 Sina
¨
˜
oled taitnud tootuse, mille sa
andsid oma teenijale, mu isale
Taavetile. Omaenda suuga oled
˜
¨
sa tootanud ja omaenda kaega
¨
¨
selle tana taide viinud. i 25 Ja
¨ ¨
nuud, oo, Jehoova, Iisraeli Ju¨
˜
mal, palun taida tootus, mille sa andsid oma teenijale, mu
¨
isale Taavetile, kui utlesid: „Ei
¨
puudu sul kunagi mu ees jareltulija, kes istub Iisraeli troonil,
¨
kui vaid su pojad panevad ta¨
hele oma teed ja kaivad minu
ees, nagu sina oled minu ees

1. KUNINGATE 8:26–41

¨
¨ ¨
kainud.” a 26 Ja nuud, oo, Iisraeli Jumal, ma palun sind, et
¨
˜
taituks tootus, mille sa andsid
oma teenijale, mu isale Taavetile!
27 Aga kas Jumal peaks
˜
toesti elama maa peal? b Taevas, kogu taevaavaruski, ei mahuta sind, c ammugi siis see
koda, mille ma olen ehitanud. d
¨
28 Pane tahele oma teenija
palvet ja tema anumist, mu Jumal Jehoova, ning kuula appi¨ ¨
huudu ja palvet, millega su tee¨
¨ ¨
nija tana su poole poordub.
¨ ¨
29 Valvaku su silmad nii ool
¨
¨
kui ka paeval selle koja ule,
¨
¨
paiga ule, mille kohta sa utlesid: „Seal saab olema minu
nimi”, e ning kuula palvet, mida
su teenija esitab selle paiga
poole. f 30 Kuula oma teenija
ja oma rahva Iisraeli anumist,
kui nad palvetavad selle paiga poole. Kuula paigast, kus sa
elad, taevast, g kuula ja andesta! h
31 Kui keegi teeb pattu oma
˜
ligimese vastu ja see votab talt
vande1, mis toob valetamise
korral talle karistuse, ning ta
tuleb vande all olles sinu koja
altari ette, i 32 siis kuula tae˜
vast ning tegutse ja moista ko¨
˜
hut oma teenijate ule: moista
¨ ¨
¨ ¨
suudlane suudi ja too ta teod
˜
tema enda pea peale, moista
˜
˜
oige oigeks ja tasu talle tema
˜
¨ ¨
oigust mooda. j
33 Kui iisraellased, sinu
¨ ¨
rahvas, saavad vaenlaselt luua,
sest nad on sinu vastu pat¨ ¨
tu teinud, k aga nad poorduvad
˜
˜
8:31 1 Voib tolkida ka „paneb tema pea˜
le needuse”. St votab vande, mille karistuseks on needus, kui osutub, et tege˜
mist on valevandega, voi kui vannet murtakse.
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¨
su juurde tagasi ja ulistavad
su nime, a palvetavad su poole
ning anuvad sind selles kojas, b
34 siis kuula taevast ja andesta oma Iisraeli rahva patt ning
too nad tagasi maale, mille sa
andsid nende esiisadele. c
35 Kui taevas on suletud
ja vihma ei tule, d sest nad
on sinu vastu pattu teinud, e
aga nad palvetavad selle pai¨
ga poole ja ulistavad su nime
¨ ¨
ning poorduvad oma patust,
kuna sa oled teinud nad alandlikuks1, f 36 siis kuula taevast
ja andesta oma teenijate, oma
˜
Iisraeli rahva patt, opeta neile head teed, g mida nad peavad
¨
kaima, ning anna vihma maale, h mille sa oled andnud oma
¨
rahvale parandiks.
37 Kui nende maale tuleb
˜
˜
¨
¨
naljahada, i katk voi korvetav tuul, kui tulevad viljahaigused, j rohutirtsuparved, aplad
rohutirtsud, kui vaenlane pii˜
rab nende linnu voi tabab neid
˜
˜
˜
moni muu onnetus voi haigus, k
˜
˜
38 ja kui siis moni inimene voi
kogu su Iisraeli rahvas palve¨
tab ja anub l (teab ju igauks
¨
neist oma sudamevalu) m ja nad
¨
sirutavad kaed selle koja poole, 39 siis kuula taevast, oma
elupaigast, n ning andesta o ja
¨
˜
tegutse ning tasu igauhele koi¨
gi tema teede jargi, p sest sina
¨
¨
tunned igauhe sudant (sina
¨
˜
uksi tunned ju koigi inimeste
¨
sudant), q 40 et nad kardaksid
˜
¨
sind koigil paevil, mis nad elavad sel maal, mille sa andsid
meie esiisadele.
˜ ˜
41 Ja kui vooramaalane,
kes ei ole su Iisraeli rahva
hulgast, kuid kes tuleb kau˜
˜
8:35 1 Voib tolkida ka „oled neid vaevanud”.
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¨
gelt maalt sinu nime parast a
˜ ˜
42 (sest vooramaalased kuule¨
vad sinu suurest nimest,b va¨
¨
gevast kaest ja valjasiruta¨
tud kasivarrest), tuleb ja palvetab selle koja poole, 43 siis
kuula taevast, oma elupaigast, c
˜
˜ ˜
ning tee koike, mida see voo˜
ramaalane sinult palub, et koik
maa rahvad saaksid teada sinu
nime, kardaksid sind d nagu su
Iisraeli rahvas ja teaksid, et
sinu nimi on pandud sellele kojale, mille ma olen ehitanud.
¨
44 Kui su rahvas laheb oma
˜
vaenlase vastu sotta, kuhu sa
¨
nad lakitad, e ja nad paluvad f
Jehoovat, palvetades selle linna poole, mille sa oled valinud, g ja koja poole, mille ma
olen ehitanud, et see kannaks
su nime, h 45 siis kuula taevast nende palvet ja anumist
˜
ning muretse neile oigus.
46 Kui nad sinu vastu pattu
¨
teevad (pole ju uhtegi inimest,
kes pattu ei tee) i ning sa vihastud nende peale ja annad nad
¨
vaenlase katte ning nende vangistajad viivad nad vangi vaen˜
¨
lase maale, kas kaugele voi lahedale, j 47 ja sel maal, kuhu
nad vangi viiakse, k nad paran¨ ¨
davad meelt, poorduvad oma
vangistajate maal su poole l ja
anuvad sind: m „Me oleme pattu teinud ja eksinud, me oleme
¨ ¨
teinud kurja,” n 48 ja poordu¨
vad kogu sudamest o ja hingest
tagasi sinu juurde oma vaenlaste maal, kus nad vangis on,
ning nad paluvad sind, palvetades maa poole, mille sa
andsid nende esiisadele, linna poole, mille sa oled valinud, ja koja poole, mille ma
olen ehitanud, et see kannaks
su nime, p 49 siis kuula tae-
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vast, oma elupaigast, a nende
palvet ja anumist ning muret˜
se neile oigus 50 ja andesta
oma rahvale, kes on sinu vastu
˜
¨
pattu teinud, koik nende uleastumised. Vangistajad halastagu neile ja andku neile armu, b
51 sest see on sinu rahvas ja
˜
sinu omand, c kelle sa toid
¨
valja Egiptusest, d rauasulatus¨ ¨
ahjust. e 52 Poora silmad oma
teenija anumise ja oma Iisraeli rahva anumise poole f ning
kuula alati nende abipalveid. g
˜
53 Sest sina, korgeim valitseja Jehoova, oled eraldanud
˜
nad koigist maa rahvastest h ja
˜
votnud endale omandrahvaks,
¨ ¨
nagu sa raakisid oma teenija
˜
Moosese kaudu, kui sa toid
¨
meie esiisad Egiptusest valja.”
˜
54 Kui Saalomon oli lopetanud Jehoova poole palvetami˜
¨
se ja anumise, tousis ta pusti Jehoova altari eest, kus ta
˜
¨
oli polvitanud ja oma kasi taeva poole sirutanud. i 55 Siis ta
˜
¨ ¨
onnistas valjul haalel tervet
Iisraeli kogudust: 56 „Kiidetud olgu Jehoova, kes on andnud oma rahvale Iisraelile puh˜
kepaiga, nagu ta tootas. j Mit¨
˜
˜
te ukski sona koigest sellest
˜
heast, mis ta tootas oma tee¨
nija Moosese kaudu, pole tuhja
¨
lainud. k 57 Olgu meie Jumal
Jehoova meiega, ¨ nagu ta oli
¨
meie esiisadega! l Argu ta jatku
¨ ¨
¨
ega huljaku meid! m 58 Poora¨
ku ta meie suda enda poole, n et
¨
˜
me kaiksime koigil tema teedel,
¨
¨
peaksime tema kaske ning jar¨ ¨
giksime tema seadusi ja maaru¨
si, mida ta kaskis meie esiisa¨
¨
del jargida. 59 Maletagu meie
¨
Jumal Jehoova nii paeval kui
¨ ¨
˜
ka ool neid sonu, millega
ma anusin Jehoova soosingut,

1. KUNINGATE 8:60–9:9
ning ta muretsegu vajadust
¨ ¨
¨
˜
mooda iga paev oigus oma teenijale ja oma rahvale Iisraelile,
˜
60 et koik maa rahvad saak˜
sid teada, et Jehoova on toeline Jumal. a Pole kedagi teist. b
¨
¨
61 Olgu siis teie suda taielikult meie Jumala Jehoovaga c
¨
¨ ¨
¨
ning kaige tema maaruste jar¨
¨
gi ja taitke tema kaske, nagu te
praegu seda teete.”
˜
62 Siis toi kuningas ja
koos temaga terve Iisrael Jehoova ees rohkesti ohvreid. d
˜
63 Saalomon toi Jehoovale rahuohvriteks e 22 000 veist ja
¨
120 000 lammast. Nii puhitsesid
˜
kuningas ja koik iisraellased
Jehoova koja sisse. f 64 Selsa¨
¨
mal paeval puhitses kuningas
˜
Jehoova koja ees oleva oue
keskpaiga, et ohverdada seal
˜
poletusohvreid, roaohvreid ja
rahuohvrite rasva, sest Jehoova ees olev vaskaltar g oli liiga
¨
˜
vaike, et seal poletusohvreid,
roaohvreid ja rahuohvrite rasva h ohverdada. 65 Siis pidas
Saalomon meie Jumala Jehoo¨
¨
va ees puha i 7 paeva ja veel 7
¨
¨
paeva, kokku 14 paeva. Temaga oli kogu Iisrael, suur rahvahulk, kes oli kokku tulnud
piirkonnast, mis ulatus LeboHamatist1 kuni Egiptuse vadi¨
¨
ni. j 66 Jargmisel1 paeval saa¨
tis ta rahva ara. Rahvas soovis
˜
kuningale Jumala onnistust ja
¨
˜ ˜
laks koju. Inimesed olid room¨
˜
˜
sad ja nende suda hoiskas koi¨
k
ge hea parast, mida Jehoova
oli teinud oma teenijale Taavetile ja oma rahvale Iisraelile.
˜
˜
8:65 1 Voib tolkida ka „Hamati piirialast”.
˜
˜
8:66 1 Sona-sonalt „kaheksandal”, st
¨
¨
¨
paev parast teist seitsmepaevast perioodi.
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˜
Kui Saalomon oli lopetanud
Jehoova koja ja kuningakoja ehitamise a ning kui ta oli tei˜
nud koik, mida oli soovinud, b
2 siis ilmutas Jehoova end
Saalomonile teist korda, nagu
ta oli ilmutanud end temale Gi¨
beonis. c 3 Jehoova utles talle: „Ma olen kuulnud su palvet ja anumist, millega sa minu
¨ ¨
poole oled poordunud. Ma olen
¨
puhitsenud selle koja, mille sa
oled ehitanud, ja teinud selle
¨ ¨
oma nime jaadavaks eluase¨
meks. d Mu silmad ja suda on
¨
alati siin. e 4 Kui sa kaid minu
¨
ees, nagu kais su isa Taavet, f
¨
¨
siiralt ja kogu sudamest, g taites
˜
¨
koiki mu kaske, h ning kuuletud
¨ ¨
mu maarustele ja seadustele, i
5 siis teen ma su kuningatroo˜
ni Iisraelis koigutamatuks igaveseks ajaks, nagu ma su isa˜
¨
le Taavetile tootasin, oeldes:
„Iisraeli troonilt ei puudu iial¨
gi sinu jareltulija.” j 6 Aga kui
¨ ¨
teie ja teie pojad poordute mu
¨
¨
¨
¨
jarelt ara ega taida mu kas¨ ¨
ke ja maarusi, mis ma teile
¨
olen andnud, vaid lahete ja teenite teisi jumalaid ja kummar¨
date nende ette, k 7 siis havitan ma Iisraeli sellelt maalt,
mille ma neile olen andnud, l ja
¨
ma heidan oma palge eest ara
¨
koja, m mille ma olen puhitsenud oma nime auks, ning Iis˜
rael saab koigi rahvaste seas
˜
polu- ja pilkealuseks. n 8 Sellest kojast saab rusuhunnik. o
¨
¨ ¨
¨
Igauks, kes sellest mooda la¨
heb, vaatab seda hammastu¨
nult, vilistab ja kusib: „Miks
on Jehoova selle maa ja kojaga niimoodi teinud?” p 9 Ja
¨
talle vastatakse: „Nad hulgasid
˜
oma Jumala Jehoova, kes toi
¨
nende esiisad valja Egiptuse-

9
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¨ ¨
maalt, poordusid teiste jumalate poole, kummardasid nende
¨
ette ja teenisid neid. Seeparast
on Jehoova toonud nende pea˜
le kogu selle onnetuse.”” a
10 Saalomon oli 20 aasta
jooksul ehitanud kaks koda, Jehoova koja ja kuningakoja. b
¨ ¨
11 Tuurose kuningas Hiiram c
oli andnud Saalomonile selle
tarbeks seedri- ja kadakapuid
ning nii palju kulda, kui Saalomon soovis. d Aga kuningas Saalomon andis Hiiramile 20 linna Galileamaal. 12 Hiiram tuli
¨ ¨
Tuurosest vaatama neid linnu,
mis Saalomon oli talle andnud.
Ta polnud aga nendega rahul
¨
13 ja kusis: „Mis linnad need
sellised on, mis sa mulle andsid,
¨
mu vend?” Seeparast kutsutak¨
se neid tanini Kabuulimaaks1.
14 Hiiram saatis kuningale 120
talenti1 kulda. e
15 Kuningas Saalomon oli
¨
¨ ¨
varvanud toolisi f ehitama Jehoova koda, g tema enda koda, kaitsevalli1, h Jeruusalem¨ ¨
ma muuri ning Haasorit, i Megiddot j ja Geserit. k 16 (Vaarao, Egiptuse kuningas, oli
tulnud ning vallutanud Gese˜
ri, poletanud selle maha ning
tapnud seal elavad kaananlased. l Siis oli ta andnud selle
¨
kaasavaraks oma tutrele, m Saalomoni naisele.) 17 Saalomon
¨
ehitas ules Geseri, Alam-BeetHooroni n 18 ja Baalati o ning
˜
sel maal korbes paikneva Taa˜
mari, 19 samuti koik oma va˜
raaitade linnad, sojavankrite
linnad p ja ratsanike linnad ning
˜
¨
¨ ¨
9:13 1 Teine voimalik tahendus: „vaartusetuks maaks”. 9:14 1 4,1 tonni. (Vt li˜
˜
sa B14.) 9:15 1 Voib tolkida ka „Millot”;
˜
¨
¨
see heebrea sona tahendab „taitma”.
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˜
koik, mida Saalomon soovis
ehitada Jeruusalemmas, Liibanonis ja kogu oma valitsusalal.
20 Kogu selle rahva, kes oli
¨ ¨
alles jaanud emorlastest, hettidest, perislastest, hiivlastest
ja jebuuslastest a ega olnud iisraellaste hulgast, b 21 nende
¨
jareltulijad, keda iisraellased
¨
polnud havitanud ja kes olid
¨ ¨
sellele maale alles jaanud, pani
¨ ¨
Saalomon orjatoole ja nad tee¨
vad seda tanini. c 22 Aga iisraellastest ei teinud Saalomon kedagi orjaks,d vaid nad
˜
olid tema sojamehed, sulased,
˜
peamehed, vankrisodurid ning
˜
tema sojavankrite ja ratsanike pealikud. 23 Saalomonil
¨
oli 550 ulemat, kellele allusid
¨ ¨
toodejuhatajateks pandud hal¨
˜
durid. Need ulemad olid koigi
¨ ¨
¨
tooliste ulevaatajad. e
¨
24 Vaarao tutar f tuli Taaveg ¨
ti linnast ules oma kotta, mille Saalomon oli talle ehitanud.
Siis ehitas Saalomon ka kaitsevalli. h
25 Kolm korda aastas i oh˜
verdas Saalomon poletus- ja
rahuohvreid altaril, mille ta oli
Jehoovale ehitanud, j ja lasi Jehoova ees olevalt altarilt ohv˜
risuitsu tousta. Ja ta sai koja
valmis. k
26 Kuningas Saalomonil oli
ka laevastik, mille ta oli rajanud Esjon-Geberis, l mis on Eelo˜
ti korval, Punase mere kal¨
dal Edomimaal. m 27 Hiiram lakitas laevadele oma sulaseid, n
kogenud meremehi, et nad teeniksid koos Saalomoni sulaste˜
ga. 28 Nad soitsid Oofirisse o
˜
ja toid sealt kuningas Saalomonile 420 talenti1 kulda.
9:28 1 14,4 tonni.

1. KUNINGATE 10:1–17

10

Jutud Saalomoni kuulsusest, mille ta oli saa¨
vutanud tanu Jehoova nime˜
a
le, joudsid Seeba kuninganna
˜
korvu, ja kuninganna tuli teda
¨
keerukate kusimustega1 proovile panema. b 2 Kuninganna
saabus Jeruusalemma muljetavaldava saatjaskonnaga c ning
kaamelitega, kes kandsid pal¨
˜
samioli d ning vaga suurel hul¨ ¨
gal kulda, samuti vaariskive.
Ta tuli Saalomoni juurde ja
¨ ¨
˜
raakis temaga koigest, mis
¨
tal sudame peal oli. 3 Saalo˜
¨
mon vastas koigile ta kusimustele. Polnud midagi nii keerulist, mida kuningas poleks osanud talle selgitada.
4 Kui Seeba kuninganna
¨
nagi kogu seda tarkust, mis
Saalomonil oli, e ja koda, mille
ta oli ehitanud, f 5 toitu tema
˜
laual, g seda, kuidas tema oukondlased istusid, kuidas teenrid laudu teenindasid ja milliseid riideid nad kandsid, ja kui
¨
ta nagi tema joogikallajaid ning
˜
poletusohvreid, mis ta Jehoo¨
va kojas ohverdas, jai ta lausa
¨
hingetuks. 6 Ta utles kunin˜
gale: „Koik see, mida ma oma
kodumaal sinu saavutuste ja
˜
tarkuse kohta kuulsin, on toes˜
ti tosi. 7 Ma ei uskunud seda
¨
enne, kui tulin ja nagin oma sil¨ ¨
maga. Kuid mulle polnud raagitud pooltki! Sa oled palju targem ja rikkam,
kui mulle tea˜
da anti. 8 Onnelik on su rah˜
vas ja onnelikud on su sulased,
kes seisavad alati su ees ja
kuulevad su tarkust! h 9 Kiidetud olgu sinu Jumal Jehoova, i
˜
kellele sa nonda meeldisid, et
ta seadis su Iisraeli troonile!
Oma igavesest armastusest Iis˜
˜
˜
10:1 1 Voib tolkida ka „moistatustega”.
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¨ ¨
raeli vastu on Jehoova maara˜
nud su kuningaks, et sa mois˜
taksid oiglast kohut.”
¨
10 Seejarel andis ta kuningale 120 talenti1 kulda, suu˜
res koguses palsamioli, a samuti
¨ ¨
vaariskive. b Mitte kunagi enam
ei toodud nii suurt kogust pal˜
samioli, kui Seeba kuninganna
˜
toi kuningas Saalomonile.
11 Hiirami laevastik, mis
˜
˜
toi Oofirist kulda, c toi Oofirist ka rohkesti sandlipuitu d ja
¨ ¨
vaartuslikke kive. e 12 Kuningas tegi Jehoova kojale ja kuningakojale sandlipuust tugiosad, samuti valmistas ta sel¨ ¨
lest lauljatele luurasid ja muid
keelpille. f Nii palju sandlipuitu
¨
¨
pole toodud ega nahtud tanaseni.
13 Kuningas Saalomon an˜
dis Seeba kuningannale koike,
mida see soovis ja palus, peale selle tegi kuningas Saalo¨
mon talle heldekaeliselt kingi¨
¨
tusi. Seejarel laks kuninganna
oma sulastega tagasi oma maale. g
14 Igal aastal sai Saalomon juurde 666 talenti1 kulda, h
15 sellele lisandus sissetulek,
¨
mis tuli randkaupmeestelt ja
˜
teistelt kaubitsejatelt, koigilt
araablaste kuningatelt ja maa
˜
voimukandjatelt.
16 Kuningas Saalomon valmistas kullasulamist 200 suurt
kilpi i (iga kilbi jaoks kulus 600
¨
seeklit1 kulda) j 17 ja 300 vaikest kilpi1 (iga kilbi jaoks kulus
3 miini2 kulda). Kuningas pani
need Liibanonimetsakotta. k

i 1Ku 14:25, 26

j 2Aj 9:15, 16

k 1Ku 7:2

10:10 1 4,1 tonni. (Vt lisa B14.) 10:14
1 22,8 tonni. 10:16 1 6,8 kg. 10:17
¨
1 Vaikest kilpi kandsid tavaliselt vibu¨
kutid. 2 1,7 kg. Miin, mida mainitakse
Piibli heebreakeelses osas, kaalus 570 g.
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18 Kuningas valmistas veel
suure elevandiluust trooni a ja
kattis selle puhta kullaga. b
19 Trooni juurde viis kuus as˜
tet ja trooni taga oli volvjas
¨
ehisvari. Istmel olid kaetoed ja
˜
kummalgi pool nende korval
˜
seisis lovi. c 20 Ka kuuel ast˜
mel seisid kummaski otsas lo¨
˜
vid,
uhtekokku
oli
12
l
ovi.
¨
Uheski teises kuningriigis polnud midagi sellist tehtud.
˜
21 Koik kuningas Saalomo˜
ni jooginoud olid kullast ja ka
˜
˜
koik Liibanonimetsakoja d noud
˜
olid puhtast kullast. Hobedast
ei olnud valmistatud midagi,
¨
sest Saalomoni paevil ei pee˜
tud hobedat mikski. e 22 Kuningal oli merel Tarsise laevas˜
tik, f mis soitis koos Hiirami laevastikuga. Iga kolme aasta ta˜
gant toid Tarsise laevad kulda,
¨
˜
hobedat, elevandiluud, g pardikuid ja paabulinde.
23 Kuningas Saalomon oli
¨
rikkuse ja tarkuse poolest ule
˜
koigist kuningaist maa peal. h
24 Kogu maa rahvas tahtis
Saalomoniga kohtuda, et kuulda tema tarkust, mille Jumal
¨
oli talle sudamesse pannud. i
¨
˜
25 Igauks toi talle mingi kin˜
gituse — hobe- ja kuldasju, rii˜
deid, relvi, palsamioli, hobuseid, muulasid — ja nii aastast
aastasse.
26 Saalomon hankis enda¨
˜
le uha rohkem sojavankreid ja
¨
hobuseid1. Tal oli uhtekokku
1400 vankrit ja 12000 hobust2j
˜
ning ta hoidis neid sojavankrite linnades ja enda juures Jeruusalemmas. k
¨
27 Tanu kuningale oli Je˜
ruusalemmas nii palju hobe˜
˜
10:26 1 Voib tolkida ka „ratsanikke”.
˜
˜
2 Voib tolkida ka „ratsanikku”.
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dat nagu kive ning seedripuitu
¨
nii rohkesti kui sukomoor-viigia
puid Sefelas.
28 Saalomoni hobused toodi
Egiptusest, kuninga kaupmehed
ostsid talle hobusekarju1 kindla
hinna eest. b 29 Egiptusest os˜
tetud sojavanker maksis 600
˜
seeklit1 hobedat ja hobune 1502.
¨ ¨
Samuti muusid kuninga kaup˜
mehed neid edasi koigile hetti¨ ¨
de c ja suurlaste kuningatele.
Kuningas Saalomon ar¨
˜
mastas vaarao tutred kor˜ ˜
val veel paljusid teisi vooramaa
naisi: e moabiite, f ammonlasi, g
edomlasi, siidonlasi h ja hette. i
2 Need naised olid nende rahvaste hulgast, kelle kohta Je¨
hoova oli iisraellastele oelnud:
„Te ei tohi minna nende sekka1
ja nemad ei tohi tulla teie sek¨ ¨
¨
ka, sest nad pooravad teie sudame oma jumalate poole.”j Aga
Saalomon kiindus neisse ja ar˜
mastas neid. 3 Tal oli 700 korgest soost naist ja 300 liig¨ ¨
naist ning ta naised poorasid
¨
¨
vahehaaval tema sudame Ju¨
malast ara1. 4 Saalomoni va¨ ¨
nemas eask poorasid ta nai¨
sed tema sudame teiste juma¨
late poole l ning tema suda ei
¨
olnud enam taielikult oma Jumala Jehoovaga, nagu oli olnud
¨
tema isa Taaveti suda. 5 Saa¨
lomon kais siidonlaste jumalan¨
na Astarte m ja ammonlaste jalgi
¨
jumala Milkomi n jarel. 6 Saalomon tegi Jehoova silmis kurja
¨
¨
ega kainud enam Jehoova jarel

11

˜
¨
10:28 1 Teine voimalik tahendus: „toodi
Egiptusest ja Kuest, kuninga kaupmehed
˜
ostsid neid talle Kuest”; Kue voib olla
Kiliikia. 10:29 1 6,8 kg. 2 1,7 kg. 11:2
˜
˜
1 Voib tolkida ka „te ei tohi nendega abi˜
˜
elluda”. 11:3 1 Voib tolkida ka „naistel
¨
˜
˜
oli tema ule suur mojuvoim”.

1. KUNINGATE 11:7–25

¨
kogu sudamest, nagu seda oli
teinud tema isa Taavet. a
7 Sel ajal ehitas Saalomon
¨
Jeruusalemma ees olevale mae¨
le ohvripaiga b moabiitide jalgile jumalale Kemosele ja am¨
monlaste jalgile jumalale Moo˜
˜
lokile. c 8 Nonda toimis ta koi˜ ˜
gi oma vooramaalastest naiste
heaks, kes lasid oma jumalate˜
le ohvrisuitsu tousta ja ohverdasid neile.
9 Jehoova vihastus Saalomo¨
¨ ¨
ni peale, et tema suda oli poor¨
dunud ara Iisraeli Jumalast Jehoovast, d kes oli end talle kaks
korda ilmutanud e 10 ja oli
teda hoiatanud, et ta ei hakkaks
¨
¨
kaima teiste jumalate jarel. f
Aga Saalomon ei kuuletunud
¨
¨
Jehoova kaskudele. 11 Siis utles Jehoova Saalomonile: „Kuna
˜
sa oled toiminud nonda ja pole
pidanud kinni mu lepingust ega
seadustest, mis ma sulle andsin, siis kisun ma kuningriigi si¨
nult ara ja annan selle sinu sulasele. g 12 Aga sinu isa Taave¨
ti parast ei tee ma seda sinu
¨
eluajal. Ma kisun selle ara sinu
¨
poja kaest. h 13 Kuid ma ¨ ei
¨
kisu ara kogu kuningriiki.i Uhe
suguharu annan ma su pojale j
¨
oma teenija Taaveti parast ja
¨
Jeruusalemma parast, mille ma
¨
olen valja valinud.” k
˜
14 Siis lasi Jehoova tousta
Saalomonile vastase, l edomlase Hadadi, kes oli Edomi kuningasoost. m 15 Kui Taavet oli
¨
¨
alistanud Edomi, n laks vaepealik Joab tapetuid matma ja tah˜
tis surmata koik Edomi mehed. 16 Joab koos kogu Iis¨
raeliga jai sinna kuueks kuuks,
˜
kuni ta oli koigile Edomi mees˜
tele lopu teinud. 17 Aga Hadad, kes oli siis veel poisike,
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˜
pogenes koos oma isa edomlastest sulastega Egiptusse.
¨
18 Nad laksid Midjanist teele
˜
ja joudsid Paaranisse. a Sealt
˜
votsid nad endaga kaasa mehi
˜
ning joudsid Egiptusse vaarao,
Egiptuse kuninga juurde. Vaarao andis talle elamiseks maja
ja maa ning hoolitses tema toi¨
du eest. 19 Hadad palvis vaarao nii suure soosingu, et see
andis talle naiseks oma nai˜
seoe, kuninganna Tahpenese
˜
˜
¨
¨
oe. 20 Mone aja parast sunni˜
tas Tahpenese ode talle poja
Genubati ja Tahpenes kasvatas
¨
ta ules1 vaarao kojas. Genubat
¨
jai vaarao kotta vaarao poegade sekka.
21 Kui Hadad Egiptuses ol¨
les kuulis, et Taavet on lainud
puhkama oma esiisade juurde b
¨
ja et ka vaepealik Joab on surc ¨
nud, utles ta vaaraole: „Luba
mul minna mu oma maale.”
¨
22 Aga vaarao kusis temalt:
„Mis sul minu juures puudu on,
et sa tahad oma maale minna?” Hadad vastas: „Mitte midagi, aga palun luba mul ikkagi minna.”
˜
23 Jumal lasi tousta Saalo¨
monile veel uhe vastase, d Elja˜
da poja Resoni, kes oli pogenenud oma isanda, Sooba
kuninga Hadadeseri e juurest.
¨
24 Parast seda kui Taavet oli
¨ ¨
¨
loonud Sooba vagesid, f kogus
¨
Reson enda umber mehi ja sai
¨ ¨ ˜
¨
roovjougu pealikuks. Nad laksid Damaskusse g elama ja hakkasid seal valitsema. 25 Re˜
son oli Iisraeli vaenlane koi¨
gil Saalomoni elupaevil ning ta
tegi Iisraelile kurja nagu Ha˜
¨
˜ ˜
11:20 1 Teine voimalik tahendus: „voorutas ta”.
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˜
dadki. Ta polgas Iisraeli kogu
¨ ¨
selle aja, mis ta Suuriat valitses.
26 Ka Nebati poeg Jero¨
beam a astus kuninga vastu valja.b Ta oli efraimlane Seredast,
Saalomoni sulane, c ja tema ema
¨
oli lesknaine Seruua. 27 Jarg˜
nev on pohjus, miks ta kuninga
¨
vastu massas. Saalomon ehitas
kaitsevalli d ja ehitas kinni oma
¨ ¨
isa Taaveti linna muuris oleva
˜
ava. e 28 Jerobeam oli voime¨
kas mees. Kui Saalomon nagi,
¨ ¨
kui tublisti see noor mees tood
˜
teeb, pani ta tema koigi Joose¨ ¨
¨
¨
pi soost toolevarvatute ulevaatajaks. f 29 Kord kui Jerobeam
¨
¨
laks Jeruusalemmast valja, kohtus ta teel prohvet Ahijaga, g siilolasega, kel oli seljas uus kuub.
¨
Nad olid valjal vaid kahekesi.
˜
30 Ahija vottis oma uue kuue
¨
seljast, kiskus selle 12 tukiks
¨
31 ja utles Jerobeamile:
˜
¨
¨
„Vota endale kumme tuk¨
ki, sest nii utleb Iisraeli Jumal
Jehoova: „Ma kisun kuningrii¨
¨
gi Saalomoni kaest ara ja an¨
nan kumme suguharu sinule. h
¨
¨ ¨
32 Aga uks suguharu jaab te¨
male i mu teenija Taaveti pa¨
j ja Jeruusalemma parast,
rast
¨
mille ma olen valja valinud
˜
koigist Iisraeli suguharudest. k
¨
33 Ma teen seda selleparast,
¨
et nad on minu maha jatnud l ja hakanud kummardama
siidonlaste jumalannat Astartet, moabiitide jumalat Kemost
ja ammonlaste jumalat Milko¨
mit. Nad ei kai minu teedel
ega tee seda, mis on minu sil˜
¨
mis oige, nad ei jargi mu seadu¨ ¨
¨
si ja maarusi, nagu jargis Saalomoni isa Taavet. 34 Aga ma
˜
¨
¨
ei vota tema kaest ara tervet
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¨
kuningriiki. Ma jatan ta valit˜
¨
sejaks koigiks tema elupaeviks
¨
oma teenija Taaveti parast,
a
kelle ma enesele valisin, sest
¨
¨
¨ ¨
Taavet jargis mu kaske ja maa˜
rusi. 35 Kuid tema pojalt vo˜
tan ma kuningavoimu ja annan
¨
selle sinule: sulle saab kumme
¨
suguharu. b 36 Siiski jatan ma
¨
ta pojale uhe suguharu, et mu
teenijal Taavetil oleks alaliselt
¨
jareltulija1 minu ees Jeruusalemmas, c linnas, mille ma olen
valinud oma nime eluasemeks.
37 Aga sinu ma panen valitse˜
¨
ma koige ule, mida su hing
ihkab, ning sinust saab Iisraeli kuningas. 38 Kui sa kuu˜
¨
letud koigile mu kaskudele ja
¨
kaid minu teedel ning teed, mis
¨
on minu silmis hea, jargides
¨ ¨
mu maarusi ja seadusi, nagu
tegi mu teenija Taavet, d siis
olen ma sinuga ja rajan sulle
¨ ¨
jaadava koja1, nagu ma rajasin
Taavetile, e ning ma annan sulle Iisraeli. 39 Ma lasen Taave˜
¨
ti sool koige selle parast alandust kogeda, f kuid mitte igavesti.”” g
¨ ¨
40 Siis puudis Saalomon Jerobeami surmata, aga Jero˜
beam pogenes Egiptusseh ku¨
ningas Siisaki1i juurde ning jai
Egiptusse kuni Saalomoni surmani.
41 Muust Saalomoni kohta
˜
ning koigest, mis ta tegi, ja
tema tarkusest on kirjutatud
Saalomoni kroonikaraamatus. j
42 Saalomoni valitsusaeg Jeruusalemmas, kui ta valitses
¨
kogu Iisraeli ule, oli 40 aastat.
¨
43 Siis laks Saalomon puhkama oma esiisade juurde ja ta
maeti oma isa Taaveti linna.
˜
˜
11:36 1 Sona-sonalt „lamp”.
11:38 1 St
ˇ ˇ
kuningasoo. 11:40 1 Sesonk I.

1. KUNINGATE 12:1–18
Tema asemel sai kuningaks ta
poeg Rehabeam. a
¨
Rehabeam laks Sekemisse, sest kogu Iisrael oli
kogunenud Sekemisse b teda
˜
kuningaks tostma. c 2 Nebati
poeg Jerobeam kuulis sellest
Egiptuses, kuhu ta oli kuningas
˜
Saalomoni eest pogenenud ja
¨ ¨
elama jaanud. d 3 Tema juur¨
¨
de lakitati kaskjalad teda kutsuma. Seepeale tulid Jerobeam ja terve Iisraeli kogudus
¨
Rehabeami juurde ning utlesid:
4 „Su isa tegi meie ikke raskeks. e Aga kui sina kergendad
¨ ¨
meie toovaeva ja rasket iket,
mis su isa meie peale pani, siis
me teenime sind.”
5 Tema vastas neile: „Minge
¨
¨
praegu ara ja tulge kolme pae¨
va parast mu juurde tagasi.” Ja rahvas lahkus. f 6 Kuningas Rehabeam pidas siis
˜
nou vanemate meestega, kes
olid teeninud tema isa Saalomoni, kui too veel elas, ja ta
¨
kusis neilt: „Mida te soovitate
mul rahvale vastata?” 7 Need
¨
¨ ¨
utlesid: „Kui sa nuud oled val˜
mis seda rahvast teenima, votad nende palvet kuulda ja vas¨ ¨
tad neile lahkelt, siis nad jaavad alatiseks su sulasteks.”
˜
8 Aga ta ei votnud vanema˜
te meeste nou kuulda, vaid pidas aru noorte meestega, kel¨
lega koos ta oli ules kasva¨ ¨
nud ja kes olid nuud tema su¨
lased. g 9 Ta kusis neilt: „Mida
˜
teie arvates voiks vastata rahvale, kes palus minult: „Kergenda iket, mis su isa meie
peale pani!”?” 10 Noored me¨
hed, kellega koos ta oli ules
¨
kasvanud, utlesid talle: „Rahva¨
le, kes sulle utles: „Su isa tegi
meie ikke raskeks, aga kergen-

12
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da sina meie iket”, vasta nii:
¨
˜
¨
„Minu vaike sorm on jamedam
kui mu isa puusad. 11 Mu isa
pani teie peale raske ikke, kuid
mina teen selle veelgi raskemaks. Mu isa nuhtles teid piitsadega, kuid mina nuhtlen teid
okaspiitsadega.””
¨
12 Kolmandal paeval tulidki
Jerobeam ja kogu rahvas Rehabeami juurde, sest kuningas oli
¨
oelnud: „Tulge mu juurde kol¨
mandal paeval.” a 13 Ent kuningas vastas rahvale karmilt
˜
ega votnud kuulda vanemate
˜
¨ ¨
meeste nou. 14 Ta raakis
seda, mida olid soovitanud tal¨
le noored mehed, ja utles: „Mu
isa pani teie peale raske ikke,
kuid mina teen selle veelgi raskemaks. Mu isa nuhtles teid
piitsadega, kuid mina nuhtlen
teid okaspiitsadega.” 15 Kuningas ei kuulanud rahvast;
˜
¨
see oli nonda selleparast, et
¨
Jehoova juhtis asjade kaiku, b
¨
¨
˜
et laheks taide sona, mis Je¨
hoova oli oelnud siilolase Ahija
kaudu c Nebati pojale Jerobeamile.
¨
16 Kui kogu Iisrael nagi, et
˜
kuningas ei vota neid kuulda,
¨
utles rahvas kuningale: „Mida
¨
uhist on meil Taavetiga? Ei ole
¨
meil parandit Iisai pojalt! Oma
jumalate juurde, Iisrael! Hoolit¨ ¨
se nuud ise oma soo eest, Taa¨
vet!” Nii laksid iisraellased ta¨
gasi, igauks oma koju. d 17 Rehabeam valitses ainult nende
¨
iisraellaste ule, kes elasid Juuda linnades. e
¨
18 Siis lakitas kuningas Re¨ ¨
¨
¨
habeam toolevarvatute ulevaaf
taja Adorami iisraellaste juurde, kuid kogu Iisrael viskas
tolle kividega surnuks. Kunin˜
gas Rehabeamil aga onnestus
¨
˜
hupata vankrisse ja pogeneda
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Jeruusalemma. a 19 Iisraella¨
sed on Taaveti soo suhtes mas¨
b tanini.
sumeelsed
20 Kui iisraellased kuulsid,
et Jerobeam on tagasi, kutsu˜
sid nad ta rahva ette ning tostsid kogu Iisraeli kuningaks.c
¨
¨
Taaveti soo jarel kais vaid Juuda suguharu. d
21 Kui Rehabeam saabus
Jeruusalemma, kogus ta kokku terve Juuda soo ja Ben¨
jamini suguharu, 180000 valja˜
˜
oppe saanud1 sojameest, et
˜
sodida Iisraeli soo vastu, nii
˜
¨
et kuningavoim saaks jalle
Saalomoni pojale Rehabeamile. e 22 Siis tuli jumalamehe˜
le Semajale f Jumalalt sonum:
23 „Teata Juuda kuningale Rehabeamile, Saalomoni pojale,
ning kogu Juuda ja Benjami¨
¨ ¨
ni soole ja ulejaanud rahvale:
¨
¨
24 „Nii utleb Jehoova: „Arge
˜
minge sodima oma vendade
¨
iisraellaste vastu! Igauks mingu tagasi koju, sest mina olen
¨
lasknud sel sundida.””” g Nad
¨
kuuletusid Jehoovale ja laksid
¨
koju, nagu Jehoova oli oelnud.
25 Jerobeam kindlustas Se¨
kemi h linna Efraimi magismaal
ja asus sinna elama. Sealt
¨
ta laks ja kindlustas Penueli. i
˜
¨
26 Jerobeam motles oma su¨ ¨
¨
dames: „Nuud laheb kuningriik
tagasi Taaveti soole. j 27 Kui
¨
rahvas kaib ohverdamas Jehoova kojas Jeruusalemmas, k
¨ ¨
¨
poordub ka rahva suda oma
isanda, Juuda kuninga Rehabeami poole. Siis nad tapavad
¨
minu ja lahevad tagasi Juuda kuninga Rehabeami juur˜
de.” 28 Kuningas pidas nou ja
¨
tegi kaks kuldvasikat l ning utles rahvale: „Teil on liiga ras˜
˜
12:21 1 Sona-sonalt „valitud”.
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¨
ke minna ules Jeruusalemma.
Iisraellased, siin on teie Ju˜
¨
mal, kes toi teid valja Egiptu¨
a
semaalt!” 29 Ta pani uhe vab
sika Peetelisse ja teise Daani. c
30 See aga viis patustamiseni d
ja rahvas oli valmis minema koguni kaugele Daani, et seal vasikat kummardada.
31 Jerobeam tegi ohvripai¨
kadesse puhamuid ning seadis preestriteks neid mehi rahva seast, kes polnud leviidid. e
32 Jerobeam seadis 8. kuu
¨
¨
15. paevale samasuguse puha,
nagu oli Juudas, f et tuua Peetelis enda ehitatud altaril g ohvreid vasikatele, mis ta oli
valmistanud. Sealsamas Peetelis seadis ta preestrid teenima enda rajatud ohvripaika¨
des. 33 Ja 8. kuu 15. paeval,
¨
¨
sel kuul, mis ta oma aranage¨
¨ ¨
mise jargi oli maaranud, hakkas ta tooma ohvreid Peeteli
altaril, mis ta oli valmistanud.
Ta seadis iisraellastele sisse
¨
¨
¨
puha ning laks ules altarile ohverdama ja lasi seal ohvrisuit˜
su tousta.
Kord kui Jerobeam seisis altari juures, h et las˜
ta seal ohvrisuitsu tousta, tuli
¨
¨
uks jumalamees i Jehoova kasul Juudast Peetelisse. 2 Ta
¨ ¨
¨
huudis Jehoova kasul altari poole: „Oh, altar, altar! Nii
¨
utleb Jehoova: „Taaveti soo¨
le sunnib poeg, kelle nimeks
saab Joosija. j Tema ohverdab
su peal ohvripaikade preestreid, kes on lasknud sinu
˜
pealt ohvrisuitsu tousta, ja ta
˜
poletab sinu peal inimluid!”” k
¨
3 Ta andis sel paeval ende,
¨
oeldes: „See on endeks selle
¨ ¨
kohta, millest on raakinud Je˜
hoova: „Altar loheneb ja tuhk
selle peal paiskub laiali!””

13

1. KUNINGATE 13:4–23
4 Niipea kui kuningas Jerobeam kuulis, mida jumalamees
¨ ¨
Peeteli altari poole huudis,
˜
¨
tombas ta oma kae altari ko¨
¨
˜
halt ara ja utles: „Votke ta kin¨
ni!” a Otsekohe kuivetus kasi1,
millega ta tema poole osutas,
˜
ja ta ei saanud seda tagasi tom˜
mata. b 5 Siis altar lohenes
ning selle peal olev tuhk paiskus laiali, nagu jumalamees oli
¨
Jehoova kasul ende andnud.
¨
6 Kuningas utles jumalamehele: „Palun anu oma Jumalat Jehoovat, et ta mulle halastaks, ja palveta minu eest, et
¨
mu kasi saaks terveks!” c Seepeale jumalamees anuski Jehoovalt halastust ning kuninga
¨
kasi sai taas terveks. 7 Kunin¨
gas utles jumalamehele: „Tule
minu kotta ja kinnita keha ning
ma annan sulle ka kingituse.”
8 Aga jumalamees vastas kuningale: „Isegi kui sa annaksid
mulle pool oma koda, ei tuleks
ma selles paigas sinuga leiba
¨ ¨
sooma ega vett jooma, ¨ 9 sest
¨ ¨
Jehoova keelas mind: „Ara soo
¨
leiba ega joo vett ning ara tule
tagasi sama teed pidi, mida sa
¨
¨
¨
laksid.”” 10 Ja ta laks ara teist
teed ega naasnud sama teed
¨ ¨
pidi, mida mooda ta oli Peetelisse tulnud.
¨
11 Aga Peetelis elas uks
vana prohvet. Tema pojad tu¨ ¨
˜
lid ja raakisid talle koigest,
¨
mida jumalamees oli sel paeval Peetelis teinud ja mis ta
¨
oli kuningale oelnud. Kui nad
˜
olid koigest sellest oma isale
¨
jutustanud, 12 kusis isa neilt:
¨ ¨
¨
„Millist teed mooda ta laks?”
¨
Pojad naitasid talle, mis teed
pidi Juudast tulnud jumala¨
mees oli lainud. 13 Seepeale
˜
˜
¨
13:4 1 Voib tolkida ka „halvati kasi”.
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¨
utles ta oma poegadele: „Saduldage mulle eesel!” Nad saduldasid talle eesli ja ta istus
selle selga.
¨
¨
14 Ta laks jumalamehele jarele ja leidis tolle suure puu
¨
all istumas. Ta kusis temalt:
„Kas sina oled jumalamees,
kes tuli Juudast?” a Too kos¨
tis: „Jah, olen.” 15 Ta utles tal˜
le: „Tule minu majja leiba votma.” 16 Kuid jumalamees vas˜ ¨
tas: „Ma ei voi uhes sinuga tagasi minna ega sinu juurde
˜
tulla ning ma ei voi sinuga
¨ ¨
siin paigas leiba suua ega vett
juua, 17¨ sest Jehoova keelas
¨ ¨
mind: „Ara soo seal leiba ega
¨
joo seal vett ning ara tule
tagasi sama teed pidi, mida
¨
¨
sa laksid.”” 18 Tema aga utles jumalamehele: „Minagi
olen
¨
prohvet nagu sina. Uks ingel an˜
dis mulle edasi Jehoova sonad
„Vii ta tagasi ja kutsu oma maj¨ ¨
ja, et ta sooks leiba ja jooks
vett”.” Aga ta valetas temale.
¨
19 Jumalamees lakski temaga
¨
koos tagasi, ta laks tema majja
¨ ¨
leiba sooma ja vett jooma.
¨ ¨
20 Kui nad laua aares istusid, tuli prohvetile, kes ta ta˜
gasi oli toonud, Jehoovalt so¨
num. 21 Prohvet utles Juudast tulnud jumalamehele: „Nii
lausub Jehoova: „Kuna sa as¨
tusid ule Jehoova keelust ega
kuuletunud oma Jumala Je¨
¨
hoova kasule, 22 vaid laksid
¨ ¨
tagasi, et suua leiba ja juua vett
selles paigas,
mille kohta sulle
¨
¨
¨ ¨
oeldi: „Ara soo seal leiba ega
joo seal vett”, siis ei maeta su
surnukeha sinu esiisade hauakoopasse.”” b
¨
23 Parast seda kui see prohvet, kelle ta oli tagasi toonud,
¨ ¨
oli leiba soonud ja vett joo-
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nud, saduldas vana prohvet talle eesli 24 ning jumalamees
¨
laks oma teed. Aga teel olles
˜
sattus ta kokku loviga ja see
murdis ta maha.a Tema surnu¨
keha jai teele vedelema ning
˜
eesel seisis selle korval, sa˜
˜
muti seisis selle korval lo¨ ¨
vi. 25 Sealt moodusid mehed
¨
ning nagid teel surnukeha ja
˜
˜
selle korval lovi. Siis nad tulid
¨ ¨
ja raakisid sellest linnas, kus
elas see vana prohvet.
26 Kui prohvet, kes oli ta
teelt tagasi toonud, sellest
¨
kuulis, utles ta: „See on see
¨
jumalamees, kes astus ule Je¨
hoova keelust. b Seeparast an˜
¨ ¨
dis Jehoova ta lovi kuusi, et
see ta maha murraks ja surmaks, nagu Jehoova oli tal¨
¨
le oelnud.” c 27 Ta utles oma
poegadele: „Saduldage mulle eesel!” Ja need saduldasid.
28 Ta asus teele ja leidis tema
surnukeha tee peal vedelemas
˜
ning eesel ja lovi seisid selle
˜
˜
¨ ¨
korval. Lovi polnud laipa soonud ega eeslit maha murdnud.
˜
29 Siis tostis prohvet jumala¨
mehe surnukeha ules, pani
˜
eesli selga ja toi tagasi oma linna, et teda leinata ja ta matta.
30 Ta pani surnukeha oma
hauakoopasse ja nad nutsid ju¨
malameest taga: „Oh hada, mu
¨
vend!” 31 Parast tema mat¨
mist utles ta oma poegadele:
„Kui mina suren, siis matke
mind samasse hauda, kuhu see
jumalamees on maetud. Pan˜
ge minu luud tema luude kor˜
vale. d 32 Sest koik see, mida
˜
¨ ¨
ta Jehoova sona kohaselt huudis Peetelis asuva altari poole
˜
ja koigi Samaaria linnade ohv¨
ripaikades e asuvate puhamute
¨
¨
poole, laheb taide.” f
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¨
˜
33 Ka parast seda koike ei
¨ ¨
poordunud Jerobeam oma kurjalt teelt, vaid seadis ikka ohvripaikadesse preestreid rahva
seast. a Kes aga soovis, sel¨ ¨
¨
le ta maaras preestriks, oeldes: „Saagu temast ohvripaikade preester!” b 34 See Jerobeami kodakondsete patt c viis
¨
nad hukatusse ja nad havitati
maa pealt. d
¨
Sel ajal jai Jerobeami poeg Abija haigeks.
¨
2 Jerobeam utles oma naise¨
le: „Palun tee end aratundmatuks, et keegi ei saaks aru, et
sa oled Jerobeami naine, ning
mine Siilosse. Seal on prohvet
¨
Ahija. Tema on see, kes utles,
et ma saan selle rahva kunin˜
¨
gaks. e 3 Vota kaasa kumme
leiba, kooke ja purk mett ning
¨
mine tema juurde. Tema utleb
sulle, mis poisist saab.”
4 Jerobeami naine tegigi
¨
nii. Ta laks Siilosse f Ahija majja. Ahija pilk oli klaasistunud ja
¨
ta ei nainud enam, sest ta oli
vana.
5 Jehoova oli aga Ahijale
¨
oelnud: „Jerobeami naine tuleb sinu juurde oma haige poja
¨
¨
kohta kusima. Ma utlen sulle,
mida talle kosta. Kui ta tuleb,
¨ ¨
puuab ta varjata, kes ta on.”
6 Kui siis Ahija kuulis nai¨
¨
se samme, kui see ule ukselave
¨
astus, utles ta: „Tule sisse, Je¨ ¨
robeami naine! Miks sa puuad
varjata, kes sa oled? Mul on
¨
˜
sulle edasi oelda karm sonum.
7 Mine ja teata Jerobeamile:
¨
„Nii utleb Iisraeli Jumal Jehoo˜
va: „Ma tostsin sind su rahva
¨
keskelt ules selleks, et panna
sind oma Iisraeli rahva juhiks. g
8 Ma kiskusin kuningriigi Taaveti soolt ja andsin selle sulle. h

14

1. KUNINGATE 14:9–24
Aga sina pole olnud nagu mu
¨
teenija Taavet, kes taitis mu
¨
¨
¨
¨
kaske ja kais mu jarel kogu sudamest, tehes ainult seda, mis
˜
on mu silmis oige. a 9 Sinu
˜
teod on hullemad kui koigi
nende omad, kes olid enne
sind. Sa oled teinud endale teisi jumalaid, metallist kujusid,
solvates mind sellega, b aga minule oled sa selja keeranud. c
˜
10 Seetottu toon ma Jerobea˜
¨
mi soo peale onnetuse ja havi˜
tan Jerobeamilt koik mehed1,
˜
sealhulgas abitud ja norgad Iis¨
raelis. Ma puhin minema Je˜
¨
robeami soo, d nagu sonnik puhitakse minema, kuni seda
pole enam. 11 Kes Jerobeami omadest sureb linnas, sel¨ ¨
le soovad koerad, ja kes sureb
¨
¨ ¨
valjal, selle soovad taeva lin¨
nud, sest nii on oelnud Jehoova.””
¨ ¨
˜
12 Nuud touse ja mine koju.
Niipea kui su jalg linna astub, laps sureb. 13 Kogu Iisrael leinab teda ja ta maetakse;
¨
Jerobeami perest saab uksnes
tema hauda, kuna Jerobeami
soost on Iisraeli Jumal Jehoova leidnud vaid temast midagi
˜
head. 14 Aga Jehoova tostab
¨
Iisraeli ule oma kuninga, kes
¨
¨
hakkab sel paeval havitama Je˜
robeami sugu, e ja ta voib teha
˜
seda kasvoi kohe. 15 Jehoo¨ ¨
˜
va loob Iisraeli ja see koigub
nagu pilliroog vees. Ta juurib
¨
Iisraeli valja sellelt healt maalt,
mille ta andis nende esiisadele, f ning pillutab nad teisele
˜
poole suurt joge1, g sest nad on
˜
˜
14:10 1 Sona-sonalt „vastu seina kusi˜
¨
jad”. Polastav heebrea valjend meeste
kohta. 14:15 1 St Eufratti.
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¨
teinud endale puhad tulbad1a
ja solvanud sellega Jehoovat.
¨
16 Ta hulgab Iisraeli Jerobea¨
mi pattude parast, millega too
on pannud ka Iisraeli patustama.” b
17 Siis Jerobeami naine
˜
¨
˜
tousis, laks oma teed ning joudis Tirsasse. Niipea kui ta as¨
tus koja lavele, poiss suri.
18 Poiss maeti ning kogu Iisrael leinas teda, nagu Jehoova
¨
oli oelnud oma teenija prohvet
Ahija kaudu.
˜
19 Koik muu Jerobeami koh˜
ta, see, kuidas ta sodis c ja valitses, on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus. 20 Jero¨
beam valitses 22 aastat ja laks
siis puhkama oma esiisade juurde.d Tema asemel sai kuningaks
tema poeg Naadab. e
21 Samal ajal valitses Saalomoni poeg Rehabeam kuningana Juudas. Rehabeam oli 41aastane, kui ta kuningaks sai,
ja ta valitses 17 aastat Jeruusalemmas, linnas, mille Jehoova
˜
oli valinud f koigist Iisraeli suguharudest oma nime eluasemeks. g Rehabeami ema oli ammonlanna h Naama. 22 Juudalased tegid Jehoova silmis kur¨
ja i ning arritasid teda oma
˜
pattudega rohkem, kui koik
nende esiisad olid teinud. j
23 Ka nemad ehitasid endale
¨
ohvripaiku, puhi sambaid ja
˜
¨
¨
puhi tulpi k iga korge kunka
l
peale ja iga lopsaka puu alla. m
24 Maal oli ka mehi, kes olid
templiprostituudid. n Juudala˜
¨
sed tegid koiki neid jaledusi,
mida olid teinud rahvad, kelle Jehoova oli iisraellaste eest
¨
ara ajanud.
˜
14:15 1 Vt „Sonaseletusi”.
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25 Kuningas
Rehabeami
¨
viiendal valitsusaastal rundas
Egiptuse kuningas Siisak a Je˜
¨
ruusalemma. b 26 Ta vottis ara
Jehoova koja ja kuningakoja
aarded c — kogu varanduse,
˜
sealhulgas koik kuldkilbid, mis
Saalomon oli teinud. d 27 Kuningas Rehabeam tegi nende asemele vaskkilbid ja an¨
dis need ihukaitsepealike kasutusse, kes valvasid kuningako¨ ¨
ja sissepaasu. 28 Iga kord, kui
kuningas tuli Jehoova kotta,
kandsid ihukaitsjad kilpe ning
¨
viisid need parast vahiruumi tagasi.
˜
29 Koik muu Rehabeami koh˜
ta ning koik, mis ta tegi, on
kirjas Juuda kuningate kroonikaraamatus. e 30 Rehabeami ja
Jerobeami vahel oli kogu aeg
¨
˜
soda. f 31 Siis laks Rehabeam
puhkama oma esiisade juurde ja
ta maeti Taaveti linna g oma esi˜
isade korvale. Tema ema oli ammonlanna h Naama ja tema asemel sai kuningaks tema poeg
Abijam1. i
Kuningas Jerobeami, j Nebati poja 18. valitsusaastal sai Juuda kuningaks Abijam. k 2 Ta valitses Jeruusalemmas kolm aastat. Tema ema
¨
¨
oli Maaka, l Abisalomi1 tutretutar. 3 Abijam ei loobunud oma
isa pattudest, mis too enne teda
¨
oli teinud, ja tema suda ei ol¨
nud taielikult oma Jumala Jehoovaga, nagu oli olnud tema
¨
esiisa Taaveti suda. 4 Aga Taa¨
veti parast m andis tema Jumal
Jehoova talle lambi Jeruusalem˜
¨
mas, n tostes tema jarel troonile

15

14:31 1 Teise nimega Abija. 15:2 1 Ilmselt Absalomi teine nimekuju.
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tema poja ja hoides Jeruusalemma alles, 5 sest Taavet oli tei˜
nud, mis on Jehoova silmis oige,
¨
¨
ega olnud astunud ule uhestki
¨
˜
¨
tema kasust koigil oma elupae¨
vil, valja arvatud hett Uurija juhtum. a 6 Rehabeami ja Jerobea˜
˜
mi vahel oli soda koigil Reha¨
beami elupaevil. b
˜
7 Koik muu Abijami kohta
˜
ning koik, mis ta tegi, on kirjas
Juuda kuningate kroonikaraamatus. c Ka Abijami ja Jerobea¨
˜
mi vahel oli soda. d 8 Siis laks
Abijam puhkama oma esiisade
juurde ja ta maeti Taaveti linna. Tema asemel sai kuningaks
tema poeg Aasa. e
¨
9 Aasa hakkas Juuda ule valitsema Iisraeli kuninga Jerobeami 20. aastal. 10 Ta valitses Jeruusalemmas 41 aastat.
Tema vanaema oli Maaka, f Abi¨
¨
salomi tutretutar. 11 Aasa te˜
gi, mis on oige Jehoova silmis, g nagu oli teinud tema esiisa Taavet. 12 Ta ajas maalt
¨
valja mehed, kes olid templi˜
prostituudid, h ning korvaldas
˜
¨
koik jaledad ebajumalad1, mis
tema esiisad olid teinud. i
˜
13 Ta korvaldas isegi oma va˜
naema Maaka j kuninganna korgest seisusest, sest see oli
¨
teinud puha tulba kummarda˜
miseks roveda kuju. Aasa kis˜
kus tema roveda ebajumalaku˜
ju k maha ja poletas selle Kidroni orus. l 14 Aga ohvripaiku
˜
ei korvaldatud. m Siiski oli Aasa
¨
¨
suda taielikult Jehoovaga kogu
tema eluaja. 15 Ta viis Jehoo˜
va kotta koik, mille tema ja
¨
˜
ta isa olid puhitsenud: hobeda,
kulla ja igasugused esemed. n
˜
˜
¨
15:12 1 Heebrea sona, mis on tolgitud „ja˜
¨
ledad ebajumalad”, on toenaoliselt seo˜
¨
¨
tud sonaga, mis tahendab valjaheiteid, ja
¨
˜
sellega valjendati polastust.

1. KUNINGATE 15:16–34
16 Aasa ja Iisraeli kuninga
˜
Baesaa vahel oli kogu aeg soda.
17 Iisraeli kuningas Baesa tuli
Juuda kallale ja hakkas kindlustama Raamat, b et keegi ei
saaks Juuda kuninga Aasa juurest lahkuda ega tema juurde
˜
minna. c 18 Siis vottis kunin˜
gas Aasa kogu hobeda ja kulla, mis oli Jehoova koja ja kuningakoja varakambritesse al¨ ¨
les jaanud, andis selle oma su¨ ¨
lastele ning saatis nad Suuria
kuninga d Ben-Hadadi, Hesjoni poja Tabrimmoni poja juurde, kes elas Damaskuses, et
¨
nad utleksid talle: 19 „Minu
ja sinu, minu isa ja sinu isa va˜
hel on solmitud leping. Ma saa¨ ¨
˜
dan sulle nuud kingituseks ho¨
bedat ja kulda. Mine ja tuhista
leping Iisraeli kuninga Baesa¨
¨
ga, et ta mu kallalt ara laheks.”
˜
20 Ben-Hadad vottis kuningas
¨
Aasat kuulda ja saatis oma vaepealikud Iisraeli linnade vastu ning need vallutasid Ijjoni, e
Daani, f Aabel-Beet-Maaka, terve Kinnereti piirkonna ja kogu
Naftalimaa. 21 Kui Baesa sel¨
lest kuulis, jattis ta Raama
kindlustamise pooleli ja naasis
Tirsasse. g 22 Siis kutsus kuningas Aasa kokku terve Juu˜
da — eranditult koik — ning nad
¨
viisid Raamast ara kivid ja pui¨ ¨
du, mida Baesa oli ehitustoodel kasutanud. Kuningas Aasa
kindlustas nendega Benjamini
Geba h ja Mispa. i
˜
23 Koik muu Aasa kohta
˜
¨
ning koik tema vagevad teod ja
˜
koik, mis ta tegi, ning linnad,
mis ta ehitas, on kirjas Juuda kuningate kroonikaraama¨
tus. Aga vanas eas jaid tal ja¨
lad haigeks. j 24 Siis laks Aasa
puhkama oma esiisade juurde
ja ta maeti oma esiisa Taa-

498

PTK 15
a 1Ku 16:3, 12
b Jos 18:21, 25
c 2Aj 16:1–6
d 2Aj 16:7
e 2Ku 15:29
f Koh 18:29
1Ku 12:28, 29

g 1Ku
14:17
¨
Ul 6:4

h Jos 21:8, 17
i Jos 18:21, 26
Koh 20:1
1Sa 7:5
Jer 40:6

j 2Aj 16:11–14


Teine veerg
a 1Ku 22:42
2Aj 17:3, 4
2Aj 18:1
2Aj 19:4
Mt 1:8

b 1Ku 14:20
c 1Ku 14:7, 9
d 1Ku 12:28–30
1Ku 13:33

e Jos 19:
44, 48
Jos 21:20, 23
1Ku 16:15

f 1Ku 14:9, 10
g 2Aj 12:15
h 1Ku 16:8
i 1Ku 16:7
j 1Ku 12:28–30
1Ku 13:33

˜
veti linna oma esiisade korvale. Tema asemel sai kuningaks
tema poeg Joosafat. a
25 Juuda kuninga Aasa teisel aastal sai Iisraeli kuningaks Jerobeami poeg Naa¨
dab.b Ta valitses Iisraeli ule
kaks aastat. 26 Tema tegi Je¨
hoova silmis kurja ning kais
¨
oma isa jalgedes c ja tegi samasuguseid patte, millega too oli
pannud ka Iisraeli patustama. d
27 Aga Baesa, Ahija poeg Issaskari soost, sepitses Naada˜
bi vastu vandenou ja tappis
ta vilistitele kuuluvas Gibbetonis, e kui Naadab ja kogu
Iisrael olid Gibbetoni piiramas.
28 Baesa tappis ta Juuda kuninga Aasa kolmandal aastal
ja sai tema asemel kuningaks.
29 Niipea kui ta oli kuningaks
˜
saanud, loi ta maha kogu Jero¨
beami soo. Ta ei jatnud Jero¨
beami omadest alles uhtki hin¨
˜
gelist, ta havitas nad koik,
¨
nagu Jehoova oli oelnud oma
teenija siilolase Ahija kaudu. f
30 See juhtus Jerobeami pat¨
tude parast, millega ta oli pannud ka Iisraeli patustama, ja
¨
selleparast, et ta oli Iisraeli Ju¨
malat Jehoovat rangalt solva˜
nud. 31 Koik muu Naadabi
˜
kohta ning koik, mis ta tegi, on
kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus. 32 Aasa ja Iisraeli kuninga Baesa vahel oli
˜
kogu aeg soda. g
33 Ahija poeg Baesa sai
Juuda kuninga Aasa kolmandal aastal Tirsas kogu Iisraeli kuningaks ning ta valitses 24
aastat. h 34 Tema tegi Jehoo¨
va silmis kurja i ning kais Je¨
robeami jalgedes ja tegi samasuguseid patte, millega too oli
pannud Iisraeli patustama. j

499

16

Hanani a pojale Jehule b tuli Jehoovalt Baesa kohta
˜
˜
˜
sonum: 2 „Ma tostsin su por¨
must ules ja panin sind oma
Iisraeli rahva juhiks, c kuid sina
¨
¨
kaisid ikka Jerobeami jalgedes
ja panid ka mu rahva Iisraeli
patustama, nii et rahvas solvas
mind oma pattudega. d 3 See¨
¨
parast puhin ma Baesa ja tema
soo minema. Ma teen tema sooga sedasama, mida ma tegin Nebati poja Jerobeami soo¨
ga. e 4 Igauks, kes Baesa oma¨ ¨
dest sureb linnas, selle soovad
¨
koerad, ja kes sureb valjal, sel¨ ¨
le soovad taeva linnud.”
˜
5 Koik muu Baesa kohta ja
˜
˜
koik, mis ta tegi, ning koik
¨
tema vagevad teod on kirjas
Iisraeli kuningate kroonikaraa¨
matus. 6 Siis laks Baesa puhkama oma esiisade juurde ja ta
maeti Tirsasse.f Tema asemel
sai kuningaks tema poeg Eela.
7 Prohvet Jehu, Hanani poja
˜
kaudu oli Jehoovalt tulnud sonum Baesa ja tema soo koh˜
¨
ta koige selle kurja parast, mis
Baesa oli teinud Jehoova sil¨
mis, solvates teda oma kate¨ ¨
˜
tooga ja saades nonda Jerobeami soo sarnaseks, ja ka sel¨
leparast, et Baesa oli surmanud Naadabi. g
8 Baesa poeg Eela sai Juuda kuninga Aasa 26. aastal
Tirsas Iisraeli kuningaks ning
ta valitses kaks aastat. 9 Aga
tema sulane Simri, kes oli
˜
tema poolte sojavankrite pealik, sepitses tema vastu van˜
denou. Kord, kui Eela oli Tirsas Arsa majas end purju joonud (Arsa oli Tirsas tema ko¨
˜
jaulem), 10 tuli Simri ja loi ta
maha.h Ta surmas tema Juuda kuninga Aasa 27. aastal ja
sai ise tema asemel kuningaks.
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11 Niipea kui ta oli saanud kuningaks ja istunud oma trooni˜
le, loi ta maha kogu Baesa
¨ ¨
¨
soo. Ta ei saastnud uhtki
meest1, ei tema sugulasi2 ega
˜
¨
sopru. 12 Nii havitas Simri
kogu Baesa soo, nagu Jehoova
¨
oli oelnud Baesa kohta prohvet
¨
Jehu kaudu. a 13 See sundis
˜
koigi Baesa ja tema poja Eela
¨
¨
pattude parast ning ka selleparast, et nad olid pannud Iisraeli
¨
patustama, solvates oma tuhiste ebajumalatega Iisraeli Juma˜
lat Jehoovat. b 14 Koik muu
˜
Eela kohta ning koik, mis ta
tegi, on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus.
15 Juuda kuninga Aasa 27.
aastal sai Simri Tirsas seits¨
˜
meks paevaks kuningaks. Sojasalgad olid sel ajal laagris Gibbetoni c all, mis kuulus vilisti˜
tele. 16 Kui sojasalgad kuul¨ ¨
sid laagris raagitavat, et Simri
˜
on pidanud vandenou ja ku¨ ¨
˜
ninga maha loonud, tostis ko¨
gu Iisrael laagris selsamal pae¨
val Iisraeli kuningaks vaepea¨
lik Omri. d 17 Siis laks Omri
¨
uhes terve Iisraeliga Gibbetonist
¨
ules ja piiras Tirsat. 18 Kui
¨
Simri nagi, et linn on valluta¨
tud, laks ta kuningakoja kindlus˜
torni, pani kuningakoja polema
¨
ja suri leekides. e 19 See sun¨
dis tema pattude parast, mis ta
oli teinud, tehes Jehoova silmis
¨
¨
kurja ning kaies Jerobeami jal¨
gedes, samuti selleparast, et ta
oli pannud Iisraeli patustama. f
˜
20 Koigest muust Simri kohta
˜
ja tema sepitsetud vandenoust
on kirjutatud Iisraeli kuningate
kroonikaraamatus.
˜
˜
16:11 1 Sona-sonalt „vastu seina kusijat”.
˜
¨
Polastav heebrea valjend meeste kohta.
˜
˜
˜
2 Voib tolkida ka „veritasunoudjaid”.

1. KUNINGATE 16:21–17:7
21 Sel ajal jagunes
Iisrae¨
li rahvas kaheks. Uhed hoidsid
Giinati poja Tibni poole, kel˜
le nad tahtsid kuningaks tosta, teised aga toetasid Omrit.
22 Aga Omri toetajad said Giinati poja Tibni pooldajatest
jagu. Tibni suri ja Omri sai kuningaks.
23 Omri sai Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Aasa
31. aastal ja ta valitses 12 aastat, millest 6 aastat valitses
ta Tirsas. 24 Ta ostis Seme˜
rilt 2 talendi1 hobeda eest Sa¨
maaria mae ja ehitas sinna lin¨
na. Ta nimetas selle linna mae
¨
omaniku Semeri jargi Samaariaks2. a 25 Omri tegi Jehoova silmis kurja ja tema teod
˜
olid hullemad kui koigi nende teod, kes olid olnud enne
¨
¨
teda. b 26 Ta kais taielikult
¨
Nebati poja Jerobeami jalgedes
ega loobunud Jerobeami pattudest, millega see oli pannud ka
Iisraeli patustama, nii et rah¨
vas solvas oma tuhiste ebajumalatega Iisraeli Jumalat Je˜
hoovat. c 27 Koik muu Omri
˜
kohta ja koik see, mis ta tegi,
¨
ning tema vagiteod on kirjas
Iisraeli kuningate kroonikaraa¨
matus. 28 Siis laks Omri puhkama oma esiisade juurde ja ta
maeti Samaariasse. Tema asemel sai kuningaks tema poeg
Ahab. d
29 Omri poeg Ahab sai Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Aasa 38. aastal ning ta
valitses Samaariast e Iisraeli
¨
ule 22 aastat. 30 Omri poeg
Ahab tegi Jehoova silmis roh˜
kem kurja kui koik need, kes
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Koh 15:19

n 1Ku 18:5

¨
olid olnud enne teda. a 31 Vahe sellest, et ta ei loobunud
Nebati poja Jerobeami pat˜
tudest,b vottis ta veel naiseks Iisebeli, c siidonlaste d ku¨
ninga Etbaali tutre, ning hakkas teenima Baali e ja tema ette
¨
kummardama. 32 Ta pustitas
Baalile altari Baali kotta, f mille ta oli ehitanud Samaariasse.
¨
33 Ahab valmistas ka puha
tulba. g Ahab solvas Iisraeli Jumalat Jehoovat rohkem kui
˜
koik Iisraeli kuningad, kes olid
olnud enne teda.
¨
34 Tema paevil ehitas pee¨
tellane Hiiel ules Jeeriko. Ta
¨ ¨
rajas selle alusmuurid oma es¨
masundinu Abirami elu hinna¨
ga ning pani sellele varavad
ette oma noorima poja Seguubi
elu hinnaga, nagu Jehoova oli
¨
oelnud Nuuni poja Joosua kaudu. h
Tisbelane Eelija1i Gilea¨
dimaalt j utles Ahabile:
˜
„Nii toesti, kui elab Iisraeli Jumal Jehoova, keda ma teenin,
neil aastail ei tule kastet ega
˜
vihma muidu kui minu sona
peale!” k
˜
2 Eelijale tuli Jehoovalt sonum: 3 „Lahku siit ja mine
ida suunas. Varja end Kriti vadis, mis on Jordanist ida pool.
4 Sellest vadist saad sa juua ja
¨
ma kasin ronkadel sind toita.” l
¨
5 Ta laks ja tegi kohe Jehoova
˜
¨
¨
sona jargi ning jai Kriti vadisse
Jordanist ida pool. 6 Rongad
˜
toid talle leiba ja liha nii hom˜
mikul kui ka ohtul, aga juua sai
˜
¨
ta vadist. m 7 Ent mone aja parast vadi kuivas, n sest maal ei
sadanud vihma.

17

¨
17:1 1 Nimi Eelija tahendab „minu Jumal
on Jehoova”.
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8 Siis tuli talle Jehoovalt
˜
sonum: 9 „Mine Sareptasse,
¨ ¨
mis kuulub Siidonile, ja jaa sin¨
¨
na. Ma kasin seal uht lesknaist
¨
sind toita.” a 10 Ta lakski Sa˜
¨
reptasse. Kui ta joudis linna va¨
¨
ravasse, nagi ta seal uht lesk¨ ¨
naist puid korjamas. Ta huudis
¨
naist ja utles: „Palun too mulle
pisut vett juua!” b 11 Kui nai¨
¨
¨ ¨
ne laks vee jarele, huudis Eelija talle: „Palun too mulle ka
¨
tukike leiba!” 12 Naine kos˜
tis: „Nii toesti, kui su Jumal Je¨
hoova elab, ei ole mul tukikest¨
ki leiba, on ainult peotais jahu
˜
anumas ja natuke oli kruusis. c
˜
Ma korjan moned puud ning
valmistan midagi endale ja oma
¨ ¨
pojale, et veel suua, enne kui
sureme.”
¨
¨ 13 Siis Eelija utles talle:
„Ara karda. Mine ja tee, nagu
¨
sa utlesid. Esmalt aga valmista sellest, mis sul on, mulle
¨
vaike leivake ja too see minu¨
le. Seejarel valmista midagi ka
endale ja oma pojale. 14 Sest
¨
nii utleb Iisraeli Jumal Jehoo˜
va: „Anumast ei loppe jahu ja
˜
¨
kruusist oli kuni paevani, mil
Jehoova laseb maale vihma sa¨
dada.”” d 15 Naine laks ja tegi
˜
¨
Eelija sona jargi ning toitu ja¨
gus tukiks ajaks nii talle, Eelijale kui ka ta perele. e 16 Anu˜
mast ei loppenud jahu ja kruu˜
sist oli, nagu Jehoova oli Eeli¨
ja kaudu oelnud.
˜
¨
¨
17 Mone aja parast jai selle
naise, majaperenaise poeg haigeks. Poisi haigus oli nii ras¨
ke, et uhel hetkel ta enam ei
¨
hinganud. f 18 Siis utles naine Eelijale: „Mis sul minu vastu on, jumalamees? Kas sa tu¨ ¨
lid mulle mu suud meelde tuletama ja mu poega surma saatma?” g 19 Aga Eelija vastas:
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„Anna mulle oma poeg!” Ta
˜
¨
vottis naise sulest tema poja,
kandis ta oma katusekambrisse ja asetas voodile. a 20 Siis
¨ ¨
huudis ta Jehoova poole: „Oo,
Jehoova, mu Jumal, b kas sa
˜
˜
toesti saadad onnetuse ka sellele lesknaisele, kelle juures
ma peatun, lastes ta pojal surra?” 21 Ta sirutas end lapse
¨ ¨
kohal kolm korda ja huudis Jehoova poole: „Oo, Jehoova, mu
Jumal, palun tee, et lapsesse
tuleks elu tagasi!” 22 Jehoo˜
va vottis Eelija palvet kuulda c
ning lapsesse tuligi elu tagasi ja poiss virgus ellu. d 23 Siis
˜
vottis Eelija lapse, viis ta katusekambrist alla tuppa ning an¨
dis ta emale, oeldes: „Vaata, su
¨
e 24 Seepeale utpoeg elab!”
¨ ¨
les naine Eelijale: „Nuud ma
˜
toesti tean, et sa oled jumala˜
mees f ja et Jehoova sona sinu
˜
suus on tode!”
˜
¨
Mone aja parast, kolmandal aastal, g tuli Ee˜
lijale Jehoovalt sonum: „Mine
ilmu Ahabi ette, sest ma annan
¨
maale vihma.” h 2 Eelija lakski, et ilmuda Ahabi ette, aga
¨
tollal oli Samaarias suur nalg. i
3 Sel ajal kutsus Ahab en¨
da juurde kojaulem Obadja.
¨
(Obadja kartis vaga Jehoovat.
¨
4 Kui Iisebel j havitas Jehoova
prohveteid, oli Obadja peitnud
100 prohvetit 50 kaupa koobastesse ning varustanud neid
¨
leiva ja veega.) 5 Ahab utles
¨
¨
Obadjale: „Mine kai maa labi,
¨
˜
vaata ule koik veeallikad ja vadid! Ehk leiame rohtu, et saaksime oma hobused ja muulad
elus hoida ning kogu meie kari
¨
ei haviks.” 6 Siis nad jaotasid
¨
omavahel ara maa, mille nad
¨
¨
¨
¨
pidid labi kaima. Ahab laks uht
teed ja Obadja teist teed.
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1. KUNINGATE 18:7–26
7 Teel tuli Obadjale vastu
Eelija. Obadja tundis ta kohe
¨
¨
ara, langes silmili maha ja ut˜
les: „Kas see oled toesti sina,
mu isand Eelija?” a 8 See vas¨
tas: „Jah, mina. Mine ja utle
oma isandale, et Eelija on siin.”
˜
9 Aga Obadja sonas: „Mis pattu ma olen teinud, et an¨
nad oma sulase Ahabi katte, et
˜
ta mind surmaks? 10 Nii toesti, kui su Jumal Jehoova elab,
ei ole rahvast ega kuningriiki, kust mu isand poleks lask¨
nud sind otsida. Kui talle oel¨
di: „Siin teda pole”, siis kaskis ta sel kuningriigil ja rahval vanduda, et sind ei leitud. b
¨ ¨
¨
11 Aga nuud sa kasid: „Mine
¨
ja utle oma isandale, et Eelija
on siin.” 12 Kui ma sinu juu¨
¨
rest ara lahen, viib Jehoova
vaim c su ei tea kuhu. Ma viin
¨
kull Ahabile teate, aga tema ei
leia sind ja laseb mu siis tappa.
Kuid sinu sulane on kartnud
˜
Jehoovat noorpolvest peale.
¨ ¨
13 Kas mu isandale pole raagitud, mida ma tegin, kui Iisebel
tappis Jehoova prohveteid, ja
kuidas ma peitsin 100 Jehoova
prohvetit 50 kaupa koobastesse ning varustasin neid leiva
¨
ja veega? d 14 Aga sina kasid:
¨
„Mine ja utle oma isandale, et
Eelija on siin.” Ta ju tapab mu!”
˜
15 Kuid Eelija kostis: „Nii toes¨
ti, kui elab vagede Jehoova,
¨
keda ma teenin, tana ma ilmun
tema ette.”
¨
16 Siis laks Obadja Ahabi
juurde, andis talle teate edasi
¨
ja Ahab laks Eelijale vastu.
17 Niipea kui Ahab Eelijat
¨
¨
nagi, utles ta: „Kas sina oled
˜
see, kes on touganud Iisraeli
˜
onnetusse?”
18 Eelija vastas: „Mina ei
˜
˜
ole Iisraeli onnetusse touga-
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nud. Seda olete teinud hoopis sina ja su isa sugu, sest te
¨
¨
olete huljanud Jehoova kasud
¨
¨
a 19 Kutja kaite Baalide jarel.
¨ ¨
su nuud minu juurde Karme¨
li b maele kogu Iisrael ning 450
ˇ
Baali prohvetit ja 400 Ase¨ ¨
ra1 prohvetit, c kes soovad Iisebeli lauas.” 20 Seepeale saa˜
tis Ahab sona kogu Iisraeli rahvale ja kogus prohvetid kokku
¨
Karmeli maele.
21 Siis astus Eelija kogu
¨
rahva ette ja utles: „Kui kaua
te veel olete kahevahel1? d Kui
˜
¨
Jehoova on toeline Jumal, kai¨
ge tema jarel, e kui aga Baal,
¨
¨
siis kaige tema jarel!” Rah˜
vas aga ei vastanud talle sona¨
gi. 22 Eelija jatkas: „Jehoova
¨
¨
prohvetitest olen mina uksi ja¨ ¨
f
rele jaanud, kuid Baali prohveteid on 450 meest. 23 Antagu
meile kaks noort pulli. Nemad
˜
¨
˜
¨
votku uks pull, loigaku see tukkideks ja pangu puude peale,
¨
¨ ¨
aga argu seda suudaku. Mina
valmistan teise pulli ja panen
¨ ¨
selle puude peale, kuid ei suuta
˜
¨ ¨
seda polema. 24 Teie huudke
oma jumala nime g ja mina
¨ ¨
huuan Jehoova nime. See Ju˜
mal, kes vastab tulega, on toeline Jumal.” h Seepeale kostis
¨
kogu rahvas: „Vaga hea!”
¨
25 Siis utles Eelija Baali
˜
¨
prohvetitele: „Votke endale uks
noor pull ja valmistage see
esimesena, sest teid on roh¨ ¨
kem. Huudke siis oma jumala
¨
¨ ¨
nime, kuid arge suudake tuld.”
˜
26 Nad votsidki pulli, mis ta
neile andis, valmistasid selle
¨ ¨
ja huudsid hommikust kesk¨
paevani Baali nime: „Oo, Baal,
¨ ¨
vasta meile!” Kuid ei haalt ega
˜
¨
˜
¨
18:19 1 Vt „Sonaseletusi”, marksona „pu˜
˜
ha tulp”. 18:21 1 Voib tolkida ka „vaarute kahe tee vahel”.
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vastust. a Nemad aga muudkui
¨
karglesid umber altari, mille
¨
nad olid teinud. 27 Keskpaeva paiku hakkas Eelija neid pil¨ ¨
¨
˜
kama: „Huudke taiest korist, ta
˜
on ju jumal! b Vahest on ta mot˜
¨
teis voi on lainud asjale1? Ehk
¨
ta magab ja ta tuleb aratada?”
¨ ¨
¨
˜
28 Siis nad huudsid taiest ko˜
rist ning loikusid end oma tava
kohaselt pistodade ja piikide¨
ga, kuni nad olid uleni verised.
¨
¨ ¨
29 Keskpaev moodus, nemad
¨
aga kaitusid nagu hullumeel˜
sed1 kuni ohtuse roaohvri too¨
miseni valja, kuid ei kippu ega
˜
koppu, ei mingit vastust. c
¨
30 Siis utles Eelija rahvale: „Kogunege minu juurde!” Ja
kogu rahvas tuli tema juurde.
¨
Seejarel parandas ta Jehoova altari, mis oli maha kistud. d
˜
31 Eelija vottis 12 kivi Jaakobi
¨
poegade suguharude arvu jargi, selle Jaakobi, kellele oli tul˜
nud Jehoovalt sonum: „Sinu
nimeks olgu Iisrael.” e 32 Ta
ehitas nendest kividest altari f
¨
Jehoova nime auks. Altari umber tegi ta vao, millega piirnev ala tuli nii suur, et sin˜
¨
na voinuks kulvata kaks seaad1
seemet. 33 Siis ladus ta al˜
¨
tarile puud, loikas pulli tukkideks ja asetas puude pea¨
¨
le g ning utles: „Taitke neli
suurt anumat veega ning vala˜
ge see poletusohvrile ja puu¨
¨
dele!” 34 Seejarel ta utles:
„Tehke seda veel kord!” Ja nad
¨
tegidki. Aga ta utles: „Tehke
seda veel kolmandatki korda!”
Ja nad tegid seda kolmandatki
¨
korda. 35 Vesi valgus umber
¨
altari ja ka vagu taitus veega.
˜
¨
¨
18:27 1 Teine voimalik tahendus: „ranna˜
˜
kule”. 18:29 1 Voib tolkida ka „prohvetid”. 18:32 1 15 liitrit. (Vt lisa B14.)
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˜
¨
˜
36 Kui joudis katte ohtuse
roaohvri toomise aeg, a astus
¨
prohvet Eelija altari ette ja utles: „Oo, Jehoova, Aabrahami, b
Iisaki c ja Iisraeli Jumal, saa¨
gu tana teatavaks, et sina oled
Jumal Iisraelis ja et mina olen
˜
sinu teenija ja et sinu sona
˜
peale olen ma koike seda teinud! d 37 Oo, Jehoova, vasta
mulle! Vasta mulle, et see rah˜
vas moistaks, et sina, Jehoo˜
va, oled toeline Jumal ja et
¨ ¨
¨
sina poorad nende sudame tagasi enda poole.” e
38 Seepeale langes alla Je¨
˜
hoova tuli ning neelas ara pof puud, kivid ja mulletusohvri,
la ning vee, mis oli vaos. g
¨
39 Kui rahvas seda nagi, lan˜
gesid nad koik otsemaid silmi¨
li maha ja utlesid: „Jehoova on
˜
˜
toeline Jumal! Jehoova on toe¨
line Jumal!” 40 Siis Eelija ut˜
otke
Baali
prohveles neile: „V
¨
¨
¨ ¨
tid kinni! Argu ukski neist paa˜
segu!” Sedamaid votsid nad
˜
prohvetid kinni ning Eelija toi
nad alla Kiisoni vadisse h ja tappis nad seal. i
¨
¨
41 Seejarel utles Eelija Aha¨
¨ ¨
bile: „Mine ules, soo ja joo, sest
juba kostab paduvihma kohi¨
¨
¨ ¨
nat.” j 42 Ahab lakski ules soo˜
ma ja jooma. Aga Eelija tousis
¨
Karmeli mae otsa, kummardas
¨
˜
maha ja pani nao polvede vahe¨
le. k 43 Siis ta utles oma teen¨
rile: „Mine palun ules ja vaa¨
ta mere poole!” Teener laks¨
ki ules, vaatas ja lausus: „Seal
¨
pole midagi.” Eelija aga utles
seitse korda: „Mine uuesti.”
44 Seitsmendal korral tuli tee¨
˜
ner tagasi ja utles: „Merest tou¨
¨
seb vaike pilv nagu mehe kammal.” Eelija lausus: „Mine ja
¨
utle Ahabile: „Rakenda hobused vankri ette ja mine alla,

1. KUNINGATE 18:45–19:17
et vihmasadu sind kinni ei
peaks!”” 45 Taevas kattus tu˜
medate pilvedega, tousis vali
tuul ning algas tugev sadu. a
Ahab oli teel Jisreeli. b 46 Aga
¨
Jehoova kasi tuli Eelija peale
˜
ning too kinnitas roiva alumise
¨ ¨
¨ ¨
aare voo vahele ja jooksis Ahabi ees terve tee kuni Jisreelini.
¨ ¨
Ahab c raakis Iisebelile d
˜
koigest, mida Eelija oli
teinud ja kuidas too oli tap˜ ˜
˜
nud moogaga koik prohve¨
e
tid. 2 Seepeale lakitas Iise¨
¨
bel kaskjala Eelijale utlema:
¨
„Jumalad tehku minuga uks˜
koik mida, kui ma homme samal ajal ei tee sinuga se¨
dasama, mis sundis nendega!”
˜
3 Seda kuuldes loi Eelija kart˜
¨ ¨
ma ning ta pogenes, et paas˜
ta oma hing.f Ta joudis Juu¨
damaale g Beer-Sebasse h ja jattis oma teenri sinna. 4 Siis
¨
¨
laks ta paevateekonna kaugu˜
¨
sele korbesse ja istus seal uhe
˜ ˜
˜
poosa alla. Ta palus, et voiks
¨
surra, oeldes: „Mulle aitab! Je˜
hoova, vota mult elu, i sest ma
pole parem kui mu esiisad.”
˜ ˜
5 Viimaks heitis ta po¨ osa
¨
alla pikali ja jai magama. Akit¨
selt puudutas teda uks ingel j
¨
˜
¨
¨ ¨
ja utles: „Touse ules ja soo!” k
¨
6 Siis nagi Eelija, et ta pea juu¨
res on kuumadel kividel uks
˜
leib ja korval kann veega. Ta
˜
˜
soi ja joi ning heitis uuesti
magama. 7 Hiljem tuli Jehoova ingel veel teist korda, puu¨
˜
¨
dutas teda ja utles: „Touse ules
¨ ¨
ja soo, muidu sa ei pea oma pikal teekonnal vastu.” 8 Eelija
˜
˜
˜
¨
tousis, soi ja joi ning kais siis
toidust saadud rammuga 40
¨
¨ ¨
˜
paeva ja 40 ood, kuni joudis Ju¨
mala mae Hoorebini. l
¨
¨
9 Ta laks uhte
koopasse m
¨
¨ ¨
¨
ja oobis seal. Uhtakki Jehoo-

19
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¨
va kusis temalt: „Mida sa siin
teed, Eelija?” 10 Eelija vastas:
¨
„Ma olen ulima innuga teeni¨
nud vagede Jumalat Jehoovat. a Iisraeli rahvas on aga
¨
huljanud su lepingu, b kiskunud maha su altarid ja tapnud
˜ ˜
moogaga su prohvetid. c Ainult
¨
¨ ¨
mina olen jarele jaanud. Ja
¨ ¨
¨ ¨
nuud puuavad nad ka mi˜
nult elu votta!” d 11 Kuid Ju¨
mal vastas: „Mine valja ja seisa
¨
mael Jehoova ette.” Siis Jehoo¨ ¨
˜
va moodus temast: e vali ja voimas tuul murdis Jehoova ees
¨
˜
magesid ja lohestas kaljusid, f
kuid Jehoovat ei olnud tuu¨
¨
les; tuulele jargnes maavarin, g
kuid Jehoovat ei olnud maa¨
¨
¨
varinas; 12 maavarinale jargnes tuli, h kuid Jehoovat ei ol¨
nud ka tules; parast tuld kostis
¨ ¨
aga vaikne mahe haal. i 13 Kui
¨
Eelija seda kuulis, peitis ta nao
¨ ¨
˜
¨
¨
j
oma ruu holma sisse, laks val¨
ja ja jai seisma koopasuhu. Siis
¨ ¨
¨
haal kusis temalt: „Mida sa siin
teed, Eelija?” 14 Eelija vastas:
¨
„Ma olen ulima innuga teeni¨
nud vagede Jumalat Jehoovat.
¨
Iisraeli rahvas on aga huljanud
su lepingu, k kiskunud maha su
˜ ˜
altarid ja tapnud moogaga su
¨
prohvetid. Ainult mina olen ja¨ ¨
¨ ¨
¨ ¨
rele jaanud. Ja nuud puuavad
˜
nad ka minult elu votta!” l
15 Jehoova vastas talle:
¨ ¨
„Poordu tagasi ja mine Da˜
maskuse korbesse. Kui sa ko˜
˜
¨ ¨
hale jouad, voia Hasael m Suuria kuningaks, 16 Nimsi poja˜
poeg Jehu n voia Iisraeli kuningaks ning Saafati poeg Eliisa1
˜
Aabel-Meholast voia enda ase¨ ¨
mel prohvetiks. o 17 Kes paa˜ ˜
p
seb Hasaeli mooga eest, sel¨
19:16 1 Nimi Eliisa tahendab „Jumal on
¨ ¨
paaste”.
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¨ ¨
le tapab Jehu, a ja kes paaseb
˜ ˜
Jehu mooga eest, selle tapab
Eliisa. b 18 Aga ma olen Iis¨
raeli alles jatnud 7000 meest, c
˜
˜
koik need, kes pole polvitanud
Baali ees d ja kelle huuled pole
teda suudelnud.” e
¨
¨
19 Siis Eelija laks sealt ara
ja leidis Saafati poja Eliisa,
kes oli parasjagu kaheteist¨
¨
kumne paarisrakendiga kund¨
¨
mas; ta ise kais kaheteistkumnenda pullipaari taga. Eelija
¨
laks tema juurde ja heitis tema
¨ ¨
peale oma ametiruu. f 20 See¨
peale jattis Eliisa pullid, jooksis
¨
¨
Eelijale jarele ja utles: „Palun
lase mul minna ja oma isale ja
¨
emale suud anda! Parast seda
¨
ma jargnen sulle.” Eelija vastas
talle: „Mine pealegi, mina sind
¨
ei takista.” 21 Eliisa laks ta˜
gasi, vottis kaks pulli ja ohver¨
das need. Kunniriistadest tegi
ta tule, keetis sellel pullide liha
ja andis rahvale ning rahvas
˜
˜
¨
soi. Siis ta tousis, jargnes Eelijale ja hakkas teda teenima. g
¨ ¨
Suuria h kuningas BenHadad i kogus
¨ kokku ter˜
¨
ve oma sojavae. Uhes temaga
oli veel 32 kuningat ning nen˜
de hobused ja sojavankrid. Siis
¨
laks ta Samaariat j piirama k ja
˜
¨
selle vastu sodima. 2 Ta laki¨
tas linna oma kaskjalad Iisraeli kuningale Ahabile l teatama:
¨
„Nii utleb Ben-Hadad: 3 „Sinu
˜
hobe ja kuld on minu, samu˜
ti sinu koige ilusamad naised
ja pojad.”” 4 Iisraeli kuningas
¨
kostis seepeale: „Nagu sa utled, mu isand kuningas. Ma ise
˜
olen sinu, samuti koik, mis mul
on.” m
¨
5 Hiljem tulid kaskjalad
¨
uuesti ja utlesid: „Nii teatab
Ben-Hadad: „Ma saatsin sul-

20
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˜
le sonumi, et sa annaksid mul˜
le oma hobeda, kulla, naised ja
pojad. 6 Aga homme umbes
sel ajal saadan ma sinu juurde
¨
oma sulased, kes otsivad labi
sinu koja ning su sulaste kojad
˜
¨
˜
ning votavad ja viivad ara koik
¨ ¨
su vaartuslikud asjad.””
7 Siis kutsus Iisraeli kunin˜
gas kokku koik maa vanemad
¨
ja utles: „Vaadake ometi, millist
kurja see mees tahab teha! Ta
˜
noudis endale minu naisi, poe˜
gi, hobedat ja kulda ning ma ei
keelanud talle midagi.” 8 See˜
peale kostsid koik
vanemad ja
¨
kogu rahvas: „Ara kuuletu tal¨
˜
le ja ara noustu!” 9 Niisiis lau¨
sus ta¨ Ben-Hadadi kaskjalgadele: „Utle mu isandale kuninga˜
˜
le: „Ma olen nous koigega, mis
sa esimesel korral oma sula˜
selt noudsid, aga selle viimase˜
ga ma ei saa noustuda.”” Siis
¨
¨
˜
kaskjalad laksid ja andsid sonumi edasi.
¨
¨
10 Seejarel lakitas Ben-Ha¨
˜
dad kaskjalad teele sonumi¨
ga „Jumalad tehku minuga uks˜
˜
koik mida, kui koigile mu mees¨
¨
tele peaks jatkuma peotaitki
Samaaria mulda!”. ¨ 11 Iisraeli
kuningas vastas: „Oelge talle:
˜
¨ ¨
¨
„Sojaruu selgapanija argu kiidelgu nii nagu selle seljast˜
votja!”” a 12 Ben-Hadad sai sel˜
¨
le sonumi katte, kui tema ja
kuningad olid telkides joomas,
¨
ja utles oma sulastele: „Seadke
¨
end runnakuks valmis!” Need
¨
valmistusidki linna rundama.
13 Siis aga tuli Iisraeli ku¨
ninga Ahabi b juurde uks proh¨
vet, kes teatas: „Nii utleb Jehoo¨
va: „Kas naed seda suurt rah¨
vahulka? Ma annan selle tana
¨
˜
sinu katte ning siis sa moistad, et mina olen Jehoova.”” c

1. KUNINGATE 20:14–30

¨
14 Ahab kusis: „Kelle kaudu see
¨
¨
sunnib?” Tema vastas: „Nii utleb Jehoova: „Halduspiirkondade valitsejate teenrite kaudu.””
¨
Ahab kusis veel: „Kes peab lahingut alustama?” Tema vastas:
„Sina!”
¨
15 Siis luges Ahab ara
halduspiirkondade valitsejate
teenrid ja neid oli kokku 232.
¨
¨
˜
Seejarel luges ta ara koik Iisraeli mehed ja neid oli kokku
¨
¨
7000. 16 Nad laksid valja kesk¨
paeval, kui Ben-Hadad purjutas
oma telkides koos 32 kuningaga, kes olid talle appi tulnud.
17 Halduspiirkondade valitse¨
¨
jate teenrid laksid valja esimesena. Sedamaid saatis Ben¨
Hadad mehed valja vaatama,
mis toimub. Need teatasid tal¨
le: „Samaariast on mehed val¨
junud.” 18 Seepeale ta utles:
„Kui nad tulevad rahuga, siis
˜
votke nad elusalt kinni, ja kui
˜
˜
nad tulevad sodima, siis votke nad samuti elusalt kinni!”
19 Aga kui halduspiirkondade
¨
valitsejate teenrid, kellele jarg˜
¨
¨
nes sojavagi, tulid linnast valja,
˜
¨
20 loi igauks neist oma vasta¨ ¨
˜
se maha. Suurlased pogenesid a
ja Iisrael hakkas neid taga aja¨ ¨
ma, kuid Suuria kuningal Ben˜
˜
Hadadil onnestus koos monede
˜
ratsanikega hobusel pogeneda.
¨
¨
21 Iisraeli kuningas laks valja
¨
ning havitas hobuseid ja vank¨ ¨
reid ning suurlased said tema
¨
¨
¨ ¨
kaest rangalt luua.
¨
¨
22 Parast neid sundmusi
tuli prohvet b Iisraeli kunin¨
ga juurde ja utles talle: „Mine,
˜
˜
¨
kogu joudu ja motle jarele,
¨
mida sul tuleks teha, c sest jarg¨ ¨
mise aasta alguses1 tuleb Suu¨
ria kuningas sind rundama.” d
20:22 1 St kevadel.
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¨ ¨
23 Aga Suuria kuninga sula¨
sed utlesid kuningale: „Nende
¨
Jumal on magede Jumal, see¨
parast said nad meist jagu.
˜
Aga kui me voitleme nendega
tasasel maal, siis saame meie
˜
neist jagu. 24 Samuti korval˜
da koik kuningad a ja pane
nende asemele maavalitsejad.
˜
25 Kogu endale sama suur so¨
javagi, nagu sul oli enne seda,
˜
kui sa kaotasid: vota iga hobuse asemele hobune ja iga
˜
˜
sojavankri asemele sojavanker.
˜
Siis me sodime nendega tasasel maal ja saame kindlasti
˜
neist jagu.” Ta vottiski nende
˜
¨
nou kuulda ja tegi tapselt nii.
26 Aasta alguses kogus
¨ ¨
Ben-Hadad suurlased kokku ja
¨
laks Afekisse, b et Iisraeli vastu
˜
sodida. 27 Ka iisraellased ko˜
guti kokku ja varustati koige
¨
vajalikuga ning nad laksid nei¨
le vastu. Iisraellased jaid nende
ees laagrisse ja olid nagu kaks
¨
¨ ¨
vaikest kitsekarja, aga suurla¨
sed taitsid kogu maa. c 28 Siis
tuli Iisraeli kuninga juurde ju¨
malamees ja utles: „Nii lausub
¨ ¨
Jehoova: „Kuna suurlased on
¨
¨
oelnud: „Jehoova on magede
Jumal, mitte tasandike Jumal”,
siis annan ma kogu selle suu¨
re rahvahulga sinu katte, d ja te
˜
moistate, et mina olen Jehoova.”” e
¨
29 Nad olid seitse paeva
vastakuti laagris ja seitsmen¨
dal paeval algas lahing. Iis˜
¨
¨
raellased loid uhe paevaga
¨ ¨
maha 100000 Suuria jalameest.
¨ ¨
˜
30 Ellujaanud pogenesid Afe¨ ¨
kisse, f kuid linnamuur langes
¨
¨ ¨
jarelejaanud 27000 mehe pea˜
˜
le. Ka Ben-Hadad pogenes, jou¨
dis linna ja peitis end uhte tagakambrisse.
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¨
31 Siis ta sulased utlesid
talle: „Me oleme kuulnud, et
Iisraeli kuningad on halastavad kuningad. Luba meil katta
¨ ¨
end kotiriidega ja panna noo¨
rid umber pea ning minna Iis¨
raeli kuninga juurde. Ehk jatab
ta su ellu.” a 32 Nad katsidki
¨ ¨
end kotiriidega ja panid noo¨
¨
rid umber pea ning laksid Iis¨
raeli kuninga juurde ja utlesid:
„Sinu sulane Ben-Hadad palub:
¨
„Palun jata mind ellu!”” Kuningas vastas: „Kas ta on veel
elus? Ta on mu vend.” 33 Me˜
hed votsid seda hea endena,
˜
˜
moistsid, et tema sonad on sii¨
rad, ning utlesid: „Ben-Hadad
˜
on toesti sinu vend.” Seepea¨
le utles Ahab: „Minge ja kutsuge ta siia!” Siis tuli Ben-Hadad
tema juurde ja Ahab lasi tal
oma vankrisse astuda.
¨
34 Ben-Hadad utles talle:
˜
¨
„Linnad, mis mu isa vottis ara
sinu isalt, annan ma sulle taga¨
si. Ja vali endale kaubatanavad
Damaskuses, nagu minu isa valis endale Samaarias.”
Ahab vastas: „Selle kokkuleppe peale lasen ma sul minna.”
˜
Nonda tegigi Ahab temaga
kokkuleppe
ja lasi tal minna.
¨
¨
35 Uks mees prohvetijung¨
˜
rite1b seast utles Jehoova sona
peale oma kaaslasele: „Pa¨ ¨
lun loo mind!” Aga mees keel¨ ¨
dus teda loomast. 36 Siis ta
¨
˜
utles talle: „Kuna sa ei votnud
¨ ¨
kuulda Jehoova haalt, siis nii¨
¨
pea kui sa minu juurest ara la˜
hed, murrab lovi su maha.” Kui
¨
¨
mees tema juurest ara laks, tu˜
ligi lovi talle kallale ja murdis
ta maha.
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¨
37 Prohvetijunger leidis tei¨
¨ ¨
se mehe ja utles: „Palun loo
˜
mind!” See mees loi ja haavas
teda.
¨
¨
38 Siis prohvet laks ja jai
¨ ¨
tee aarde kuningat ootama; ta
kattis oma silmad sidemega, et
¨
teda ara ei tuntaks. 39 Kui
¨ ¨
¨ ¨
kuningas temast moodus, huu¨
dis ta kuningat ja utles: „Su su¨
¨
¨
lane laks
¨ sinna, kus kais age la˜
hing. Uks mees tuli sealt ja toi
minu juurde teise mehe ning
¨
utles: „Valva teda! Kui ta peaks
˜
kaduma, siis voetakse sinu elu
˜
tema elu asemel a voi sul tuleb
˜
maksta tema eest talent1 hobedat.” 40 Aga su sulasel oli
¨
siin ja seal tegemist ning jarsku
oli see mees kadunud.” Iisraeli
¨
kuningas utles talle: „See ongi
kohtuotsus sinu kohta. Sa ise
˜
langetasid selle.” 41 Siis vottis prohvet kiiresti sideme oma
silmadelt ning Iisraeli kuningas
sai aru, et see on prohvet. b
¨
42 Prohvet utles talle: „Nii lausub Jehoova: „Kuna sa lask¨
¨
sid kaest mehe, kelle ma kaski˜
sin hukata, c siis voetakse sinu
elu tema elu asemel d ja sinu
rahvas tema rahva asemel.”” e
¨
43 Seepeale laks Iisraeli kuningas oma koju Samaariasse, f
¨
¨ ¨
sunge ja loodud.
¨
¨
Parast neid sundmusi
¨
juhtus jargmine lugu.
Jisreellasel Naabotil oli viina¨
magi, mis asus Jisreelis g Samaaria kuninga Ahabi palee
˜
¨
korval. 2 Ahab utles Naaboti¨
le: „Anna oma viinamagi mulle. Ma tahan rajada sinna aedviljaaia, sest see on minu koja
¨
lahedal. Ma annan sulle vastu
¨
˜
parema viinamae, voi kui soovid, siis maksan selle hinna
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le, kes said valjaopet prohvetitooks, voi
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1. KUNINGATE 21:3–22
sulle rahas.” 3 Aga Naabot
˜
vastas Ahabile: „On moeldamatu, et ma annaksin sulle oma
¨
esiisade parandi, sest Jehoova
¨
on selle ara keelanud!” a 4 Siis
¨
¨
laks Ahab oma kotta, sunge ja
¨ ¨
loodud jisreellase Naaboti vas¨
¨
tuse parast, kuna too oli oelnud: „Ma ei anna sulle oma
¨
esiisade parandit.” Ahab heitis
¨
asemele, keeras nao seina poo¨ ¨
le ega soonud midagi.
5 Tema naine Iisebel b tuli
¨
ta juurde ja kusis: „Miks sa
¨ ¨
oled nii kurb ega soo midagi?” 6 Ahab vastas talle: „Ma
¨
utlesin jisreellasele Naabotile:
¨ ¨
¨
˜
„Muu oma viinamagi mulle, voi
kui soovid, siis ma annan sul¨
le teise viinamae selle asemele.” Kuid tema vastas: „Ma
¨
ei anna sulle oma viinamage.””
7 Tema naine Iisebel aga kostis: „Kas mitte sina ei valitse
¨
˜
¨ ¨
Iisraeli ule? Touse, soo midagi
¨
˜ ˜
ja su suda olgu roomus! Mina
ise annan sulle jisreellase Naa¨
boti viinamae.” c 8 Ja ta kirjutas Ahabi nimel kirjad, sulges need tema pitseriga d ning
¨
saatis vanematele e ja ulikutele, kes elasid Naaboti linnas.
¨
9 Ta kirjutas: „Kuulutage valja paast ja pange Naabot rahva
ette istuma. 10 Kaks nurjatut
meest istugu temaga vastamisi,
¨
tunnistagu tema vastu f ja utelgu: „Sa oled teotanud Juma¨
lat ja kuningat!” g Seejarel viige
¨
ta valja ja visake kividega surnuks!” h
11 Tema linna mehed, seal
¨
elavad vanemad ja ulikud, te¨
gidki tapselt nii, nagu Iisebel
oli neid oma kirjades juhenda¨
nud. 12 Nad kuulutasid valja
paastu ja panid Naaboti rahva
ette istuma. 13 Siis tulid kaks
nurjatut meest, istusid temaga
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vastamisi ning tunnistasid rah¨
va ees Naaboti vastu, oeldes:
„Naabot on teotanud Jumalat
¨
ja kuningat!” a Seejarel viidi ta
¨
linnast valja ja visati kividega
surnuks. b 14 Siis saadeti Iise˜
belile sona: „Naabot on kividega surnuks visatud.” c
15 Niipea kui Iisebel kuulis,
et Naabot on kividega surnuks
¨
˜
visatud, utles ta Ahabile: „Tou¨
˜
se ules ja vota endale jisreel¨
lase Naaboti viinamagi, d mida
¨ ¨
ta keeldus sulle muumast, sest
Naabotit pole enam elavate kirjas. Ta on surnud.” 16 Kuul˜
des, et Naabot on surnud, tou¨
¨
sis Ahab ules ja laks jisreellase
¨
Naaboti viinamaele, et see en˜
dale votta.
17 Tisbelasele Eelijale e tu˜
li aga Jehoovalt sonum:
˜
18 „Touse ja mine alla Samaariasse f Iisraeli kuninga Ahabi juurde. Ta on Naaboti viina¨
¨
˜
mael, mida
¨ ta laks endale votma. 19 Utle talle: „Nii lausub
˜
Jehoova: „Eks ole sa morvanud
˜
mehe g ja votnud ka tema oman¨
¨
di endale?”” h Seejarel utle:
„Nii lausub Jehoova: „Seal, kus
koerad lakkusid Naaboti verd,
lakuvad nad ka sinu verd.””” i
¨
¨ ¨
20 Ahab utles Eelijale: „Nuud
sa siis leidsid mind, mu vaenlane!” j Eelija vastas: „Leidsin jah!
¨
Jumal on oelnud: „Kuna sa
˜
˜
oled votnud nouks teha Jehoova silmis kurja, k 21 siis toon
˜
¨
ma sinu peale onnetuse ja puhin
¨
˜
¨
sinu jarelt koik minema ning ha˜
vitan Ahabilt koik mehed1, l
˜
sealhulgas abitud ja norgad Iisraelis. m 22 Ma teen sinu sooga, nagu ma tegin Nebati poja
˜
˜
21:21 1 Sona-sonalt „vastu seina kusi˜
¨
jad”. Polastav heebrea valjend meeste
kohta.
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Jerobeami sooga a ja nagu Ahija
poja Baesa sooga, b sest sa oled
˜
mind solvanud ja touganud Iisraeli pattu tegema.” 23 Ja Iise¨
beli kohta on Jehoova oelnud:
¨ ¨
„Koerad soovad Iisebeli Jisreeli
¨
maatukil. c 24 Kes Ahabi oma¨ ¨
dest sureb linnas, selle soovad
¨
koerad, ja kes sureb valjal, selle
˜
¨ ¨
soovad taeva linnud. d 25 Toesti, pole olnud kedagi sellist nagu
˜
˜
Ahab, e kes vottis nouks teha Jehoova silmis kurja, kuna ta nai¨
ne Iisebel f teda tagant assitas.
¨
¨ ¨
26 Ta on toiminud jalestusvaar¨
¨
selt, kaies jaledate ebajumala¨
¨
˜
te jarel, nagu kaisid koik emorlased, kelle Jehoova iisraellaste
¨
eest ara ajas.””g
27 Niipea kui Ahab neid
˜
¨
sonu kuulis, karistas ta oma
˜
kuue lohki ja pani endale ko¨
tiriide umber. Ta pidas paastu,
¨
lamas kotiriides ja kais rusutult ringi. 28 Siis tuli tisbela˜
sele Eelijale Jehoovalt sonum:
¨
29 „Kas oled nainud, kuidas
Ahab on minu ees alandunud? h
Kuna ta on minu ees alandu˜
nud, siis ei too ma seda onnetust tema eluajal. Ma saadan ta
˜
¨
soole onnetuse tema poja paevil.” i
¨ ¨
Suuria ja Iisraeli vahel
˜
ei olnud soda kolm aastat. 2 Aga kolmandal aastal
¨
laks Juuda kuningas Joosafat j
Iisraeli kuninga juurde. k 3 Iis¨
raeli kuningas utles siis oma
sulastele: „Te ju teate, et Gileadi-Raamot l kuulub meile?
˜
¨ ¨
Aga meie kohkleme seda Suu¨
˜
ria kuninga kaest tagasi votta.”
¨
4 Ta kusis Joosafatilt: „Kas
sa tuled koos minuga Gileadi˜
Raamotisse sodima?” Joosafat
kostis Iisraeli kuningale: „Nagu
˜
sina, nonda ka mina. Minu rah-

22
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vas on sinu rahvas ja minu hobused on sinu hobused.” a
¨
5 Kuid Joosafat utles Iisrae˜
li kuningale: „Uuri palun koi¨
¨
gepealt jarele, b mida utleb Jehoova.” c 6 Siis kutsus Iisraeli
kuningas kokku prohvetid, um¨
bes 400 meest, ja kusis neilt:
„Kas ma peaksin minema Gi˜
˜
leadi-Raamoti vastu sodima voi
mitte?” Need vastasid: „Mine,
Jehoova annab selle kuninga
¨
katte.”
¨
7 Joosafat kusis: „Kas siin
˜
on moni Jehoova prohvet?
¨
Uurime seda ka tema kaest.” d
¨
8 Seepeale utles Iisraeli kuningas Joosafatile: „On veel
¨
uks mees, kelle kaudu saaks
˜
¨
Jehoovalt nou kusida, e aga ma
vihkan teda, f sest ta ei kuuluta
¨
mulle kunagi head, vaid uksnes
halba. g See on Jimla poeg Miikaja.” Aga Joosafat kostis: „Ku¨
¨
ningas argu oelgu nii.”
9 Siis kutsus Iisraeli kunin¨
˜
gas uhe oukonnaametniku ja
¨
utles: „Too Jimla poeg Miikaja kiiresti siia!” h 10 Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joosafat istusid kumbki
oma troonil viljapeksuplatsil
¨
¨
Samaaria varava lahedal, riie¨ ¨
tatud kuningaruusse, ning
˜
koik prohvetid kuulutasid nende ees prohvetlikult. i 11 Kenaana poeg Sidkija tegi endale
¨
raudsarved ja kuulutas: „Nii utleb Jehoova: „Nendega puskid
¨ ¨
¨
sa suurlasi, kuni sa nad havi˜
tad.”” 12 Koik teised prohve¨
tid kuulutasid sedasama, oeldes: „Mine Gileadi-Raamotisse
ja sind saadab edu! Jehoova
¨
annab selle kuninga katte!”
¨
13 Kaskjalg, kes oli saade¨
tud Miikajat kutsuma, utles tal˜
¨ ¨
le: „Koik prohvetid raagivad
¨
nagu uhest suust kuningale

1. KUNINGATE 22:14–32

¨ ¨
head. Raagi ka sina nagu nemad
ja kuuluta head!” a 14 Kuid Mii˜
kaja vastas: „Nii toesti, kui Je¨ ¨
hoova elab, ma raagin se¨
da, mida Jehoova mulle utleb.”
15 Ta tuli kuninga juurde ja
¨
kuningas kusis temalt: „Miikaja,
kas me peaksime minema Gilea˜
˜
di-Raamotiga sodima voi mitte?”
Ta vastas: „Mine ja sind saadab
edu! Jehoova annab selle ku¨
ninga katte!” 16 Aga kuningas
¨
utles talle: „Mitu korda ma pean
¨ ¨
sind vannutama, et sa raagiksid
˜
mulle vaid tott Jehoova nimel!”
¨
17 Seepeale utles Miikaja: „Ma
¨
˜
naen, kuidas koik iisraellased
¨
on magedel laiali pillutatudb otsekui lambad, kel pole karjast.
¨
Jehoova utles: „Neil pole isan¨
dat. Mingu igauks rahus tagasi
koju!””
¨
18 Siis utles Iisraeli kunin¨
gas Joosafatile: „Eks ma oelnud sulle, et ta ei kuuluta mul¨
le head, vaid uksnes halba!” c
¨
19 Miikaja lisas: „Seeparast
¨
kuula, mida utleb Jehoova. Ma
¨
nagin Jehoovat istumas oma
˜
¨
troonil d ja kogu taevast sojava˜
ge seismas tema korval, temast
paremal ja vasakul. e 20 Je¨
hoova kusis: „Kes meelitaks
pettusega Ahabit, nii et see
¨
laheks Gileadi-Raamotisse ja
¨
¨ ¨
hukkuks seal?” Siis uks raakis
¨
nii ja teine naa. 21 Seejarel
¨
tuli uks vaim1, f seisis Jehoova ette ja lausus: „Mina mee¨
litan teda.” Jehoova kusis temalt: „Kuidas sa seda teed?”
¨
22 Tema vastas: „Ma lahen ja
olen petja vaim, kes paneb
˜
vale koigi tema prohvetite huu¨
˜
lile.”g Jumal utles: „Sul onnes¨
tub ta ara petta. Mine ja tee
22:21 1 St ingel.
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¨ ¨
nii!” 23 Ja nuud on Jehoo¨
va lubanud uhel vaimul panna
˜
vale koigi sinu prohvetite huulile a ning Jehoova on kuuluta˜
nud sulle onnetust.” b
24 Siis astus Kenaana poeg
˜
Sidkija Miikaja juurde, loi tal˜
¨
le vastu poske ja utles: „Kas
¨
tahad oelda, et Jehoova vaim
¨
¨ ¨
on minu maha jatnud ja raa¨ ¨
c
gib nuud sinuga?” 25 Miikaja vastas: „Sa saad seda teada
¨
paeval, mil sul tuleb peita end
tagakambrisse.” 26 Seepeale
¨
˜
Iisraeli kuningas utles: „Votke Miikaja ning viige ta linnapealik Aamoni ja kuningapoeg
¨
Jooase juurde. 27 Oelge neile: „Nii lausub kuningas: „Pange see mees vangi d ning and¨
¨
ke talle vaid hadaparane kogus leiba ja vett, kuni ma rahuga tagasi tulen.””” 28 Miikaja
¨
˜
aga utles: „Kui sa toesti rahuga tagasi tuled, pole Jehoo¨ ¨
va minu kaudu raakinud,” e ja li¨
sas: „Pange seda tahele, kogu
rahvas!”
˜
¨
29 Nonda laksid Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joo¨
safat ules Gileadi-Raamotis¨
se. f 30 Iisraeli kuningas utles Joosafatile: „Mina teen end
¨
enne lahingusse minekut aratundmatuks, aga sina pane sel¨ ¨
ga oma kuningaruu.” Iisrae¨
li kuningas tegigi end aratund¨
matuks g ja laks lahingusse.
¨ ¨
31 Suuria kuningas oli andnud
¨
¨
oma
32 vankriulemale h kasu:
¨
˜
„Arge voidelge ei suurema ega
¨
vaiksema kui vaid Iisraeli kuninga vastu!” 32 Niipea kui
¨
¨
vankriulemad nagid Joosafat˜
¨ ¨
ti, motlesid nad: „See on nuud
¨
kull Iisraeli kuningas.” Nad
¨ ¨
˜
poordusid tema vastu voitle¨ ¨
ma, aga Joosafat huudis appi.
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¨
˜
33 Kui vankriulemad moistsid,
et see polegi Iisraeli kuningas,
˜
lopetasid nad kohe tema tagaajamise.
¨
˜
34 Ent uks mees tombas
vibu vinna ja tabas juhuslikult
¨ ¨
Iisraeli kuningat soomusruu lii¨
tekoha vahele. Kuningas utles
¨ ¨
¨
oma vankrijuhile: „Poora um¨
ber ja vii mind lahinguvaljalt minema, sest ma olen raskelt haavatud.” a 35 Kuid la¨
¨
hing muutus sel paeval uha
¨
agedamaks ja kuningat tuli
¨
¨
vankris pusti hoida, naoga
¨ ¨
suurlaste poole. Aga veri tema
haavast oli voolanud vankri˜
˜
pohja ja ohtul ta suri. b
¨
¨ ¨
¨
36 Paikeseloojangul huuti ule
¨
laagri: „Igauks oma linna! Iga¨
uks omale maale!” c 37 Nii kuningas suri; ta toodi Samaariasse ja maeti seal. 38 Kui
˜
Samaaria tiigi juures tema sojavankrit pesti, lakkusid koerad tema verd ja prostituudid
pesid end seal,1 nagu Jehoova
¨
oli oelnud. d
˜
39 Koik muu Ahabi koh˜
ta ning koik, mis ta tegi,
see, kuidas ta ehitas elevandi˜
luust e koja, ning koik linnad,
mis ta ehitas, on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraama¨
tus. 40 Siis laks Ahab puhkama oma esiisade juurde f ning
tema asemel sai kuningaks
tema poeg Ahasja. g
41 Aasa poeg Joosafat h sai
Juuda kuningaks Iisraeli kuninga Ahabi neljandal valitsusaastal. 42 Joosafat oli kuningaks saades 35-aastane ja
valitses Jeruusalemmas 25 aas˜
¨
22:38 1 Teine voimalik tahendus: „kui Samaaria tiigi juures, kus prostituudid end
¨
˜
pesemas kaisid, tema sojavankrit pesti,
lakkusid koerad tema verd”.
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tat. Tema ema oli Asuuba, Silhi
¨
¨
¨
tutar. 43 Joosafat kais taieli¨
kult oma isa Aasa a jalgedes. Ta
˜
ei kaldunud neist korvale, vaid
tegi, mis on Jehoova silmis
¨
˜
oige. b Aga ohvripaiku ei havita˜
tud. Rahvas toi seal ikka ohv˜
reid ja lasi tousta ohvrisuitsu. c 44 Joosafat hoidis Iisrae˜
li kuningaga rahu. d 45 Koigest muust Joosafati kohta
¨
˜
ning tema vagitegudest ja sojategevusest on kirjutatud Juuda kuningate kroonikaraama˜
tus. 46 Samuti korvaldas ta
˜
¨
maalt koik oma isa Aasa pae¨
¨ ¨
vist jarele jaanud mehed, kes
olid templiprostituudid. e
47 Sel ajal polnud Edomisf
kuningat, vaid valitsejaks oli
asehaldur. g
48 Joosafat ehitas ka Tar˜
sise laevad, et soita Oofirisse
¨
˜
kulla h jarele, kuid need ei joud¨
nud sinna, vaid laksid Esjon˜
¨
Geberis i pohja. 49 Sel ajal utles Ahabi poeg Ahasja Joosafa¨
tile: „Las minu sulased lahevad
¨
uhes sinu sulastega laevadele”,
kuid Joosafat keeldus.
¨
50 Joosafat laks puhkama
oma esiisade juurde j ja ta maeti oma esiisa Taaveti linna oma
˜
esiisade korvale. Tema asemel
sai kuningaks tema poeg Jooram. k
51 Juuda kuninga Joosafati
17. aastal sai Samaarias Iisraeli kuningaks Ahabi poeg Ahas¨
ja.l Ta valitses Iisraeli ule kaks
aastat. 52 Ahasja tegi Jehoo¨
va silmis kurja ning kais oma
¨
isa ja ema jalgedes m ning toimis
nagu Nebati poeg Jerobeam,
kes oli pannud Iisraeli patustama. n 53 Ta teenis Baali o
ja kummardas tema ette, solvates Iisraeli Jumalat Jehoovat, p
nagu oli teinud ta isagi.
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¨
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¨
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¨
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tagasi (1–6)
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Juuda kuningas Ahasja (25–29)
˜
9 Jehu voitakse Iisraeli kuningaks (1–13)
Jehu tapab Joorami ja Ahasja (14–29)
¨ ¨
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¨
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¨
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¨
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˜ ˜
vooramaalasi (24–26)
Samaarlaste segunenud usk (27–41)
18 Juuda kuningas Hiskija (1–8)
Iisrael langeb (9–12)
Sanherib
tungib Juudasse (13–18)
¨
˜
Ulemjoogikallaja monitab
Jehoovat (19–37)
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19 Hiskija otsib Jesaja kaudu Jumalalt
abi (1–7)
¨
Sanherib ahvardab
Jeruusalemma (8–13)
Hiskija palve (14–19)
Jesaja annab teada Jumala
vastuse (20–34)
Ingel tapab 185000
¨ ¨
assuurlast

23 Joosija reformid (1–20)
¨
Paasapuha pidamine (21–23)
Joosija edasised reformid (24–27)
Joosija surm (28–30)
Juuda kuningas Jooahas (31–33)
Juuda kuningas Joojakim (34–37)
¨
24 Joojakimi mass ja surm (1–7)
Juuda kuningas Joojakin (8, 9)
Esimene pagendamine
¨
Babuloni (10–17)
Juuda kuningas Sidkija,
¨
tema mass (18–20)

(35–37)

20 Hiskija haigus ja paranemine (1–11)
¨
¨
Kaskjalad Babulonist (12–19)
Hiskija surm (20, 21)

25 Nebukadnetsar piirab
Jeruusalemma (1–7)
Jeruusalemm ja selle tempel
¨
havitatakse, teine pagendamine (8–21)
Gedalja pannakse
maavalitsejaks (22–24)
˜
Gedalja tapetakse, rahvas pogeneb
Egiptusse (25, 26)
Joojakin vabastatakse
¨
Babulonis (27–30)

21 Juuda kuningas Manasse, kes valab
palju verd (1–18)
¨
Ennustus Jeruusalemma havitamise
kohta (12–15)
Juuda kuningas Aamon (19–26)
22 Juuda kuningas Joosija (1, 2)
Juhendid templi
parandamiseks (3–7)
Leitakse seaduseraamat (8–13)
˜
Hulda ennustab onnetust

(14–20)

¨

Parast Ahabi surma hakkas
¨
1 Moab
Iisraeli vastu masa

sama.¨
2 Ukskord juhtus, et Ahasja
¨
kukkus Samaarias labi oma ka˜
tusekambri aknavore ja sai vi¨
gastada. Ta kutsus oma kaskja¨
¨
lad ja utles neile: „Minge kusige Ekroni b jumalalt Baal-Sebubilt, kas ma saan terveks.” c
¨
3 Aga Jehoova ingel utles tisbelasele Eelijale: d „Mine Sa¨
maaria kuninga kaskjalgadele
¨
vastu ja kusi neilt: „Kas Iisrae¨
¨
lis ei ole Jumalat, et lahete kusitama Ekroni jumalat Baal-Se¨
¨
bubit? e 4 Seeparast utleb Je˜
hoova: „Sa ei touse enam voodist, kus sa lamad, vaid sa
¨
sured!””” Siis Eelija laks teele.
¨
5 Kui kaskjalad kuninga
˜
¨
juurde tagasi joudsid, kusis see:
„Miks te tagasi tulite?” 6 Nad
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¨
vastasid talle: „Uks mees tuli
¨
meile vastu ja utles: „Minge tagasi kuninga juurde, kes teid
¨
saatis, ja teatage talle: „Nii utleb Jehoova: „Kas Iisraelis ei ole
¨
¨
Jumalat, et lahete kusitama Ekroni jumalat Baal-Sebubit? See¨
˜
parast sa ei touse enam voodist, kus sa lamad, vaid sa su¨
red!”””” a 7 Siis kuningas kusis
¨
neilt: „Kuidas see mees valja
¨
nagi, kes teile vastu tuli ja need
˜
¨
sonad utles?” 8 Nad vastasid:
¨ ¨
„Tal oli karvane nahkruu sel¨ ¨ ¨ ¨
jas b ja nahkvoo vool.” c Seepeale
¨
utles ta: „See oli tisbelane Eelija.”
9 Siis saatis kuningas Eelija
¨
¨
juurde viiekumnepealiku uhes
¨
50 mehega. Pealik laks Eelija
¨
juurde, kes istus mae otsas, ja
¨
utles talle: „Jumalamees, d ku¨
ningas kasib sul alla tulla!”

2. KUNINGATE 1:10–2:6

¨
10 Eelija aga vastas viiekumnepealikule: „Kui ma olen jumalamees, siis langegu taevast
tuli a ning neelaku sind ja su 50
meest!” Taevast langeski tuli ja
neelas pealiku koos ta 50 mehega.
11 Siis saatis kuningas tema
¨
¨
juurde jargmise viiekumnepea¨
¨
liku uhes 50 mehega ja see utles Eelijale: „Jumalamees, ku¨
ningas kasib sul otsekohe alla
tulla!” 12 Kuid Eelija vastas
talle: „Kui ma olen jumalamees,
siis langegu taevast tuli ning
neelaku sind ja su 50 meest!”
Taevast langeski Jumala tuli ja
neelas pealiku koos ta 50 mehega.
13 Siis saatis kuningas tema
¨
juurde veel kolmanda viiekum¨
nepealiku uhes 50 mehega.
¨
See laks Eelija juurde, laskus
˜
tema ette polvili ja palus te¨
malt armu, oeldes: „Jumalamees, olgu minu ja su 50 sulase
elu sinu silmis kallis! 14 Tae¨
vast langes tuli ja neelas ara
¨
kaks esimest viiekumnepealik˜
ku ja nende molema 50 meest.
¨ ¨
Olgu aga nuud minu elu kallis
su silmis!”
¨
15 Seepeale utles Jehoova
ingel Eelijale:
„Mine
koos tema¨
ga alla. Ara karda teda!” Siis
˜
¨
Eelija tousis ja laks koos tema¨
ga kuninga juurde. 16 Ta utles kuningale: „Nii lausub Je¨
¨
hoova: „Sa lakitasid kaskjalad
¨
kusitama Ekroni b jumalat BaalSebubit. Kas Iisraelis pole Ju¨
malat? c Miks sa ei kusinud
¨
¨
˜
tema kaest? Seeparast ei touse
sa enam voodist, kus sa lamad,
vaid sa sured!”” 17 Kuningas
surigi, nagu Jehoova oli Eeli¨
ja kaudu oelnud. Aga kuna tal
polnud poega, sai tema asemel
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PTK 1
a 4Mo 11:1
4Mo 16:35
Lu 9:54
Ju 7

b Jos 13:2, 3

c 2Ku 1:3


Teine veerg
a 2Ku 3:1
2Ku 9:22

b 2Ku 8:16

c 1Ku 22:51


PTK 2
d 1Ku 17:1

e 2Ku 2:11

f 1Ku 19:16

g 2Ku 4:38

h 1Mo 28:
18, 19
1Ku 12:28, 29
2Ku 2:23

i 1Ku 19:16

j Jos 6:26
1Ku 16:34

˜
kuningaks Jooram1, a kes tousis
troonile Juuda kuninga Joorami, b Joosafati poja teisel aastal.
˜
18 Koik muu Ahasja c kohta
ja see, mis ta tegi, on kirjas
Iisraeli kuningate kroonikaraamatus.
˜
Jehooval oli mottes Eelija d
˜
tormituules taevasse votta. e Sel ajal lahkusid Eelija ja
¨
Eliisa f Gilgalist1. g 2 Eelija ut¨
les Eliisale: „Jehoova on lakitanud mind Peetelisse, kuid sina
¨ ¨
jaa palun siia.” Aga Eliisa vas˜
tas: „Nii toesti, kui Jehoova
˜
elab, ja nii toesti, kui sina
¨
elad, ma ei jata sind maha!”
¨
Ja nad laksid alla Peetelisse. h
3 Siis tulid Eliisa juurde proh¨
vetijungrid1, kes olid Peetelis,
¨
ja kusisid temalt: „Kas sa tead,
˜
¨
¨
et Jehoova votab tana ara su
isanda ja juhi?” i Tema vastas:
¨
„Tean kull, vaikige!”
¨
4 Eelija utles talle: „Elii¨
sa, Jehoova on lakitanud mind
¨ ¨
Jeerikosse, j kuid sina jaa palun
˜
siia.” Aga see vastas: „Nii toes˜
ti, kui Jehoova elab, ja nii toes¨
ti, kui sina elad, ma ei jata sind
¨
maha!” Ja nad laksid Jeerikosse. 5 Siis tulid Eliisa juurde
¨
prohvetijungrid, kes olid Jee¨
rikos, ja utlesid talle: „Kas sa
˜
¨
tead, et Jehoova votab tana
¨
ara su isanda ja juhi?” Eliisa
¨
vastas: „Tean kull, vaikige!”
¨
6 Eelija utles talle: „Jehoo¨
va on lakitanud mind Jordani
¨ ¨
¨ ¨
aarde, kuid sina jaa palun siia.”
˜
Aga Eliisa vastas: „Nii toesti,

2

˜
1:17 1 Ahasja vend. 2:1 1 Moeldakse
¨
¨
Peeteli lahedal magipiirkonnas, mit¨
te Jeeriko lahedal asunud Gilgalit. 2:3
¨
1 See valjend viitab ilmselt neile, kes said
¨
˜
¨ ¨
˜
valjaopet prohvetitooks, voi prohvetite
¨
ruhmale.
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˜
kui Jehoova elab, ja nii toesti,
¨
kui sina elad, ma ei jata sind
¨
maha!” Ja nad laksid koos eda¨
si. 7 Neile jargnes 50 prohve¨
tijungrit. Kui need kaks Jor¨ ¨
¨
dani aares peatusid, jaid proh¨
vetijungrid nende vaateulatus˜
se seisma. 8 Siis vottis Eelija
¨ ¨
oma ametiruu, a keeras selle
˜
rulli ja loi vastu vett. Vesi lahknes vasakule ja paremale, nii et
¨ ¨
˜
nad said kuiva maad mooda joe
vastaskaldale minna. b
¨
˜
9 Kui nad olid ule ¨ joudnud,
¨
utles Eelija Eliisale: „Utle, mida
˜
ma voiksin su heaks teha, enne
¨
˜
kui mind sinu juurest ara voetakse.” Eliisa vastas: „Palun,
kas ma saaksin kaks osa c sinu
¨
vaimust?” d 10 Tema aga utles: „Sa palud rasket asja. Kui
¨
sa naed, kuidas mind sinu juu¨
˜
¨
rest ara voetakse, siis see sunnib sulle, aga kui mitte, siis ei
¨
sunni.”
¨ ¨
11 Kui nad teed mooda eda¨
¨ ¨
si laksid ja omavahel raakisid,
¨
˜ ˜
ilmusid sinna jarsku loomav
˜
˜ ˜
sojavanker ja loomavad hobused e ning lahutasid nad tei˜
neteisest, ja Eelija tousis tormituules taevasse. f 12 Eliisa
¨
¨ ¨
nagi seda ja huudis: „Mu isa,
˜
mu isa! Iisraeli sojavanker ja
tema ratsanikud!” g Kui ta teda
¨
enam ei nainud, haaras ta kinni oma riietest ja rebis need
¨
˜
kaheks. h 13 Seejarel tostis ta
¨
¨ ¨
ules Eelija ametiruu, i mis oli
tolle seljast maha langenud,
¨
¨
laks tagasi ja jai Jordani kal˜
dale seisma. 14 Ta vottis Eeli¨ ¨
ja ametiruu, mis oli maha lan˜
¨
genud, loi sellega vett ja kusis:
„Kus on Eelija Jumal Jehoova?”
˜
Kui ta vett loi, lahknes see vasakule ja paremale, nii et Eliisa
sai teisele kaldale minna. j

2. KUNINGATE 2:7–24

PTK 2
a 1Ku 19:19

b 2Mo 14:
21, 22
Jos 3:17
2Ku 2:13, 14

c 5Mo 21:17

d 5Mo 34:9
1Ku 19:16
Lu 1:17

e 2Ku 6:17
L 68:17

f 2Aj 21:5, 12
Joh 3:13

g 2Ku 13:14

h 2Sa 1:11, 12
Ii 1:19, 20

i 1Ku 19:19
2Ku 1:8
Sak 13:4
Mt 3:4

j Jos 3:13
2Ku 2:8


Teine veerg
a 4Mo 11:
24, 25
4Mo 27:
18, 20
2Ku 2:9

b 1Ku 18:11, 12

c Jos 6:26
1Ku 16:34

d 5Mo 34:1–3

e 2Mo 15:
23–25
2Ku 4:38–41

f 2Aj 36:15, 16
Lu 10:16

¨ ¨
¨
15 Kui nuud prohvetijungrid, kes olid Jeerikos, teda
¨
¨
eemalt nagid, utlesid nad: „Eeli¨
ja vaim on lainud Eliisa peale.” a
Nad tulid ta juurde, kummarda¨
sid tema ees maani 16 ja utlesid talle: „Su sulaste seas
on 50 tublit meest. Palun luba neil minna ja otsida su isan˜
dat. Voib-olla on Jehoova vaim
¨
˜
˜
ta ules tostnud ja heitnud mo¨
˜
˜
ne mae peale voi siis monda
or¨
¨
gu.” b Tema aga vastas: „Arge la¨
kitage neid.” 17 Kuid nad kaisid talle peale kuni piinlikkuse¨
¨
ni ja ta utles: „Olgu, lakitage.”
¨
Siis nad lakitasid 50 meest ja
¨
need otsisid teda kolm paeva,
kuid ei leidnud. 18 Kui nad tulid tagasi Eliisa juurde, kes pea¨
tus Jeerikos, c utles ta neile:
¨
¨
„Eks ma oelnud teile, et arge
minge.”
¨
¨
19 Mingi aja parast utlesid
linna mehed Eliisale: „Nagu mu
¨
isand naeb, on meie linna asupaik hea, d kuid vesi on halb ja
¨
maa on viljatu1.” 20 Tema ut¨
les: „Tooge mulle uks uus kausike ja pange sellesse soola.” Ja
˜
¨
nad toid. 21 Siis ta laks allika
juurde, viskas soola allikasse e
¨
ja utles: „Nii lausub Jehoova:
„Ma olen selle vee puhtaks tei˜
nud. Enam ei pohjusta see surma ega viljatust1.”” 22 Vesi
saigi puhtaks, nagu Eliisa oli
¨
¨
oelnud, ja on seda tanini.
¨
¨
23 Sealt laks Eliisa ules Pee¨ ¨
telisse. Kui ta mooda teed astus, tulid linnast poisikesed ja
˜
hakkasid teda monitama: f „Mi¨
¨
ne ules, kiilakas! Mine ules, kii˜
¨ ¨
lakas!” 24 Lopuks poordus ta
¨
umber, silmitses neid ja needis
˜
¨
2:19 1 Teine voimalik tahendus: „maal on
¨
˜
¨
nurisunnitusi”. 2:21 1 Teine voimalik ta¨
hendus: „nurisunnitusi”.

2. KUNINGATE 2:25–3:19
neid Jehoova nimel. Siis tulid
metsast kaks emakaru a ja kis˜
kusid lohki 42 last. b 25 Sealt
¨
¨
laks ta edasi Karmeli maele c ja
¨ ¨
poordus siis tagasi Samaariasse.
Ahabi poeg Jooram d sai
Samaarias Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Joosafati 18. aastal ning ta valitses 12
aastat. 2 Ta tegi Jehoova silmis kurja, aga mitte nii palju, nagu tema isa ja ema olid
˜
teinud, sest ta korvaldas Baali
¨
puha samba, mille ta isa oli val¨
mistanud. e 3 Siiski jai ta Nebati poja Jerobeami pattude
juurde, millega too oli pannud
Iisraeli patustama.f Ta ei loobunud neist.
ˇ
4 Moabi kuningas Mesa oli
lambakasvataja ja ta andis
Iisraeli kuningale andamiks
100000 lambatalle ja 100 000
¨
¨ ¨
¨
pugamata jaara. 5 Aga parast
Ahabi surma g hakkas Moabi
kuningas Iisraeli kuninga vas¨
tu massama. h 6 Siis kunin¨
gas Jooram valjus Samaariast
ja kogus kokku terve Iisraeli. 7 Peale selle saatis ta Juu˜
da kuningale Joosafatile sonu˜
mi: „Moabi kuningas on tost¨
nud minu vastu massu. Kas tuled koos minuga Moabi vastu
˜
sodima?” Joosafat vastas: „Ma
˜
tulen. i Nagu sina, nonda ka
mina. Minu rahvas on sinu rahvas ja minu hobused on sinu
¨
hobused.” j 8 Ta kusis: „Millist
¨
teed pidi me laheme?” Too vas¨ ¨
˜
tas: „Mooda Edomi korbeteed.”
9 Iisraeli kuningas asus koos
Juuda kuninga ja Edomi k kuningaga teele. Kui nad olid seitse
¨
¨
¨ ¨
paeva kainud mooda teed, mis
¨
laks ringiga, polnud neil enam
˜
¨
vett ei sojavaele ega karilooma-

3
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˜

a Op 17:12
b 2Ku 1:10
c 2Ku 4:25
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d 2Ku 1:17
e 1Ku 16:30–33
f 1Ku 12:28–30
g 1Ku 22:37
h 2Sa 8:2
i 2Aj 19:2
j 1Ku 22:3, 4
k 2Sa 8:14
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a 1Ku 22:7
b 1Ku 19:16
2Ku 2:15

c 1Ku 19:19, 21
d 1Sa 2:30
Hes 14:3

e Koh 10:14
1Ku 18:19
1Ku 22:6

f 2Aj 17:3, 4
2Aj 19:3, 4
˜

g Op 15:29
h 1Sa 10:5
1Aj 25:1

i 1Ku 18:46
Hes 1:3
Ap 11:21

j L 107:35
k Jer 32:17
Mr 10:27

l 5Mo 28:7

¨
dele, kes nende kannul kaisid.
¨
10 Iisraeli kuningas utles: „Oh
¨
hada! Jehoova on meid, kolme
kuningat, kokku toonud vaid
selleks, et anda meid Moabi
¨
kuninga katte!” 11 Selle peale
¨
kusis Joosafat: „Kas siin pole
˜
mond Jehoova prohvetit, kelle
˜
kaudu saaksime
Jehoovalt nou
¨
¨
kusida?” a Uks Iisraeli kuninga
sulane vastas: „Siin on Saafa¨
ti poeg Eliisa, b kes Eelija katele
vett valas1.” c 12 Joosafat kostis: „Tema on mees, kelle kaudu
¨ ¨
¨
Jehoova raagib.” Siis laksid Iisraeli kuningas, Joosafat ja Edomi kuningas tema juurde.
¨
13 Eliisa aga utles Iisraeli kuningale: „Mis on mul sinuga tegemist? d Mine oma isa ja
ema prohvetite juurde!” e Kuid
¨
Iisraeli kuningas vastas: „Ara
¨
utle nii, sest Jehoova on meid,
kolme kuningat, kokku toonud, et anda meid Moabi kunin¨
ga katte.” 14 Seepeale kostis
˜
¨
Eliisa: „Nii toesti, kui elab vagede Jehoova, keda ma teenin, kui ma ei peaks lugu Juuda
kuningast Joosafatist, f siis ma
¨
ei vaatakski su poole ega mar¨ ¨
kakski sind. g 15 Tooge nuud
¨
¨ ¨
¨
mu juurde uks luuramangi¨
ja!” h Kohe, kui pillimees mangima hakkas, tuli Eliisa peale Je¨
¨
hoova kasi i 16 ning ta utles:
„Nii lausub Jehoova: „Kaevake
¨
see vadi kraave tais! 17 Sest
¨
¨
nii utleb Jehoova: „Te ei nae
tuult ega vihma, kuid see vadi
¨
taitub veega j ja te saate sellest juua, nii teie kui ka teie
kariloomad ja muud loomad.””
¨
18 See aga on Jehoovale tuhiasi, k sest ta annab ka Moabi
¨
teie katte. l 19 Teil tuleb vallu˜
˜
3:11 1 Voib tolkida ka „kes oli Eelija teener”.
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˜
tada koik kindlustatud linnad a
˜
ja koik parimad linnad, lange˜
tada koik head puud, sulgeda
˜
koik allikad ning loopida kive
¨
˜
¨
tais koik head maatukid.” b
20 Hommikuse roaohvri too¨
mise ajal c tuli akitselt Edo¨
mi poolt vesi ning vadi taitus
veega.
21 Kui moabiidid kuulsid, et
kuningad on tulnud nende vas˜
tu sodima, kutsusid nad kokku
˜
koik mehed, kes suutsid relva
kanda, ning need seadsid end
piirile lahinguvalmis. 22 Kui
¨
moabiidid varahommikul arka¨
sid, peegeldus paike neile veepinnalt vastu, nii et vesi paistis neile punane otsekui veri.
¨
23 Nad utlesid: „See on veri!
Kuningad on omavahel tapel¨
˜ ˜
nud ja uksteist moogaga maha
¨ ¨
¨ ¨
loonud. Nuud saagi kallale, d
Moab!” 24 Kui moabiidid Iisraeli laagrisse tulid, hakkasid
¨ ¨
iisraellased neid maha looma
˜
ning need pogenesid iisraellaste eest. e Iisraellased tungisid
Moabimaale ja tapsid oma teel
moabiite. 25 Nad kiskusid linnad maha ning iga mees viskas
¨
kivi igale heale maatukile, nii
¨
et need said kive tais. Nad sul˜
gesid koik allikad f ning lange˜
˜
tasid koik head puud. g Lopuks
¨
¨ ¨
¨
olid pusti jaanud uksnes Kiir¨ ¨
Hareseti h kivimuurid. Lingume¨
¨
hed piirasid linna umber ja havitasid selle.
¨
26 Kui Moabi kuningas nagi,
˜
et lahing on kaotatud, vottis
˜ ˜
ta endaga 700 moogameest ja
¨
uritas tungida Edomi kuninga˜
ni, i aga ei suutnud. 27 Ta vot¨
tis oma esmasundinud poja,
kes pidi tema asemel valitsema
˜
¨ ¨
˜
hakkama, ja toi ta muuril pole˜
tusohvriks. j Siis tousis iisrael-

2. KUNINGATE 3:20–4:10
PTK 3
a 5Mo 3:5

b 2Ku 3:25

c 2Mo 29:
39, 40

d 2Mo 15:9, 10

e 3Mo 26:7

f 1Mo 26:15
2Aj 32:4

g 2Ku 3:19

h Jes 16:7

i 2Ku 3:9

j 5Mo 12:31
2Aj 28:1, 3
L 106:37, 38
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a 2Ku 2:3, 5

b 1Ku 19:18

c 1Ku 17:9, 12

d Mr 6:41
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e Mt 14:19

f Jos 5:12
1Ku 17:14

g Jos 19:17, 18

h 1Mo 19:1–3
Koh 13:15

laste vastu suur viha ning need
˜
tombusid tagasi ja naasid omale maale.
¨
Kord halas uks prohveti¨
jungri a naine Eliisa ees:
„Minu abikaasa, su sulane, on
surnud, ja sa tead, et su sula¨ ¨
ne kartis Jehoovat. b Aga nuud
˜
˜
tuli laenuandja, et votta molemad mu lapsed orjaks.” 2 Elii¨
sa kusis temalt: „Mida¨ ma sinu
heaks teha saan? Utle, mis
sul majas on.” Naine vastas:
„Su teenijal pole majas muud
˜
kui vaid kann oli.” c 3 Siis Elii¨
¨
˜
sa utles: „Mine ja kusi koigilt
¨
oma naabritelt tuhje anumaid
˜
nii palju kui voimalik. 4 Siis
mine ja sulge enda ja oma poe¨
˜
˜
gade jarel uks. Vala oli koigis¨
se anumatesse ja mis tais saa˜
˜
vad, tosta korvale.” 5 Ja nai¨
¨
ne laks tema juurest ara.
Ta sulges ukse enda ja oma
¨
poegade jarel ning pojad andsid talle anumaid ja tema va˜
˜
las neisse oli.d 6 Kui koik anu¨
¨
¨
mad tais said, utles ta uhe¨
le pojale: „Too mulle jargmine
anum!” e Kuid poeg vastas:
„Rohkem anumaid pole.” Siis
¨
˜
olivool lakkas. f 7 Naine laks
¨
ja utles seda jumalamehele.
¨ ¨ ˜
¨
See lausus: „Mine muu oli ara
˜
ja maksa oma volad. Ise aga ela
¨
oma poegadega sellest, mis ule
¨ ¨
jaab.”
¨
8 Kord laks Eliisa Suunemis¨
¨ ¨
se. g Seal oli uks auvaarne nai¨
ne, kes kais talle peale, et ta
¨ ¨
tema juurde sooma tuleks. h Iga
¨ ¨
kord, kui Eliisa sealt mooda
¨
laks, peatus ta tema juures, et
¨
keha kinnitada. 9 Naine utles
oma mehele: „Ma tean, et see
mees, kes alati seda teed kau¨
¨
du kaib, on puha jumalamees.
¨
10 Palun teeme talle vaikse

4

2. KUNINGATE 4:11–30
katusekambri a ja viime sinna
voodi, laua, tooli ja lambijala.
Kui ta siis meie juurde sisse as˜
tub, voib
peatuda.” b
¨ ta seal
¨
11 Uhel paeval tuli Eliisa
¨
nende juurde ja laks katusekambrisse, et seal pikali heita.
¨
12 Ta utles oma teenrile Geehasile: c „Kutsu see suunemlanna d siia.” Teener kutsus naise ja see tuli Eliisa juurde. 13 Eliisa lausus Geehasi¨
le: „Palun utle talle: „Sa oled
¨
meie parast nii palju vae¨
va nainud. e Mida ma saaksin sinu heaks teha? f Kas ma
˜
˜
voiksin lausuda sinu eest so˜
¨
g voi
vaepeanakese kuningale
likule?”” Naine vastas: „Pole
vaja, ma elan ju rahus oma rah¨
va keskel.” 14 Eliisa aga kusis: „Mida siis tema heaks
teha?” Geehasi kostis: „Tal ei
ole poega h ja tema mees on
¨
juba vana.” 15 Sedamaid utles Eliisa: „Kutsu ta siia!” Gee¨ ¨
hasi kutsuski naise ja see jai lavele seisma. 16 Eliisa teatas:
¨
„Jargmisel aastal samal ajal
kaisutad sa poega.” i Naine aga
vastas: ¨ „Ei, mu isand, jumalamees! Ara peta oma teenijat!”
¨
17 Kuid naine jaigi lapseoo¨
¨
tele ning sunnitas jargmisel
aastal samal ajal poja, just
¨
nagu Eliisa oli talle oelnud.
18 Laps kasvas suuremaks ja
¨
¨
¨
uhel paeval laks ta oma isa
˜
juurde, kes oli viljaloikajate
juures. 19 Poiss kurtis oma
isale: „Oh, mu pea, mu pea!”
¨
Siis isa utles teenrile: „Vii ta
ema juurde!” 20 Teener kandiski poisi ema juurde ja poiss
¨
˜
istus ema sules lounani. Siis
¨
ta suri.j 21 Ema viis poisi ules
ja pani ta jumalamehek voodi¨
¨
le, sulges ukse ning laks valja. 22 Naine kutsus oma mehe
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¨
ning utles: „Anna mulle palun
¨
uks teener ja eesel ning ma ruttan jumalamehe juurde ja tulen
¨
siis tagasi.” 23 Mees aga ku¨
sis: „Miks sa lahed tema juur¨
de just tana? Pole ju noorkuu a
¨
ega hingamisp
aev?” Naine vas¨
˜
tas: „Ara muretse, koik on korras!” 24 Naine saduldas eesli
¨
ja utles¨ teenrile: „Aja eeslit kii¨
resti! Ara teda minu parast ta¨
gasi hoia, kui ma just ei kasi.”
¨
25 Niisiis laks ta Karmeli
¨
maele jumalamehe juurde. Kui
jumalamees naist eemalt sil¨
mas, utles ta oma teenrile
Geehasile: „Vaata, seal on see
suunemlanna! 26 Palun jook¨
se talle vastu ja kusi: „Kas si˜
nul, su mehel ja pojal on koik
¨
˜
hasti?”” Naine vastas: „Koik
¨
on hasti.” 27 Kohe, kui ta ju¨
˜
malamehe juurde maele joudis,
¨
haaras ta tema jalgade umbert
¨
kinni.b Geehasi tuli lahemale,
¨
et naist eemale lukata, aga ju¨
¨
malamees utles: „Jata ta rahule, sest ta on suures hingevalus. Jehoova on seda minu eest
varjanud ega ole sellest mul¨ ¨
¨
le raakinud.” 28 Naine utles:
„Kas ma palusin oma isandalt
¨
¨
poega? Eks ma oelnud, et ara
anna mulle asjatuid lootusi?” c
¨
29 Otsekohe utles Eliisa
Geehasile: „Sea end valmis,1d
˜
vota mu kepp ja mine! Kui
¨
sa teel kedagi kohtad, siis ara
teda tervita, ja kui keegi tervi¨
tab sind, siis ara vasta.2 Mine
¨
ja pane mu kepp poisi nao
¨
peale.” 30 Poisi ema aga ut˜
les: „Nii toesti, kui Jehoova
˜
elab, ja nii toesti, kui sina elad,
¨
ilma sinuta ei lahe ma kuhu˜
˜
˜
4:29 1 Voib tolkida ka „kinnita roiva alu¨ ¨
¨ ¨
mine aar voo vahele”. 2 Tervitamisega
˜
vois kaasneda suuandmine, kallistamine
ja pikk vestlus.
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˜
¨
gi!” a Siis Eliisa tousis ja laks te¨
maga kaasa. 31 Geehasi laks
aga nende ees ja pani kepi poi¨
si nao peale, kuid poiss ei tei¨ ¨
nud haalt ega ilmutanud min¨
git muud elumarki. b Siis ta
¨
¨
laks Eliisale vastu ja utles talle:
¨
„Poiss ei arganud.”
32 Kui Eliisa sinna majja
˜
joudis, lamas poiss surnuna
tema voodis.c 33 Ta astus sis¨
se, sulges enda jarel ukse ja
hakkas Jehoova poole palve˜
tama. d 34 Siis Eliisa tousis ja
heitis lapse peale. Ta pani oma
suu poisi suu kohale, oma silmad tema silmade kohale ja
oma pihud tema pihkude peale. Ta lamas tema peal ja lapse keha soojenes tasapisi. e
˜
35 Siis kondis ta majas edasi¨
¨
tagasi ning laks seejarel ja heitis uuesti poisi peale. Poiss aevastas seitse korda ja avas sil¨ ¨
mad. f 36 Nuud kutsus Eliisa
¨
Geehasi ja utles: „Mine kutsu
see suunemlanna!” Seda Gee¨
hasi ka tegi. Kui naine tuli, ut˜
les Eliisa talle: „Vota oma
poeg!” g 37 Naine tuli sisse,
langes tema jalge ette ja kum˜
mardas maani. Siis vottis ta
¨
¨
oma poja ja laks valja.
¨
38 Eliisa laks tagasi Gilgalis¨
se. Maal aga oli suur nalg. h
¨
Kui prohvetijungrid i tema ees
¨
istusid, utles ta oma teenrile: j
„Pane suur pott tulele ja kee¨
da prohvetij
ungritele hautist.”
¨
¨
¨
39 Uks neist laks valjale kassinaereid korjama ning leidis
¨
¨ ¨
uhe metsiku vaadi ja korjas sel˜
¨
lelt kuueholmataie metsikuid
¨
˜
urtarbuuse. Ta tuli tagasi ja loikus need hautisepotti, ehkki ei
teadnud, mis need on. 40 Siis
¨ ¨
jagati hautis meestele soomi¨
seks valja. Aga niipea kui nad
¨ ¨
seda maitsesid, huudsid nad:
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„Jumalamees, potis on surm!”
¨ ¨
Ja nad ei saanud seda suua.
¨
41 Seepeale Eliisa utles: „Tooge mulle veidi jahu!” Ta viskas selle potti ja lausus: „Jaga¨ ¨
¨
ge toit rahvale soomiseks valja.” Enam polnud potis midagi
halba. a¨
42 Uks mees Baal-Saalisast b
˜
tuli jumalamehe juurde ja toi
talle 20 uudsejahust odraleiba c
¨
ja kotitaie uudsevilja. d Eliisa
¨
¨ ¨
utles: „Anna see rahvale soo¨
miseks.” 43 Kuid teener kusis: „Kuidas piisab sellest sajale mehele?” e Tema aga vastas:
¨
„Jaga see rahvale valja ja nad
¨ ¨
¨
soogu, sest Jehoova on oelnud:
¨ ¨
¨ ¨
¨
„Rahvas soob ja toitu jaab ulegi.”” f 44 Teener andis rahvale
˜
¨ ¨
ja see soi ning toitu jai ulegi, g
¨
nagu Jehoova oli oelnud.
¨ ¨
¨
Suuria kuninga vaepealik
¨
Naaman oli tahtis mees,
¨
kellest tema isand vaga lugu pidas, sest tema kaudu oli Je¨ ¨
˜
hoova andnud Suuriale voi¨
˜
du. Sel vageval sojamehel
oli
¨
˜
¨ ¨
aga pidalitobi. 2 Uhel roov¨
¨ ¨
˜
kaigul olid suurlased votnud
¨
¨
Iisraelimaalt vangi vaikse tud¨ ¨
ruku, kes oli nuud Naama¨
ni naise teenija. 3 Kord ut¨
les tudruk oma emandale: „Kui
¨
ometi mu isand laheks selle prohveti h juurde, kes on Samaarias! Tema teeks ta pi˜
dalitovest terveks.” i 4 Siis ta1
¨
laks ja teatas oma isandale,
¨
mida see Iisraelimaalt parit
¨
¨ ¨
tudruk oli raakinud.
¨ ¨
¨
5 Suuria kuningas utles:
„Mine! Ma saadan Iisraeli ku¨
ningale kirja.” Too lakski ning
˜
˜
vottis kaasa 10 talenti1 hobedat, 6000 seeklit2 kulda ja

5

5:4 1 Ilmselt Naaman. 5:5 1 342 kg. (Vt
lisa B14.) 2 68 kg.

2. KUNINGATE 5:6–21
10 riidekomplekti. 6 Ta viis
Iisraeli kuningale kirja, kus oli
¨
oeldud: „Selle kirjaga annan
ma sulle teada, et ma olen saatnud sinu juurde oma sulase
˜
Naamani, et sa ta pidalitovest
terveks teeksid.” 7 Niipea kui
Iisraeli kuningas oli seda kir¨
ja lugenud, karistas ta oma rii˜
¨
ded lohki ja utles: „Kas ma olen
˜
˜
Jumal, et voin surmata voi elus
hoida? a Ta saadab minu juurde
˜
mehe, et ma selle pidalitovest
¨
terveks teeksin! Te naete ise,
¨
kuidas ta minuga tuli norib!”
8 Kui jumalamees Eliisa kuulis, et Iisraeli kuningas oli oma
˜
¨
riided lohki karistanud, saa˜
tis ta kuningale sona: „Miks
˜
¨
sa oled oma riided lohki karistanud? Tulgu ta minu juurde ja ta saab teada, et Iisraelis
on prohvet.” b 9 Siis tuli Naa˜
man oma hobuste ja sojavankri¨
tega ning jai seisma Eliisa maja
ukse ette. 10 Ent Eliisa saatis
¨
¨
kaskjala talle utlema: „Mine ja
pese end seitse korda c Jordanis. d Siis su ihu paraneb ja sa
saad puhtaks.” 11 Selle peale
Naaman vihastus ja asutas end
¨
˜
minekule, oeldes: „Ma motlesin,
et ta tuleb minu juurde, seisab
¨ ¨
siin ja huuab oma Jumala Je¨
hoova nime, liigutab katt pida˜
¨
litove kohal ja ravib selle valja.
˜
12 Kas pole Damaskuse e joed
Abana ja Parpar paremad kui
˜
˜
koik Iisraeli veed? Eks ma voi
end neiski pesta ja puhtaks saada?” Seepeale keeras ta ringi
ning lahkus raevunult.
13 Aga tema sulased tulid ta
¨
juurde ja utlesid: „Isa, kui see
prohvet oleks palunud sul teha
midagi erakordset, eks sa oleksid seda siis teinud? Miks ei
¨ ¨
peaks sa teda kuulama nuud,
¨
˜
kui ta utleb sulle koigest: „Pese
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end ja saa puhtaks”?” 14 See¨
peale ta laks ja kastis end seitse korda Jordanisse, nagu ju¨
malamees a oli kaskinud. Tema
ihu muutus poisikese ihu sarnaseks b ning ta sai puhtaks. c
¨
15 Siis laks ta kogu oma
saatjaskonnaga tagasi jumalamehe juurde, d astus tema et¨ ¨
te ja teatas: „Nuud ma tean, et
maa peal pole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis! e Pa˜
lun vota vastu oma sulase
kingitus!” 16 Ent Eliisa kos˜
tis: „Nii toesti, kui elab Jehoo˜
va, keda ma teenin, ma ei vota
¨
f
seda vastu!” Naaman kais tal¨
le kull peale, aga tema keeldus.
¨
17 Viimaks utles Naaman: „Kui
nii, siis palun anna oma sulasele nii palju selle maa mul˜
da, kui muulapaar jouab kanda,
sest sinu sulane ei too enam
˜
¨
poletus- ega tapaohvreid uhelegi teisele jumalale kui ainult
Jehoovale. 18 Aga andestagu
¨
Jehoova sinu sulasele see uks
¨
asi: kui mu isand laheb Rimmoni templisse kummardama
¨
ja toetub minu kaele, siis
pean minagi Rimmoni templis
maha kummardama. Andestagu Jehoova sinu sulasele, kui
ta kummardub Rimmoni temp¨
lis.” 19 Seepeale utles Eliisa
talle: „Mine rahuga!” Kui Naaman oli ta juurest lahkunud ja
˜
¨
joudnud juba tukk maad edasi,
˜
20 motles jumalamehe g Eliisa
teener Geehasi: h „Mu isand
¨ ¨
lasi suurlasel Naamanil i min˜
na ega votnud temalt mida˜
gi vastu. Nii toesti, kui Jehoo¨
va elab, ma jooksen talle jare¨
le ja kusin talt midagi endale.”
˜
21 Geehasi tottaski Naamanile
¨
¨
jarele. Kui Naaman nagi, et kee¨
gi jookseb talle jarele, tuli ta
vankrilt maha, astus talle vas-
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¨
˜
¨
tu ja kusis: „Kas koik on has˜
ti?” 22 Geehasi kostis: „Koik
¨
¨
on hasti! Mu isand lakitas
¨
¨ ¨
mind utlema: „Just nuud tulid
¨
mu juurde Efraimi magismaalt
¨
kaks noort meest prohvetijungrite hulgast. Palun anna nende
˜
jaoks talent1 hobedat ja kaks
riidekomplekti!”” a 23 Naaman
˜
vastas: „Vota kaks talenti!” Ta
¨
kais talle peale b ning pani siis
eraldi kottidesse kaks talenti
˜
hobedat ja kaks riidekomplekti ning andis kotid oma kahele
teenrile, kes kandsid neid Geehasi ees.
˜
24 Kui Geehasi joudis Ofeli˜
¨
ni1, vottis ta teenrite kaest kotid ja pani need majja. Siis saatis ta mehed minema. Kui need
¨
olid lahkunud, 25 laks ta oma
¨
isanda ette. Eliisa kusis temalt:
„Kust sa tuled, Geehasi?” See
vastas: „Su sulane pole kus¨
kil kainud.” c 26 Eliisa lausus:
¨
¨
„Eks olnud mu suda uhes sinuga, kui see mees vankrilt
maha astus ja sulle vastu tuli?
˜
Kas praegu on aeg votta vas˜
˜
tu hobedat ja roivaid, oliivisa¨
lusid ja viinamagesid, lambaid
ja veiseid, sulaseid ja teenijan¨ ¨
¨ ¨
nasid? d 27 Nuud jaab Naama˜
ni pidalitobi e igaveseks sinu ja
¨
¨
¨
su jarglaste kulge!” Siis laks
¨
Geehasi tema juurest ara, pida˜
litovest valge kui lumi. f
¨
¨
Kord utlesid prohvetijungrid g Eliisale: „See paik, kus
me koos sinuga oleme, on meile liiga kitsas. 2 Luba meil
¨ ¨
¨
minna Jordani aarde. Igauks
˜
¨
meist votab sealt uhe palgi
ning me ehitame sinna endale
elamispaiga.” Ta vastas: „Minge
¨
¨
pealegi.” 3 Aga uks neist ut-

6

5:22 1 34,2 kg. 5:24 1 Paik Samaaria lin¨
¨
˜
na lahedal, ilmselt kungas voi kindlus.
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les: „Tule palun oma sulastega kaasa.” Eliisa vastas: „Olgu,
¨
ma tulen,” 4 ja laks nendega
˜
¨ ¨
kaasa. Nad joudsid Jordani aarde ja hakkasid puid langetama.
¨
5 Kui uks neist puud langetas, lendas tema kirvepea vet¨ ¨
¨
te. Ta huuatas: „Oh hada, mu
isand, see oli laenatud!” 6 Ju¨
malamees kusis temalt: „Kuhu
¨
see kukkus?” Mees naitas talle
˜
¨
koha. Siis Eliisa loikas uhe puu¨
tuki, viskas selle vette ning kir˜
vepea tousis pinnale. 7 Eliisa
¨
¨
utles talle, et ta selle veest val˜
¨
ja votaks. Too sirutas kae ja
˜
vottis selle.
¨ ¨
8 Suuria kuningas tuli Iis˜
raeliga sodima.a Ta pidas oma
˜
¨
sulastega nou ja utles neile:
¨ ¨
„Me jaame laagrisse nii- ja niisugusesse paika.” 9 Siis saatis jumalamees b Iisraeli kunin˜
gale sona: „Vaata, et sa ei
¨ ¨
moodu sellest paigast, sest sin¨ ¨
na tulevad suurlased.” 10 Niisiis saatis Iisraeli kuningas teate sellesse paika, mille kohta
jumalamees oli talle hoiatuse
andnud. Eliisa hoiatas kuningat ning too hoidis sellest paigast eemale. Ja niisugune asi
juhtus mitu korda. c
¨ ¨
11 See ajas Suuria kuninga
marru ning ta kutsus
¨ oma sula¨
sed ja kusis neilt: „Oelge mulle,
kes meie hulgast on mestis
Iis¨
raeli kuningaga?” 12 Uks sulane vastas: „Mitte keegi, mu
isand kuningas. Hoopis Iisraeli prohvet Eliisa annab Iisraeli kuningale teada isegi sel¨ ¨
lest, mida sa raagid oma ma¨
gamistoas.” d 13 Kuningas ut¨
les: „Minge ja uurige valja, kus
ta on. Siis ma saadan mehed
˜
˜
¨
teda kinni votma.” Mone aja parast teatati talle, et Eliisa on

2. KUNINGATE 6:14–32
Dotanis. a 14 Sedamaid saatis
¨
˜
ta valja hobused, sojavankrid
˜
¨
ja oma suure sojavae. Need tu¨ ¨
¨
lid oosel ja piirasid linna umber.
¨ ¨
15 Kui nuud jumalamehe
¨
˜
teener varahommikul ules tou¨
¨
¨
˜
sis ja valja laks, nagi ta, et soja¨
¨
˜
vagi uhes hobuste ja sojavank¨
ritega on linna umber piira¨ ¨
¨
nud. Ta huudis: „Oh hada, mu
¨ ¨
isand! Mida me nuud teeme?”
¨
16 Eliisa aga vastas: „Ara karda, b sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on
nendega!” c 17 Siis Eliisa palvetas: „Oo, Jehoova, palun ava
¨
tema silmad, et ta naeks!”d Jehoova avaski teenri silmad ja
¨
¨
see nagi, et kogu magine ala
¨
¨
umber Eliisa on tais leegitse˜
vaid hobuseid ja sojavankreid. e
¨ ¨
18 Kui suurlased hakkasid
alla Eliisa poole liikuma, palus
¨ ¨
prohvet Jehoovat: „Palun loo
seda rahvast pimedusega!”f Ja
˜
Jumal loi neid Eliisa palve pea¨ ¨
¨
le pimedusega. 19 Nuud utles
Eliisa neile: „See on vale tee ja
¨
vale linn. Tulge minu jarel ja
ma juhatan teid mehe juurde,
keda te otsite.” Kuid ta juhatas
nad Samaariasse. g
20 Kui nad Samaariasse
˜
joudsid, palus Eliisa: „Oo, Jehoova, ava nende silmad, et
¨
nad naeksid.” Jehoova avas
¨
nende silmad ja nad nagid,
et seisavad keset Samaariat.
¨
¨
21 Neid nahes kusis Iisraeli kuningas Eliisalt: „Kas ma tapan nad, mu isa, kas ¨ tapan?”
22 Eliisa aga vastas: „Ara tapa!
Kas sa siis surmaksid need,
˜ ˜
kelle sa oma mooga ja vibu va˜
ral vangi votad? Anna neile lei˜
¨ ¨
ba ja vett, et nad voiksid suua
ja juua h ning naasta oma isanda
juurde.” 23 Seepeale korral-
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das kuningas neile uhke pidu¨ ¨
˜
˜
¨
soogi. Nad soid ja joid, misjarel
ta saatis nad tagasi oma isan¨
da juurde. Parast seda ei tul¨ ¨
¨ ¨ ˜
a
nud Suuria roovjougud enam
Iisraelimaale.
˜
24 Moni aeg hiljem kogus
¨ ¨
Suuria kuningas Ben-Hadad
˜
¨
¨
oma sojavae kokku ja laks Samaariat piirama.b 25 Siis ta¨
¨
bas Samaariat suur naljahada. c
¨ ¨
Suurlased piirasid linna, kuni
eesli pea d maksis 80 seeklit1
˜
hobedat ja neljandik kaavi2 tu˜
˜
visonnikut 5 seeklit3 hobedat.
26 Kord, kui Iisraeli kuningas
¨ ¨
¨ ¨
¨
muuril jalutas, huudis uks naine talle: „Aita mind, mu isand
kuningas!” 27 Kuningas aga
kostis: „Kui Jehoova sind ei
aita, siis kust mina sul˜
le abi votan? Kas viljapeksu˜
˜
˜
platsilt, surutorrest voi oli¨
pressist?” 28 Kuningas kusis
temalt: „Mis mure sul on?”
¨
Naine vastas: „See naine ut¨ ¨
¨
les mulle, et soome tana minu
poja, aga homme tema poja. e
29 Nii me siis keetsime minu
˜
¨
¨
poja ja soime ta ara. f Jargmisel
¨
¨
paeval ma utlesin talle, et anna
¨ ¨
nuud oma poeg toiduks, kuid
¨
tema oli oma poja ara peitnud.”
˜
¨
30 Naise sonu kuuldes ka˜
ristas kuningas oma riided loh¨ ¨
˜
ki. g Kui ta siis muuril kon¨
dis, nagid inimesed, et ta kan˜
nab oma roivaste all kotiriiet.
¨
31 Kuningas utles: „Jumal teh¨
˜
ku minuga ukskoik mida, kui
¨
Saafati pojale Eliisale tana pea
¨ ¨
otsa jaab!” h
32 Eliisa istus koos vanemate meestega oma majas,
kui kuningas saatis enda ees
¨
tema juurde kaskjala. Veel enne
¨
˜
¨
kui kaskjalg kohale joudis, ut6:25 1 910 g. (Vt lisa B14.) 2 300 milliliitrit. 3 57 g.
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les Eliisa vanematele meestele:
˜
„Kas teate, et see mortsuka
a on saatnud mulle mepoeg
¨
˜
he jarele, et mul pea maha vot¨
ta? Kohe, kui kaskjalg koha˜
le jouab, sulgege uks ja hoidke
seda kinni, et ta ei saaks sisse
tulla. Eks kosta tema tagant ta
isanda sammud?” 33 Kui Elii¨ ¨
¨
sa alles raakis, saabus kaskjalg.
¨
˜
Kuningas utles: „See onnetus
on Jehoovalt! Miks peaksin Jehoovat kauem ootama?”
¨
Eliisa utles: „Kuulake Je˜
¨
hoova sonumit! Nii utleb
Jehoova: „Homme sel ajal mak¨
sab Samaaria varavas1 seaa2
¨
˜
peenjahu uhe seekli3 hobedat ning kaks seaad otri sa¨
˜
muti uhe seekli hobedat.””b
˜
2 Vankrisodur, kellele kunin¨
gas toetus, utles aga jumalamehele: „Isegi kui Jehoova avaks
taevaluugid, kas saaks midagi
sellist juhtuda?” c Eliisa kostis:
¨
¨
„Sa kull naed seda oma silmaga, d kuid ei saa sellest midagi
¨ ¨
suua.” e
¨
3 Linnavarava juures oli neli
˜
pidalitobist meest. f Nad arutasid omavahel: „Mis me siin istume ja surma ootame? 4 Kui
¨
me linna laheks, siis me nagu¨
nii sureks, sest linnas on nalg. g
¨ ¨
Aga siia jaades sureme ju sa¨
¨ ¨
muti. Lahme suurlaste laagris¨
se! Kui nad meid ellu jatavad, siis elame, aga˜ kui mit¨
te, siis sureme.” 5 Ohtuhama¨
¨ ¨
ruses laksidki nad suurlaste
laagrisse. Kui nad laagri serva
˜
¨
joudsid, ei nainud nad seal kedagi.
¨ ¨
6 Jehoova oli lasknud suur˜
¨
lastel kuulda sojavankrite mura, hobuste trampimist ja to-
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˜
¨
¨
hutu suure sojavae kara, a nii
¨
¨
et nad olid uksteisele oelnud:
„Iisraeli kuningas on palganud
meie vastu hettide kuningad ja
Egiptuse kuningad!” 7 Seda˜
¨
maid olid nad ohtuhamaruses
˜
¨
pogenenud, jattes oma telgid,
hobused, eeslid ja kogu laagri
˜
sinnapaika. Nad pogenesid elu
eest.
˜
8 Kui pidalitobised laagri
˜
¨
¨
serva joudsid, laksid nad uhte
¨ ¨
telki ning hakkasid sooma ja
˜
˜
jooma. Nad votsid hobeda, kulla ja riided ning viisid ja peit¨
sid ara. Siis tulid nad tagasi,
¨
˜
laksid teise telki, votsid sealtki
¨
asju ning viisid ja peitsid ara.
¨
9 Viimaks nad utlesid: „See,
˜
¨
mis me teeme, pole oige. Tana
˜
¨
on hea sonumi paev! Kui me
viivitame ja ootame koiduni,
¨ ¨
¨
oleme karistust vaart. Lahme
¨ ¨
nuud ja teatame sellest kunin¨
gakojas.” 10 Nad laksid ning
¨
teatasid linna varavavalvurite¨
¨ ¨
le: „Me laksime suurlaste laagrisse, aga seal polnud kedagi, me ei kuulnud mitte kelle¨ ¨
gi haalt. Seal olid ainult kinniseotud hobused ja eeslid ning
¨
¨
mahajaetud telgid.” 11 Vara˜
vavalvurid andsid sonumi viivitamata edasi ja see sai teatavaks kuningakojas.
˜
¨ ¨
12 Kuningas tousis oosel
¨
ules ja lausus oma sulastele:
¨
¨ ¨
„Ma utlen teile, mida suurla¨
sed on teinud. Nad teavad vaga
¨
¨
hasti, et meil on nalg. b See¨
parast lahkusid nad laagrist ja
¨
˜
peitsid end valjale, moeldes:
„Kui iisraellased tulevad lin¨
˜
nast valja, siis votame nad elusalt kinni ja tungime linna.”” c
¨
13 Siis vastas uks tema sula˜
˜
ne: „Votku moned mehed viis
¨ ¨
hobust, mis on linna alles jaa¨
nud. Saada nad valja vaatama,

2. KUNINGATE 7:14–8:9
mis seal tegelikult toimus. Nendega ei saa juhtuda midagi
¨
¨ ¨
halvemat kui ulejaanud iisraellastega. Peagi me sureme
˜
˜
ju koik!” 14 Siis voeti kaks
vankrit hobustega ning ku¨ ¨
ningas saatis mehed suurlas¨
te laagrisse, oeldes: „Minge
¨
ja vaadake!” 15 Mehed laksid
¨ ¨
¨
suurlaste jarel Jordanini. Kogu
¨
tee oli tais riideid ja riistu, mis
¨ ¨
˜
suurlased olid paanikas poge¨
nedes maha visanud. Kaskjalad
tulid tagasi ja teatasid sellest
kuningale.
¨
¨
16 Rahvas laks valja ning rii¨ ¨
˜
sus suurlaste laagrit. Seetot¨
tu maksis seaa peenjahu uhe
˜
seekli hobedat ning kaks seaad
¨
˜
otri samuti uhe seekli hobe¨
dat, nagu Jehoova oli oelnud.a 17 Kuningas oli pan˜
nud oma vankrisoduri, kelle¨
¨
le ta toetus, varavasse ulevaatajaks, kuid rahvas tallas tolle
¨
varavas surnuks, nagu jumala¨ ¨
mees oli raakinud siis, kui kuningas tema juurde oli tul¨
˜
nud. 18 Seega laks koik nii,
nagu jumalamees oli kuninga¨ ¨
¨
le raakinud, kui utles: „Homme
¨
sel ajal maksab Samaaria vara¨
vas kaks seaad otri uhe seek˜
li hobedat ning seaa peenja¨
˜
hu samuti uhe seekli hobe˜
b 19 Aga vankrisodur
oli
dat.”
jumalamehele vastanud: „Isegi
kui Jehoova avaks taevaluugid,
kas saaks midagi sellist juhtu¨
¨
da?” Eliisa oli oelnud: „Sa kull
¨
naed seda oma silmaga, kuid
¨ ¨
sa ei saa sellest midagi suua.”
20 Nii temaga juhtuski, sest
¨
rahvas tallas ta varavas surnuks.
¨
Eliisa utles naisele, kelle
¨
¨
poja ta oli ules aratanud: c
¨
„Mine uhes oma perega ja ela
˜ ˜
voorana, kus saad, sest Jehoo-

8
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i 1Ku 19:15

j 1Sa 9:8
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va on otsustanud saata maale
¨
nalja a ja see kestab seitse aastat.” 2 Naine tegigi jumalame˜
¨
¨
¨
he sona jargi. Ta laks uhes perega vilistite maale b ja elas seal
˜ ˜
voorana seitse aastat.
¨
3 Seitsme aasta parast naasis naine vilistite maalt ning
¨
laks kuninga juurde, et palu˜
da tagasi oma maja ja poldu.
¨
4 Sel ajal utles kuningas jumalamehe teenrile Geehasile: „Ju˜
tusta mulle palun koigist neist
suurtest tegudest, mis Eliisa on
teinud!” c 5 Kui too parasjagu
jutustas kuningale, kuidas Elii¨
sa oli surnu ellu aratanud, d tuli
¨
naine, kelle poeg oli ellu aratatud, ja palus kuningalt tagasi
¨
˜
oma maja ja poldu.e Geehasi utles: „Mu isand kuningas, tema
ongi see naine ja see on tema
¨
poeg, kelle Eliisa ellu aratas!”
6 Kuningas palus, et naine jutustaks talle kogu loo, ja seda
¨
naine tegigi. Seejarel saatis ku¨
˜
ningas uhe oukonnaametniku
¨
temaga kaasa, oeldes: „Anna
talle tagasi kogu tema vara ja
maksa talle niipalju, nagu ta
˜
oleks oma pollu pealt saanud
¨
¨
lahkumise paevast kuni tanaseni.”
¨
7 Eliisa laks Damaskusse. f
¨ ¨
Suuria kuningas Ben-Hadad g
oli haige ja talle teatati: „Jumalamees h on siia tulnud.” 8 Siis
˜
¨
utles kuningas Hasaelile: i „Vota kaasa kingitus ja mine jumalamehele j vastu. Uuri tema
¨
kaudu Jehoovalt jarele, kas ma
saan sellest haigusest terveks.”
¨
9 Hasael lakski talle vastu,
kingituseks kaasas Damaskuse
parimad kaubad, mida kandsid 40 kaamelit. Ta astus Eliisa
¨
ette ja utles: „Sinu poeg Ben¨ ¨
¨
Hadad, Suuria kuningas, on la-
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¨
kitanud mind sinu juurde kusima, kas ta saab oma haigusest terveks.” 10 Eliisa vastas: „Mine ja teata talle: „Sa
saad terveks”, ehkki Jehoova
on mulle avaldanud, et ta
sureb.” a 11 Ta vaatas Hasae¨
li uksisilmi, kuni sel hakkas
piinlik. Siis puhkes jumala¨
mees nutma. 12 Hasael kusis:
„Miks mu isand nutab?” Ta vastas: „Sest ma tean, kui palju
kurja sa teed Iisraeli rahvale: b
˜
sa poletad kindlustatud pai˜ ˜
gad, tapad moogaga parimad
¨
mehed, kisud tukkideks lapsed
˜
˜
ja loikad lohki rasedad nai¨
sed.” c 13 Hasael utles: „Kui˜
¨
das voiks su sulane, see tuhipaljas koer, teha midagi sellist?” Eliisa kostis: „Jehoova on
mulle avaldanud, et sinust saab
¨ ¨
Suuria kuningas.” d
¨
14 Siis laks Hasael Eliisa
juurest oma isanda juurde ja
¨
¨
see kusis: „Mida Eliisa sulle ut¨
les?” Hasael vastas: „Ta utles,
et sa saad terveks.” e 15 Aga
¨
¨
˜
jargmisel paeval vottis Hasael
voodikatte, kastis selle vette ja
¨
surus kuninga naole, nii et too
suri. f Ja Hasael sai tema asemel kuningaks. g
16 Iisraeli kuninga Joorami, h Ahabi poja viiendal aastal,
kui Joosafat oli Juuda kuningas, sai Juuda kuningaks Joosafati poeg Jooram. i 17 Ta
oli kuningaks saades 32-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas kaheksa aastat. 18 Tema
¨
¨
kais Iisraeli kuningate jalge¨
des, j nagu oli kainud Ahabi
˜
sugu, k sest ta oli votnud en¨
dale naiseks Ahabi tutre, l ja
ta tegi Jehoova silmis kurja. m 19 Aga Jehoova ei taht¨
nud Juudat havitada oma tee-
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¨
nija Taaveti parast, a sest ta oli
˜
tootanud temale ja ta poegade¨
le, et neil on alaliselt jareltulib
ja1.
¨
20 Tema paevil hakkas Edom
¨
˜
Juuda vastu massama c ja tostis
¨
endale kuninga. d 21 Siis laks
¨
˜
˜
Jooram uhes koigi oma so˜ ¨ ¨
javankritega Sairi. Ta loi oosel
edomlasi, kes olid tema ja vank¨
¨
riulemad umber piiranud, ning
˜
˜
sojamehed pogenesid oma telki¨
desse. 22 Kuid Edom ei allu ta˜
˜
nini Juuda voimule. Sel ajal tos¨
tis massu ka Libna. e
˜
23 Koik muu Joorami kohta
˜
ning koik, mis ta tegi, on kirjas
Juuda kuningate kroonikaraa¨
matus. 24 Jooram laks puhkama oma esiisade juurde ja
˜
ta maeti oma esiisade korvale
Taaveti linna.f Tema asemel sai
kuningaks ta poeg Ahasja. g
25 Juuda kuninga Joorami
poeg Ahasja sai kuningaks Iisraeli kuninga Joorami, Ahabi
poja 12. aastal.h 26 Ahasja oli
kuningaks saades 22-aastane ja
¨
ta valitses Jeruusalemmas uhe
aasta. Tema ema oli Atalja, i Iisraeli kuninga Omri j po¨
¨
jatutar. 27 Ahasja kais Ahabi k
¨
soo jalgedes ja tegi Jehoova
silmis kurja nagu Ahabi sugu,
sest ta oli abielu kaudu Aha¨
bi sugulane. l 28 Ta laks koos
Ahabi poja Jooramiga Gilea¨ ¨
di-Raamotisse m Suuria kunin˜
ga Hasaeli vastu sodima, kuid
¨ ¨
suurlased haavasid Jooramit. n
¨ ¨
29 Siis poordus kuningas Jooram tagasi Jisreeli, o et ravida
¨ ¨
haavu, mis ta Raamas1 Suu˜
ria kuninga Hasaeliga sodides
oli saanud. p Ja Juuda kunin¨
gas Ahasja, Joorami poeg, laks
˜
˜
8:19 1 Sona-sonalt „lamp”. 8:29 1 Gi¨
leadi-Raamoti luhivorm.

2. KUNINGATE 9:1–18
Jisreeli Ahabi poega Jooramit
vaatama, sest see oli haavatud.
¨
Prohvet Eliisa kutsus uhe
¨
¨
prohvetijungri ja utles talle:
˜
˜
„Sea end valmis,1 vota olipudel
ja mine kiiresti Gileadi-Raamo˜
tisse.a 2 Kui sa sinna jouad,
¨
otsi ules Nimsi poja Joosafati poeg Jehu. b Mine tema juur¨
de, kasi tal oma vendade seast
¨
˜
pusti tousta ja vii ta tagaruu˜
˜
mi. 3 Siis vota olipudel, vala
˜
¨
oli talle pea peale ning utle:
˜
„Nii teatab Jehoova: „Ma voian
c
sind Iisraeli kuningaks!”” See¨
˜
jarel ava uks ja pogene viivitamata!”
¨
4 Prohveti teener lakski Gileadi-Raamotisse. 5 Kui ta ko˜
¨
¨
hale joudis, nagi ta seal vaepea¨
likke istumas. Ta utles: „Mul on
˜
¨
sulle sonum, pealik!” Jehu kusis: „Kellele meie hulgast?”
Ta vastas: „Sinule, pealik!”
˜
¨
6 Jehu tousis ja laks majja.
˜
Teener valas ta pea peale oli
¨
ja utles: „Nii teatab Iisrae˜
li Jumal Jehoova: „Ma voian
sind Jehoova rahva Iisraeli ku¨
ningaks! d 7 Sa pead havitama
oma isanda Ahabi soo, sest
¨
nii maksan ma Iisebelile kat˜
te oma prohvetite ja koigi Jehoova teenijate eest, kes tema
¨
¨
kae labi surid. e 8 Kogu Ahabi
¨
sugu peab hukkuma. Ma havi˜
tan Ahabilt koik mehed1, seal˜
hulgas abitud ja norgad Iisraelis. f 9 Ma teen Ahabi sooga, nagu ma tegin Nebati poja
Jerobeami sooga g ja Ahija poja
Baesa sooga. h 10 Aga Iisebe¨ ¨
¨
li soovad Jisreeli maatukil koerad i ning teda ei maeta.”” See¨
˜
jarel avas ta ukse ja pogenes. j

9

˜
˜
˜
9:1 1 Voib tolkida ka „kinnita roiva alumi¨ ¨
¨ ¨
˜
˜
ne aar voo vahele”. 9:8 1 Sona-sonalt
˜
„vastu seina kusijad”. Polastav heebrea
¨
valjend meeste kohta.
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¨
11 Kui Jehu laks tagasi oma
¨
isanda sulaste juurde, kusi˜
sid need: „Kas koik on korras?
Miks see hull sinu juurde tuli?”
Tema vastas: „Eks te tea neid
hulle ja nende jutte.” 12 Kuid
¨
˜
nemad utlesid: „See pole tosi!
¨ ¨
¨
Raagi, mis ta utles!” Tema vas¨ ¨
tas: „Ta raakis mulle seda ja
¨
teist ning utles: „Nii teatab
˜
Jehoova: „Ma voian sind Iisraeli kuningaks!”””a 13 Otsekohe
˜
¨
˜
vottis igauks oma pealisroiva
ja pani tema jalge ette astmetele. b Siis nad puhusid sar¨ ¨
ve ja huudsid: „Jehu on saanud
¨
kuningaks!” c 14 Seejarel hakkas Nimsi poja Joosafati poeg
˜
Jehu d Joorami vastu salanou
sepitsema.
Jooram koos kogu Iisraeliga oli olnud kaitsmas Gileadi¨ ¨
Raamotit e Suuria kuninga Ha¨
saeli f eest. 15 Parast seda oli
kuningas Jooram tagasi Jisree¨ ¨
li g poordunud, et ravida haavu,
¨ ¨
mis ta oli Suuria kuninga Ha˜
saeli vastu sodides saanud. h
¨ ¨
¨
Nuud utles Jehu: „Kui te ole¨
te minu poolt, siis arge las˜
ke kellelgi linnast pogeneda
ja minna sellest Jisreeli teata¨
¨
ma.” 16 Seejarel huppas Jehu
˜
vankrisse ja soitis Jisreeli, kus
Jooram oma haavu ravis. Juuda kuningas Ahasja oli tulnud
Jooramit vaatama. 17 Valvur
¨
Jisreeli vahitornis nagi Jehut
¨
˜
¨
uhes meestejouguga lahenemas ning teatas otsekohe: „Ma
¨
naen, et mehi tuleb nagu mur¨
du!” Seepeale utles Jooram:
¨
„Saatke uks ratsanik neile vas¨
tu ja las ta kusib: „Kas tule¨
te rahuga?”” 18 Ratsanik laks
¨
neile vastu ja utles: „Kuningas
¨
kusib, kas tulete rahuga.” Kuid
Jehu vastas: „Mis on sinul ra¨
huga pistmist! Jargne mulle!”
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¨
˜
Valvur teatas: „Kaskjalg joudis nendeni, aga ta ei tule ta¨
gasi.” 19 Siis saadeti valja teine ratsanik. Kui ta nende juur˜
¨
de joudis, utles ta: „Kuningas
¨
kusib, kas tulete rahuga.” Kuid
Jehu vastas: „Mis on sinul ra¨
huga pistmist! Jargne mulle!”
20 Valvur teatas: „Ratsanik
˜
joudis nendeni, aga ta ei tule
tagasi. Ja kihutamine on kangesti Nimsi pojapoja Jehu kihutamise moodi, sest too kihutab
nagu hull!” 21 Jooram andis
¨
kasu: „Rakendage hobused!”
Siis rakendati hobused tema
˜
sojavankri ette ning Iisraeli kuningas Jooram ja Juuda kunin¨
gas Ahasja a laksid kumbki oma
vankris Jehule vastu. Nad said
temaga kokku jisreellase Naa¨
boti b maatukil.
¨
22 Kui Jooram nagi Jehut,
¨
kusis ta: „Kas tuled rahuga,
Jehu?” Kuid Jehu vastas: „Mis
rahu saab olla senikaua, kui su
˜
ema Iisebeli c hooramist ja noid
dumist on nii palju?” 23 Se¨ ¨
damaid pooras Jooram oma
¨
˜
vankri umber, et pogeneda,
¨ ¨
ning huudis Ahasjale: „Meid on
reedetud, Ahasja!” 24 Jehu
˜
vottis vibu ja lasi Joorami¨
le selga, nii et nool labistas ta
¨
sudame ning ta kukkus vank¨
ris kokku. 25 Jehu utles oma
˜
vankrisodurile Bidkarile: „Viska ta jisreellase Naaboti e maa¨
¨
˜
tukile. Maletad, kui me soitsime tema isa Ahabi taga,
¨
utles Jehoova tema kohta: f
¨
26 „„Nii kindlasti, kui ma nagin eile Naaboti ja ta poegade
verd,” g lausub Jehoova, „tasun
¨
ma sulle katte h selsamal maa¨
¨
tukil,” lausub Jehoova.” Seepa¨
rast viska ta sellele maatukile,
¨
nagu Jehoova on oelnud.” i
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27 Kui Juuda kuningas Ahas¨
˜
ja a seda nagi, pogenes ta aiama˜
¨
ja teed pidi. (Mone aja parast
hakkas Jehu teda taga ajama
¨
¨ ¨
ning andis kasu: „Looge ka tema
maha!” Nad haavasid Ahasjat,
˜
kui ta soitis oma vankris Guuri
¨
poole, mis asub Jibleami b lahe˜
˜
dal. Kuid tal onnestus pogene˜
da Megiddosse, kus ta lopuks
suri. 28 Tema sulased viisid ta
vankris Jeruusalemma ja matsid ta tema esiisade juurde Taaveti linna. c 29 Ahasja d oli saanud Juuda kuningaks Ahabi
poja Joorami 11. aastal.)
30 Jehu tuli Jisreeli e ja Ii¨
sebel f sai sellest teada. Ta varvis silmad mustaks, kaunistas
¨
pea ning vaatas aknast val¨
ja. 31 Kui Jehu varavast sisse
¨
tuli, kusis Iisebel: „Kas Sim¨
¨
ri, oma isanda tapja kasi kais
¨
¨
hasti?” g 32 Jehu vaatas ules
¨ ¨
ja huudis: „Kes on minu poolt?
Kes?” h Otsekohe vaatas kaks˜
kolm oukonnaametnikku alla
¨
¨
tema poole. 33 Ta utles: „Lu¨
kake ta alla!” Nad lukkasid Iisebeli alla ning verd pritsis seina ja hobuste peale ning Jehu
hobused trampisid ta peal.
¨
¨
˜
34 Seejarel laks Jehu sisse, soi
˜
¨
ja joi ning utles siis: „Palun
¨
hoolitsege selle araneetud naise eest ja matke ta, sest ta oli
¨
ikkagi kuninga tutar.” i 35 Ent
¨
kui nad laksid teda matma, ei
leidnud nad muud kui tema
¨
pealuu ning jala- ja kaelabad. j
36 Kui nad Jehu juurde ta¨ ¨
¨
gasi tulid ja sellest raakisid, ut¨
les tema: „Nii taitus Jehoova
¨ ¨
˜
sona, k mis ta raakis oma teenija tisbelase Eelija kaudu,
¨
¨ ¨
kui utles: „Koerad soovad Iise¨
beli liha Jisreeli maatukil. l
¨ ¨
37 Iisebeli laip jaab Jisreeli

2. KUNINGATE 10:1–16

¨
˜
maatukile sonnikuks, nii et
¨
keegi ei saa oelda: „See on Iisebel.”””
Ahabil a oli Samaarias 70
˜
poega. Seetottu kirjutas
Jehu kirjad ja saatis need Samaariasse Jisreeli peameestele, vanematele b ja Ahabi laste kasvatajatele. Neis oli kirjas:
¨
2 „Kui te saate selle kirja katte ja teie juures on teie isan˜
da pojad ning teil on ka sojavankrid, hobused, kindlustatud linn ja relvad, 3 siis vali˜
ge oma isanda poegadest koige
˜
parem ja sobivam ning tostke
¨
ta tema isa troonile. Seejarel
˜
sodige oma isanda soo eest.”
4 Neid aga haaras hirm ja
¨
nad utlesid: „Kaks kuningat
¨ ¨
¨
ei jaanud tema ees pusima, c
¨ ¨
kuidas siis meie jaaksime?”
¨
5 Selle peale saatsid kojaulem,
linnapealik, vanemad ja kasva˜
tajad Jehule sonumi: „Me ole˜
me sinu sulased ja teeme koik,
¨
˜
mis sa kasid. Me ei tosta kedagi kuningaks. Tee, mis on sinu
˜
silmis oige.”
6 Siis kirjutas Jehu neile teise kirja, kus seisis: „Kui te olete minu poolt ja kuuletute mulle, siis tooge oma isanda poegade pead homme sel ajal minu
juurde Jisreeli.”
70 kuningapoega olid parajasti linna suursuguste meeste,
oma kasvatajate juures. 7 Kui
˜
see kiri kasvatajateni joudis,
tapsid nad 70 kuningapoega, d
panid nende pead korvidesse ja
¨
saatsid Jehule Jisreeli. 8 Kaskjalg tuli ja teatas talle: „Toodi kuningapoegade pead.” Jehu
¨
andis kasu: „Pange need linna¨
varava juurde kahte hunnikusse
¨
ja jatke sinna kuni hommikuni!”
¨
¨
9 Hommikul laks Jehu valja,

10
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¨
seisis rahva ette ja utles: „Teie
¨ ¨
olete suuta! Mina pidasin sala˜
nou oma isanda vastu ja tapsin
˜
˜
ta. a Aga kes loi maha koik need
siin? 10 Teadke siis, et mitte
¨
˜
ukski Jehoova sona, mis Jehoo¨ ¨
va on Ahabi soo kohta raaki¨
¨
nud, ei lahe tuhja. b Jehoova on
¨
viinud taide, mis ta on oma
¨ ¨
teenija Eelija kaudu raakinud.” c
¨
˜
˜
11 Seejarel loi Jehu maha koik,
¨
kes olid Ahabi soost Jisreeli ja¨ ¨
˜
rele jaanud, samuti koik tema
suursugused mehed, usaldusalu¨
sed ja preestrid, d ta ei jatnud
tema omadest kedagi ellu. e
12 Siis asus Jehu teele Sa˜
maaria poole ning joudis maja¨
ni, kus pugati lambaid. 13 Seal
kohtas Jehu Juuda kuninga
¨
Ahasjaf vendi. Kui ta neilt kusis,
kes nad on, vastasid need: „Me
¨
oleme Ahasja vennad ja laheme
vaatama, kuidas elavad kuningapojad ja kuninganna pojad.”
¨
14 Otsekohe andis Jehu kasu:
˜
„Votke nad elusalt kinni!” Nad
˜
¨
voeti kinni ja tapeti lambapugamismaja veemahuti juures, kok¨
ku 42 meest. Ta ei jatnud neist
ainsatki ellu. g
¨
15 Kui ta sealt edasi laks,
kohtas ta Reekabi h poega Joonadabi, i kes oli teel tema juur¨
de. Jehu tervitas teda ja kusis:
¨
¨
„Kas sinu suda on taielikult mi¨
nuga, nii nagu minu suda on sinuga?”
¨
Joonadab vastas: „On kull!”
¨
„Kui nii, siis anna mulle kasi!”
¨
Joonadab andis talle kae ning
˜
Jehu tombas ta enda juurde
¨
vankrisse 16 ja utles: „Tule
¨
minuga ja sa naed, et ma ei salli seda, kui Jehoovale truudust
˜
murtakse!”j Ja Joonadab soitis
˜
koos Jehuga tema sojavankris.
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˜
17 Jehu joudis Samaariasse ja
˜
˜
loi seal maha koik, kes olid Aha¨
¨ ¨
bi soost Samaariasse jarele jaanud, a nii nagu Jehoova oli Eeli¨
jale oelnud. b
18 Siis kogus Jehu rahva
¨
kokku ja utles: „Ahab tegi Baa¨
li kummardamiseks vahe, c kuid
Jehu teeb palju. 19 Kutsuge
¨ ¨
˜
nuud minu juurde koik Baali
˜
d koik
tema kummarprohvetid,
dajad ja preestrid. e Mitte keegi
ei tohi puududa, sest ma toon
Baalile suure ohvri. Keda kohal
¨ ¨
pole, see ei jaa elama!” Jehul
oli aga kaval plaan Baali kummardajad hukata.
¨
20 Jehu jatkas: „Kuulutage
¨
¨
Baali auks valja puhalik kok¨
kutulek!” See kuulutatigi valja.
¨
˜
21 Seejarel saatis Jehu sona
¨
˜
ule kogu Iisraeli ning koik
Baali kummardajad tulid kok¨
¨
ku. Mitte ukski ei jatnud tulemata. Nad tulid Baali templis¨
¨
sef ning see sai puupusti tais.
¨ ¨
˜
22 Nuud andis Jehu roiva¨
¨
kambri ulevaatajale kasu: „Too
˜
koigile Baali kummardajate˜
le riided!” ja see toi. 23 See¨
¨
jarel laks Jehu koos Reekabi
poja Joonadabiga g Baali temp¨
lisse ja utles Baali kummarda¨
jatele: „Vaadake hoolega jare¨
le, et siin poleks uhtki Jehoova
teenijat, vaid ainult Baali kum¨
mardajad.” 24 Siis laksid nad
˜
ohverdama tapa- ja poletusohvreid. Aga Jehu oli paigutanud
˜
¨
oue 80 meest ja oelnud neile:
˜
„Kui moni neist, kelle ma teie
¨
¨ ¨
katte annan, peaks paasema,
˜
siis nouan ma elu elu vastu.”
˜
25 Kui Jehu oli poletusohvri
¨
ohverdanud, utles ta oma ihu˜
kaitsjatele ja vankrisoduritele:
¨
„Tulge ja tapke nad! Arge laske
˜
kellelgi pogeneda!” h Ihukaits-

2. KUNINGATE 10:17–35
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a 2Ku 9:8
2Aj 22:7

b 1Ku 21:20, 21
2Ku 9:26

c 1Ku 16:32, 33
1Ku 18:22

d 2Ku 3:13
e 2Ku 10:11
f 1Ku 16:30, 32
g 2Ku 10:15
Jer 35:6, 19
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26, 27
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a 3Mo 26:1
b 5Mo 7:25
c 3Mo 26:30
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d 1Ku 16:30, 32
e 1Ku 12:
28–30
1Ku 13:33
Ho 8:6

f 1Ku 21:21
g 2Ku 13:1, 10
2Ku 14:23
2Ku 15:8, 12

h 5Mo 10:12
Ho 1:4

i 1Ku 12:
28–30
1Ku 13:34
1Ku 14:16

j 1Ku 19:17
2Ku 8:12
2Ku 13:22

k 4Mo 32:33
Jos 22:9

l 5Mo 3:13–16
5Mo 28:63
Jos 13:8–12

˜
jad ja vankrisodurid tapsid
˜ ˜
nad moogaga ja viskasid nad
¨
˜
˜
valja ning joudsid lopuks Baa¨
li templi seesmise puhamuni1.
˜
¨
26 Siis toid nad valja Baali
¨
˜
templi puhad sambad a ja pole¨
tasid need ara. b 27 Samuti
˜
¨
lohkusid nad maha Baali puha
samba c ja terve Baali templi. d
¨
Sellest sai kaimla ja seda on
¨
see tanini.
¨
28 Nii havitas Jehu Iisraelist Baali. 29 Aga ta ei loobunud Nebati poja Jerobeami pattudest, millega too oli pannud
¨
Iisraeli patustama, vaid jattis
kuldvasikad Peetelisse ja Daani
¨
alles.e 30 Siis Jehoova utles
Jehule: „Kuna sa oled teinud
head, seda, mis on minu sil˜
mis oige, ning oled teinud Aha¨
bi sooga, f mis mul oli sudamel,
siis istuvad su pojad Iisraeli
˜
troonil g kuni neljanda polveni.”
31 Aga Jehu ei hoolinud sel¨
¨
lest, et jargida kogu sudamest
Iisraeli Jumala Jehoova seadusi.h Ta ei loobunud Jerobeami
pattudest, millega too oli pannud Iisraeli patustama. i
¨
32 Neil paevil hakkas Je¨
hoova Iisraeli maa-ala vahehaa¨
val kahandama. Hasael rundas
iisraellasi kogu maal: j 33 Jordanist ida pool, kogu Gileadimaal, kus elavad gaadlased,
ruubenlased ja manasselased, k
¨ ¨
Aroerist Arnoni vadi aares
kuni Gileadi ja Baasanini. l
˜
34 Koik muu Jehu kohta
˜
ning koik, mis ta tegi, ja te¨
ma vagevad teod on kirjas
Iisraeli kuningate kroonikaraa¨
matus. 35 Jehu laks puhkama
oma esiisade juurde ja ta maeti Samaariasse. Tema asemel
˜
˜
˜
¨
10:25 1 Sona-sonalt „linnani”; toenaoliselt kindluselaadne ehitis.

2. KUNINGATE 10:36–11:17
sai kuningaks ta poeg Jooahas.a 36 Jehu valitses Samaa¨
riast Iisraeli ule 28 aastat.
Kui Ahasja ema Atalja b
¨
nagi, et ta poeg on surnud, c hukkas ta kogu kuningliku soo. d 2 Aga kuningas Joo¨
rami tutar Jooseba, Ahasja
˜
˜
ode, vottis Ahasja poja Joase e
ning viis ta salaja minema kuningapoegade seast, kes pidi
hukatama. Ta viis Joase koos
tema hoidjaga tagumisse maga˜
mistuppa. Neil onnestus teda
Atalja eest varjata ja teda ei
surmatud. 3 Joast varjati Jehoova kojas kuus aastat, kui
Atalja valitses maad.
4 Seitsmendal aastal kutsus
Joojada kaarlastest ihukaitsjate sajapealikud ja kuningakoja
ihukaitsjate sajapealikudf enda
˜
juurde Jehoova kotta. Ta solmis nendega lepingu, lasi neil
seda Jehoova kojas vandega
¨
¨
kinnitada ja seejarel naitas neig 5 Ta andis
le kuningapoega.
¨
neile kasu: „Tehke nii: kolman¨
dik teist valvaku hingamispaeval kuningakoda, h 6 kolman¨
dik valvaku Vundamendivarava
juures ja kolmandik kuninga¨
koja ihukaitsjate varava juures.
Valvake koda vahetuste kaupa.
¨
7 Kaks teie ruhma, kes peak¨
sid hingamispaeval teenistu¨ ¨
sest vabaks saama, jaagu sellegipoolest teenistusse ja valvaku hoolsalt Jehoova koda, et
¨
kaitsta kuningat. 8 Olge um¨
¨
ber kuninga, igauhel relv kaes.
¨
Tapke igauks, kes teie ridades¨
se tungib. Pusige kuninga juu¨
˜
¨
res, ukskoik kuhu ta laheb!”
˜
i
9 Sajapealikud tegid koik
¨
tapselt nii, nagu preester Joo¨
˜
jada kaskis. Nad votsid oma
mehed, nii need, kelle valve-

11
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f 1Ku 14:27
g 2Aj 23:1–3
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i 2Ku 11:4
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a 2Aj 23:8–11
b 1Ku 14:27
c 1Ku 8:22
2Aj 4:1
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2Mo 31:18

f 1Ku 1:39, 40
g 2Aj 23:12–15
h 2Ku 23:3
i 2Aj 5:12
j 2Ku 11:4
2Aj 23:9

k 1Ku 7:1

¨
kord algas hingamispaeval, kui
ka need, kes oleksid pida¨
nud hingamispaeval teenistu¨
sest vabaks saama, ning laksid preester Joojada juurde. a
10 Preester andis siis sajapealikele kuningas Taaveti odad
¨
ja ummargused kilbid, mis
olid Jehoova kojas. 11 Kuningakoja relvastatud ihukaitsjad b
˜
votsid kohad sisse koja pa¨
rempoolsest kuljest koja va¨
sakpoolse kuljeni, samuti alta˜
¨
ri c ja koja juures, koikjal um˜
ber kuninga. 12 Siis toi Joo¨
jada kuningapoja d valja, pani
¨
talle krooni1 pahe ja hoidis
tema pea kohal seaduseraamatut2. e Joas kuulutati kuningaks
˜
¨
ja voiti. Rahvas plaksutas kasi
¨ ¨
ja huudis: „Elagu kuningas!” f
13 Kui Atalja kuulis rahva
˜
¨
¨
tottamise kara, laks ta kohe
˜
rahva juurde Jehoova koja oue. g
¨
14 Ta nagi, et kuningas seisab kombe kohaselt samba juu˜
¨
res. h Kuninga korval olid ulemad ja trompetipuhujad i ning
˜ ˜
kogu maa rahvas roomutses ja
puhus trompeteid. Selle peale
¨
˜
karistas Atalja oma riided lohki
˜
ja kisendas: „Vandenou! Vande˜
nou!” 15 Preester Joojada an˜
¨
¨
dis sojavae sajapealikele j kasu: „Viige ta oma ridade va¨
˜ ˜
helt valja! Surmake moogaga
¨
¨
igauks, kes talle jargneb!” Sest
¨
preester oli oelnud, et teda
ei tohi surmata Jehoova kojas.
˜
16 Nad votsid Atalja kinni, ja
˜
joudnud paika, kustkaudu hobuseid kuningakottak viidi, tapsid ta.
¨
˜
17 Seejarel solmis Joojada
Jehoova ning kuninga ja rahva
˜
˜
˜
11:12 1 Voib tolkida ka „laubavoru”.
˜
˜
2 Sona-sonalt „tunnistust”; siin ilmselt
seaduseraamat.
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vahel lepingu, a et nad on edasi
˜
Jehoova rahvas. Samuti solmis
ta lepingu kuninga ning rah¨
¨
va vahel. b 18 Parast seda laks
kogu maa rahvas Baali templis˜
se ning lohkus maha tema altarid, c purustas tema kujud d ja
tappis altarite ees Baali preestri Maatani. e
¨ ¨
Siis maaras preester Jooja¨
da ametisse Jehoova koja ule˜
vaatajad.f 19 Ta vottis endaga
sajapealikud, g kaarlastest ihukaitsjad, kuningakoja ihukaitsjad h ja kogu maa rahva, et
saata kuningas Jehoova kojast
¨
valja. Nad tulid kuningakoja
¨
ihukaitsjate varava kaudu kuningakotta. Siis istus Joas kuningatroonile. i 20 Kogu maa
˜ ˜
rahvas oli roomus ja linnas oli
rahu, sest Atalja oli kuningako˜ ˜
ja juures moogaga surmatud.
21 Joas j oli kuningaks saades 7-aastane. k
Joas l sai kuningaks Jehu m seitsmendal aastal ja
ta valitses Jeruusalemmas 40
aastat. Tema ema oli Sibja, kes
¨
oli parit Beer-Sebast. n 2 Kogu
selle aja, kui preester Joojada
Joast juhatas, tegi Joas seda,
˜
mis oli Jehoova silmis oige.
¨
3 Aga ohvripaiku o ei havitatud
˜
ning rahvas toi seal ikka ohv˜
reid ja lasi tousta ohvrisuitsu.
¨
4 Kord utles Joas preestri˜
tele: „Votke kogu raha, mis
¨
tuuakse Jehoova kotta pu¨ ¨
p
hadeks ohvriandideks: maara¨
tud summa, mida igauks peab
¨
maksma, q isiku eest ettenahtud
summa ning kogu raha, mida
¨
kellegi suda ajendab Jehoova
˜
kotta tooma. r 5 Preestrid votku annetajatelt1 raha ja kasuta-

12

˜
˜
12:5 1 Voib tolkida ka „oma tuttavatelt”.
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2Aj 5:12

j 2Aj 24:14

gu seda koja katkiste kohtade
parandamiseks.”a
6 Kuid kuningas Joase 23.
aastaks ei olnud preestrid koja
¨
katkisi kohti ikka veel ara pa¨
randanud. b 7 Seeparast kutsus kuningas Joas enda juurde preester Joojada c ja teised
¨
preestrid ning utles neile: „Miks
te
ei
paranda
koja
katkisi kohti?
¨
Arge koguge enam annetajatelt
raha, kui seda ei kasutata koja parandamiseks!” d 8 Preest˜
rid olid nous, et nad ei kogu
enam inimestelt raha ega vastuta koja parandamise eest.
¨
˜
9 Seejarel vottis preester
Joojada kirstu, e puuris selle
kaane sisse augu ja pani altari
˜
¨
korvale; see jai Jehoova kotta
¨
minnes paremat katt. Preest¨
rid, kes teenisid varavavalvuritena, panid sinna kogu Jehoova kotta toodud raha. f 10 Kui
¨
nahti, et kirstu on palju raha
kogunenud, tulid kuninga kir¨
˜
jutaja ja ulempreester, votsid1
Jehoova kotta toodud raha ja
¨
lugesid ule. g 11 Nad andsid
¨
uleloetud raha Jehoova koja
¨ ¨
toodejuhatajatele, kes maksid
raha puuseppadele, Jehoova
¨ ¨
kojas tootavatele ehitajatele, h
¨ ¨
12 muurseppadele ja kiviraiduritele. Samuti ostsid nad selle eest palke ja tahutud kive
Jehoova koja parandamiseks
˜
ning katsid sellega koik muud
parandamisega seotud kulud.
13 Kuid Jehoova kotta toodud raha eest ei valmistatud Je˜
˜
hoova kojale hobenousid, leegikustutajaid, kausse, trompeteidi
˜
ega mingeid kuld- ja hobeas¨ ¨
ju. j 14 See raha anti tootegijatele ning selle eest parandati
˜
˜
12:10 1 Voib tolkida ka „panid kottidesse”.

2. KUNINGATE 12:15–13:12

¨ ¨
Jehoova koda. 15 Toodejuha¨
tajatelt, kelle katte raha usal¨ ¨
dati, et nad annaksid selle too˜
listele, ei noutud aru, sest nad
¨ ¨
olid usaldusvaarsed. a 16 Aga
¨ ¨
suu- b ja patuohvrite raha ei kasutatud Jehoova koja jaoks, see
kuulus preestritele. c
¨
¨ ¨
17 Sel ajal laks Suuria ku˜
ningas Hasael d sodima Gati e
¨
vastu ja vallutas selle. Seeja¨
rel otsustas Hasael runnata ka
Jeruusalemma. f 18 Juuda ku˜
˜
¨
ningas Joas vottis siis koik puhad annid, mis tema esiisad,
Juuda kuningad Joosafat, Joo¨
ram ja Ahasja olid puhitse¨
nud, samuti tema enda puhad
ohvriannid ning kogu Jehoova
koja ja kuningakoja varakambrites leiduva kulla, ning saatis
¨ ¨
selle Suuria kuningale Hasaeli¨
le. g Siis laks too Jeruusalemma
¨
alt ara.
˜
19 Koik muu Joase kohta
˜
ning koik, mis ta tegi, on kirjas
Juuda kuningate kroonikaraamatus. 20 Kuid Joase sulased
˜
pidasid tema vastu vandenou h
ja tapsid ta kindluses1i Sillasse
¨ ¨
viiva tee aares. 21 Joase tapsid tema sulased: Simeati poeg
Joosakar ja Soomeri poeg Jehosabad.j Ta maeti oma esiisade juurde Taaveti linna ja tema
asemel sai kuningaks tema
poeg Amasja. k
Juuda kuninga Joase, l
Ahasja m poja 23. aastal sai Samaarias Iisraeli kuningaks Jehu n poeg Jooahas ja
ta valitses 17 aastat. 2 Tema
tegi Jehoova silmis kurja ega
loobunud Nebati poja Jerobeami pattudest, millega too oli
pannud Iisraeli patustama, o ta
¨
¨
ei jatnud neid. 3 Siis suttis

13

˜
˜
12:20 1 Voib tolkida ka „Beet-Millos”.
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Jehoova viha a Iisraeli vastu b ja
˜
¨
ta andis nad koigiks nende pae¨ ¨
c ja
viks Suuria kuninga Hasaeli
¨
tema poja Ben-Hadadi d katte.
4 Kuid hiljem anus Jooahas
Jehoovalt halastust ning Je˜
hoova vottis teda kuulda, sest
¨
˜
ta nagi Iisraeli rohumist, seda,
¨ ¨
kuidas Suuria kuningas rah˜
vast rohus.e 5 Jehoova andis
¨ ¨
Iisraelile paastja, f et vabastada
¨ ¨
˜
rahvas Suuria voimu alt, ja iisraellased said elada oma kodudes nagu varemgi1. 6 (Ainult
et nad ei loobunud Jerobeami
pattudest, millega too oli pannud Iisraeli patustama. g Nad
¨
tegid neid patte edasi ja jatsid
¨
Samaariasse alles ka puha tulba1.) h 7 Jooahasele oli kogu
¨
¨
¨ ¨
tema vaehulgast jarele jaanud
vaid 50 ratsanikku, 10 vankrit
¨ ¨
ja 10 000 jalameest, sest Suuria
kuningas oli selle purustanud i
ja teinud otsekui rehetolmuks. j
˜
8 Koik muu Jooahase kohta
˜
ning koik, mis ta tegi, ja tema
¨
vagevad teod on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus.
¨
9 Jooahas laks puhkama oma
esiisade juurde ja ta maeti Samaariassek ning tema asemel
sai kuningaks tema poeg Joas.
10 Jooahase poeg Joas l sai
Juuda kuninga Joase 37. aastal Samaarias Iisraeli kuningaks ja ta valitses 16 aastat.
11 Tema tegi Jehoova silmis
¨
kurja ega loobunud uhestki Nebati poja Jerobeami patust, millega too oli pannud Iisraeli patustama,m vaid tegi neid patte
edasi.
˜
12 Koik muu Joase kohta
˜
ning koik, mis ta tegi, ja te¨
ma vagevad teod ning see,
13:5 1 St rahus ja turvaliselt. 13:6 1 Vt
˜
„Sonaseletusi”.
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˜
kuidas ta sodis Juuda kuninga Amasjaga, a on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus.
¨
13 Joas laks puhkama oma
esiisade juurde ja Jerobeam1b
asus tema troonile. Joas aga
maeti Samaariasse Iisraeli ku˜
ningate korvale. c
14 Kui Eliisa d oli haigestu˜
nud toppe, millesse ta hiljem suri, tuli Iisraeli kuningas Joas tema juurde ja nuttis
ta rinnal: „Mu isa, mu isa! Iis˜
raeli sojavanker ja tema ratsa¨
nikud!”1e 15 Eliisa utles talle:
˜
„Vota vibu ja nooled!” ning ta
˜
¨
¨
vottis. 16 Seejarel utles ta Iis¨
raeli kuningale: „Pane oma kasi
vibu peale.” Kuningas tegigi nii
¨
ja Eliisa pani oma kaed tema
¨
kate peale. 17 Siis Eliisa lausus: „Ava idapoolne aken,” ja
¨
kuningas avas akna. Eliisa kaskis: „Lase!” ja tema lasi. See¨
¨
˜
jarel utles Eliisa: „Jehoova voi˜
¨ ¨
dunool! Tema voidunool Suu¨
¨ ¨
ria vastu! Sa havitad suurlased
¨
Afekis f taielikult.”
˜
18 Siis lausus Eliisa: „Vota
˜
¨
nooled!” ja ta vottis. Seejarel
¨
¨ ¨
utles ta Iisraeli kuningale: „Loo
˜
vastu maad!” Kuningas loi kolm
korda ja peatus. 19 Jumalamees aga vihastus ta peale ja
¨
¨ ¨
utles: „Sa oleksid pidanud loo˜
ma viis voi kuus korda, siis
¨ ¨
¨
oleksid sa suurlased taielikult
¨
¨ ¨
¨ ¨
havitanud, kuid nuud lood sa
¨ ¨
suurlasi vaid kolm korda.” g
20 Eliisa suri ning ta maeti.
¨
Iga aasta alguses1 kaisid moa¨ ¨ ˜
¨ ¨
biitide roovjougud h maad ruus¨
tamas. 21 Kord, kui maeti uht
¨
¨ ¨ ˜
meest, nagid matjad roovjouku
ning viskasid surnukeha Eliisa
˜
13:13 1 Jerobeam II. 13:14 1 See vois
˜
olla abipalve Jumalale voi tema esindajatele. 13:20 1 Ilmselt kevadel.
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j 2Aj 25:1–4
k 1Ku 15:5
l 2Aj 24:2
m 1Ku 15:14
n 2Ku 12:1, 3
o 2Ku 12:20
2Aj 24:25

˜
hauda ja pogenesid. Niipea kui
surnu puutus kokku Eliisa luu˜
¨
dega, arkas ta ellu a ja tousis
¨
pusti.
¨ ¨
22 Suuria kuningas Hasael b
˜
˜
rohus Iisraeli c koigil Jooaha¨
se elupaevil. 23 Kuid Jehoova
andis iisraellastele armu ja halastas nende peale d ning hoolit¨
ses nende eest oma lepingu parast Aabrahami, e Iisaki f ja Jaa¨
kobiga.g Ta ei tahtnud neid ha¨
vitada ja ta pole tanaseni neid
¨
˜
oma palge eest ara touganud.
¨ ¨
24 Kui Suuria kuningas Hasael suri, sai tema asemel kuningaks tema poeg Ben-Hadad.
25 Aga Jooahase poeg Joas
˜
vottis Hasaeli poja Ben-Hadadi
¨
kaest tagasi linnad, mis too oli
¨
˜
tema isa Jooahase kaest sojas
¨
˜
˜
ara votnud. Joas loi teda kolm
˜
korda h ning vottis Iisraeli linnad tagasi.
Iisraeli kuninga Joase,
Jooahasei poja teisel aastal sai Juuda kuningaks Joase
poeg Amasja. 2 Ta oli kuningaks saades 25-aastane ja valitses Jeruusalemmas 29 aastat. Tema ema oli Jooaddan,
¨
kes oli parit Jeruusalemmast. j
3 Amasja tegi, mis oli Jehoo˜
va silmis oige, aga mitte nii
nagu tema esiisa Taavet.k Ta
˜
˜
tegi koik nonda, nagu oli teinud tema isa Joas. l 4 Aga
¨
ohvripaiku ei havitatud m ning
˜
rahvas toi seal ikka ohvreid ja
˜
lasi tousta ohvrisuitsu. n 5 Kui
Amasja oli kuningriigi kind¨
lalt enda katte saanud, surmas ta oma sulased, kes olid
tapnud kuninga, tema isa. o
6 Aga tapjate poegi ta ei surmanud, sest Moosese seaduses
¨
oli kirjas Jehoova kask „Isasid ei tohi surmata poegade
¨
¨
parast ega poegi isade parast.

14

2. KUNINGATE 14:7–25
Inimene surmatagu ta enda
˜
¨
patu parast”. a 7 Amasja loi
b
Soolaorus maha 10 000 edom˜
last c ning vallutas sojas Sela. d
¨
See linn nimetati umber Jokteeliks ja seda nime kannab see
¨
tanini.
8 Sel ajal saatis Amasja
¨
kaskjalad Iisraeli kuninga Joase, Jehu poja Jooahase poja
juurde. Ta lasi teatada: „Tule,
¨
¨
kohtume lahingus naost nakku!” e 9 Seepeale saatis Iisraeli kuningas Joas Juuda kunin˜
gale Amasjale sonumi: „Liiba¨
noni ohakas lakitas teate Liiba¨
noni seedrile: „Anna oma tutar
¨
minu pojale naiseks!” Ent uks
¨
¨ ¨
Liibanoni metsloom laks moo¨
da ja tallas ohaka ara. 10 Sa
¨
¨ ¨
oled loonud Edomit f ja su suda
¨
¨
on lainud ulbeks. Naudi oma
¨
au, aga pusi oma kojas! Miks
˜
sa kipud onnetusse? Sa ju langed ja koos sinuga ka Juuda!”
˜
11 Kuid Amasja ei votnud teda
g
kuulda.
¨
Siis laks Iisraeli kuningas
Joas ja kohtus Juudas Beet-Semeses h Juuda kuninga Amasja˜
¨
¨
ga naost nakku. i 12 Iisrael loi
¨
˜
Juudat, nii et igauks pogenes
oma koju. 13 Iisraeli kunin˜
gas Joas vottis Juuda kuninga Amasja, Ahasja poja Joase
poja, Beet-Semeses vangi. Nad
˜
joudsid Jeruusalemma ja ta
˜
lohkus maha Jeruusalemma
¨ ¨
¨
muuri Efraimi varavast j Nurga¨
¨ ¨
varavani, k 400 kuunra1 pikkuse
˜
˜
¨
loigu. 14 Joas vottis ara kogu
˜
˜
kulla ja hobeda, koik Jehoova
kojas ja kuningakoja varakambrites leiduvad esemed ning sa˜
muti vottis ta pantvange. See¨
¨ ¨
jarel poordus ta tagasi Samaariasse.
14:13 1 178 m. (Vt lisa B14.)
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˜
15 Koik muu Joase kohta
¨
ning see, mis ta tegi, tema va˜
gevad teod ja see, kuidas ta sodis Juuda kuninga Amasjaga, on
kirjas Iisraeli kuningate krooni¨
karaamatus. 16 Joas laks puhkama oma esiisade juurde ja ta
maeti Samaariasse a Iisraeli ku˜
ningate korvale. Tema asemel
sai kuningaks tema poeg Jerobeam1. b
17 Juuda kuningas Amasja, c
¨
Joase poeg, elas parast Iisraeli kuninga Joase, d Jooahase poja surma veel 15 aastat. e
˜
18 Koik muu Amasja kohta on
kirjas Juuda kuningate krooni˜
karaamatus. 19 Lopuks sepitseti tema vastu Jeruusalem˜
˜
mas vandenou f ja ta pogenes
Laakisesse. Kuid talle saade¨
ti Laakisesse mehed jarele ja
need surmasid ta seal. 20 Ta
toodi hobustega Jeruusalemma ja maeti oma esiisade juur¨
de Taaveti linna. g 21 Parast
˜
seda tostis kogu Juuda rahvas 16-aastase h Asarja1i tema
isa Amasja asemel kuningaks. j
22 Kui kuningas Amasja oli
¨
lainud puhkama oma esiisade
¨
juurde, ehitas Asarja ules Eela˜
ti k ja vottis selle tagasi Juudale. l
23 Juuda kuninga Amasja,
Joase poja 15. aastal sai Samaarias Iisraeli kuningaks Joase poeg Jerobeam m ja ta valitses 41 aastat. 24 Tema tegi
Jehoova silmis kurja ega loo¨
bunud uhestki Nebati poja Jerobeami patust, millega too
oli pannud Iisraeli patustama. n
25 Ta seadis taas paika Iisrae14:16 1 Jerobeam II. 14:21 1 Nimi Asar¨
ja tahendab „Jehoova on aidanud”. 2Ku
15:13, 2Aj 26:1–23, Jes 6:1 ja Sak 14:5
kasutatakse Asarja teist nime Ussija.
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li piiri Lebo-Hamatist1a Araba
mereni2, b nagu Iisraeli Jumal
¨
Jehoova oli oelnud oma teenija Joona, c Amittai poja kaudu,
kes oli prohvet Gat-Heeferist. d
¨
26 Jehoova oli ju nainud Iisraeli kibedaid kannatusi. e Iis¨ ¨
¨
raelile polnud jaanud uhtegi ai˜
tajat, isegi mitte abitut ja nor˜
ka. 27 Aga Jehoova oli tootanud, et ta ei kaota taeva alt
¨
¨ ¨
Iisraeli nime. f Seeparast paastis ta selle rahva Joase poja Jerobeami kaudu. g
˜
28 Koik muu Jerobeami koh˜
ta ning koik, mis ta tegi, tema
¨
vagevad teod ja see, kuidas ta
˜
˜
voitles ning vottis Juudale ja Iisraelile tagasi Damaskuse h ja Hamati, i on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus. 29 Je¨
robeam laks puhkama oma esiisade, Iisraeli kuningate juurde.
Tema asemel sai kuningaks
tema poeg Sakarja. j
Iisraeli kuninga Jerobeami1 27. aastal sai Juuda
kuningaks Amasja k poeg Asarja. l 2 Ta oli kuningaks saades
16-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas 52 aastat. Tema ema
¨
oli Jekolja, kes oli parit Jeruusalemmast. 3 Asarja tegi, mis
˜
oli Jehoova silmis oige, nagu
oli teinud tema isa Amasja. m
¨
4 Aga ohvripaiku ei havitatud n
˜
ning rahvas toi seal ikka ohv˜
reid ja lasi tousta ohvrisuitsu. o
˜
5 Jehoova aga loi kuningat pi˜
dalitovega p ning seda haigust
˜
˜
podes ta elu lopuni. Ta elas
q
omaette majas ning tema poeg
Jootamr valitses kuningakoda
˜
ja moistis kohut maa rahva-

15

˜
˜
14:25 1 Voib tolkida ka „Hamati piirialast”. 2 St Soolamere ehk Surnumereni. 15:1 1 Jerobeam II.
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˜
le.a 6 Koik muu Asarja b kohta
˜
ning koik, mis ta tegi, on kirjas Juuda kuningate kroonika¨
raamatus. 7 Asarja laks puhkama oma esiisade juurde c ja
ta maeti Taaveti linna oma esi˜
isade korvale. Tema asemel sai
kuningaks tema poeg Jootam.
8 Juuda kuninga Asarja d
38. aastal sai Samaarias Iisraeli
kuningaks Jerobeami poeg Sakarja e ja ta valitses kuus kuud.
9 Tema tegi Jehoova silmis
kurja, nagu olid teinud tema
esiisad. Ta ei loobunud Nebati poja Jerobeami pattudest,
millega too oli pannud Iisraeli patustama. f 10 Aga Jaabese poeg Sallum sepitses tema
˜
vastu vandenou, tappis ta g Jibleamis h ning sai tema ase˜
mel kuningaks. 11 Koik muu
Sakarja kohta on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus.
¨
˜
12 Nii taitus Jehoova sona,
¨
mis ta oli oelnud Jehule: „Sinu
pojad istuvad Iisraeli troonil
˜
kuni neljanda polveni.” i Nii ka
¨
sundis.
13 Juuda kuninga Ussija1j
39. aastal sai Samaarias kuningaks Jaabese poeg Sallum ning
¨
ta valitses uhe kuu. 14 Siis
tuli Tirsast k Samaariasse Gaadi poeg Menahem, tappis Jaabese poja Sallumi l ning sai tema
˜
asemel kuningaks. 15 Koigest
muust Sallumi kohta ja tema se˜
pitsetud vandenoust on kirjutatud Iisraeli kuningate kroonika¨
raamatus. 16 Tol ajal laks Menahem Tirsast Tifsahisse, pu˜
˜
rustas linna ja loi maha koik
¨
sealsed ja umberkaudsed elanikud, kuna linnarahvas ei ava¨
¨
nud talle varavat. Ta havitas
15:13 1 Sama kes Asarja.

2. KUNINGATE 15:17–37

˜
˜
linna ja loikas lohki rasedad
naised.
17 Gaadi poeg Menahem sai
Samaarias Iisraeli kuningaks
Juuda kuninga Asarja 39. aas¨
tal ning ta valitses kumme aastat. 18 Tema tegi Jehoova sil˜
¨
mis kurja koigil oma elupaevil
¨
ega loobunud uhestki Nebati
poja Jerobeami patust, millega
too oli pannud Iisraeli patustama.a 19 Sel ajal tungis maale
¨ ¨
Assuuria kuningas Puul b ning
Menahem andis talle 1000 ta˜
lenti1 hobedat, et ta aitaks tal
¨
˜
kuningriigi ule voimu tugevda˜
da. c 20 Menahem noudis selle
˜
¨
hobeda Iisraeli ulikutelt ja ri¨ ¨
kastelt.d Ta andis Assuuria ku¨
˜
ningale igauhelt 50 seeklit1 ho¨ ¨
¨ ¨
bedat. Siis poordus Assuuria
kuningas oma maale tagasi.
˜
21 Koik muu Menahemi e koh˜
ta ning koik, mis ta tegi, on kirjas Iisraeli kuningate kroonika¨
raamatus. 22 Menahem laks
puhkama oma esiisade juurde
ja tema asemel sai kuningaks
tema poeg Pekahja.
23 Menahemi poeg Pekahja sai Samaarias Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Asarja
50. aastal ning ta valitses kaks
aastat. 24 Tema tegi Jehoova
silmis kurja ega loobunud Nebati poja Jerobeami pattudest,
millega too oli pannud Iisraeli patustama.f 25 Siis sepitses
˜
Pekahja vankrisodur, Remalja
poeg Pekah, g tema vastu van˜
¨
denou. Pekah laks koos 50 Gileadi mehega Samaaria kuningakoja kindlustorni ning tap¨
pis Pekahja, Argobi ja Arje. Parast Pekahja surmamist sai
Pekah tema asemel kuningaks.
15:19 1 34,2 tonni. (Vt lisa B14.) 15:20
1 570 g.
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˜
26 Koik muu Pekahja kohta
˜
ning koik, mis ta tegi, on kirjas
Iisraeli kuningate kroonikaraamatus.
27 Remalja poeg Pekah a sai
Samaarias Iisraeli kuningaks
Juuda kuninga Asarja 52. aastal ning ta valitses 20 aastat. 28 Tema tegi Jehoova silmis kurja ega loobunud Nebati poja Jerobeami pattudest,
millega too oli pannud Iisraeli patustama. b 29 Iisraeli ku¨
¨ ¨
ninga Pekahi paevil tuli Assuuria kuningas Tiglatpilesar c ja
vallutas Ijjoni, Aabel-Beet-Maaka, d Jaanoahi, Kedese, e Haasori, Gileadi f ja Galilea —
kogu Naftalimaa.g Ta pagen¨ ¨
das nende elanikud Assuuriasse. h 30 Aga Eela poeg Hosea i sepitses Remalja poja Pe˜
kahi vastu vandenou ning tappis ta. Hosea sai Pekahi asemel
kuningaks Ussija poja Jootami j
˜
20. aastal. 31 Koik muu Peka˜
hi kohta ning koik, mis ta tegi, on kirjas Iisraeli kuningate
kroonikaraamatus.
32 Iisraeli kuninga Pekahi,
Remalja poja teisel aastal sai
Juuda kuningaks Ussija k poeg
Jootam. l 33 Ta oli kuningaks
saades 25-aastane ning ta valitses Jeruusalemmas 16 aastat.
Tema ema oli Jeruusa, Saado¨
ki tutar. m 34 Jootam tegi, mis
˜
oli Jehoova silmis oige, nagu
oli teinud tema isa Ussija. n
¨
35 Aga ohvripaiku ei havita˜
tud ning rahvas toi seal ikka
˜
ohvreid ja lasi tousta ohvrisuitsu. o Jootam ehitas Jehoova
˜
¨
¨
koja ulavarava. p 36 Koik muu
Jootami kohta ning see, mis ta
tegi, on kirjas Juuda kuningate kroonikaraamatus. 37 Neil
¨
paevil saatis Jehoova Juuda
¨ ¨
vastu Suuria kuninga Retsini ja
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Remalja poja Pekahi. a 38 Joo¨
tam laks puhkama oma esiisade juurde ja ta maeti oma esiisa Taaveti linna oma esiisade
˜
korvale. Tema asemel sai kuningaks tema poeg Aahas.
Jootami poeg Aahas b sai
Juuda kuningaks Remalja poja Pekahi 17. aastal. 2 Ta
oli kuningaks saades 20-aastane ja valitses Jeruusalemmas
16 aastat. Tema ei teinud,
˜
mis oli oige Jehoova, tema
Jumala silmis, nagu oli teinud
tema esiisa Taavet. c 3 Aahas
¨
¨
kais Iisraeli kuningate jalgedes d ja heitis isegi oma poja
¨
tulle e nende rahvaste jaledate
tavade eeskujul, f kelle Jehoova
¨
oli iisraellaste eest ara ajanud.
˜
˜
4 Ta toi ohvripaikades, korgendikel ja iga lopsaka puu all
˜
ohvreid ja lasi tousta ohvrisuitg
su.
¨ ¨
5 Suuria kuningas Retsin ja
Iisraeli kuningas Pekah, Remalja poeg, tulid Jeruusalem˜
˜
ma vastu sodima. h Nad vot˜
sid Aahase piiramisrongasse,
kuid ei suutnud linna vallu˜
¨ ¨
tada. 6 Sel ajal vottis Suuria
kuningas Retsin Eelati i Edomile tagasi ning ajas juudid1 sealt
¨
valja. Edomlased asusid Eelatisse elama ja see on nende val¨
duses tanini. 7 Siis saatis Aa¨
¨ ¨
has kaskjalad Assuuria kunin¨
ga Tiglatpilesari j juurde utlema: „Ma olen sinu sulane ja
¨ ¨
sinu poeg. Tule ja paasta mind
¨ ¨
Suuria kuninga ja Iisraeli ku¨
¨
ninga kaest, kes mind runda˜
vad!” 8 Aahas vottis Jehoova
kojas ja kuningakoja varakamb˜
rites leiduva hobeda ja kulla
¨ ¨
ning saatis Assuuria kuningale,
¨ ¨
¨
et teda ara osta. k 9 Assuuria

16

˜
˜
16:6 1 Voib tolkida ka „Juuda mehed”.
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˜
kuningas vottiski teda kuulda
¨
ning laks Damaskusse ja vallutas selle. Ta pagendas selle elanikud Kiiri, a aga Retsini tappis
¨
ta ara. b
¨
10 Kuningas Aahas laks Da¨ ¨
maskusse Assuuria kuninga
Tiglatpilesariga kohtuma. Kui
¨
ta nagi sealset altarit, saatis ta
¨ ¨
preester Uuriale selle toojoonise ja -kirjelduse.c 11 Prees¨
ter Uuria d ehitas altari e tap¨
selt nende juhendite jargi, mis
kuningas Aahas talle Damaskusest oli saatnud, ning sai
selle valmis enne, kui kuningas Aahas Damaskusest naasis. 12 Kui kuningas Damaskusest tagasi tuli ja altarit
¨
¨
nagi, laks ta selle juurde ning
˜
toi sellel ohvreid. f 13 Sellelt
˜
˜
altarilt lasi ta tousta oma poletusohvrite ja roaohvrite suit¨
su, sellele valas ta valja joogiohvreid ning piserdas rahuohvrite verd. 14 Aga Jehoova
ees oleva vaskaltari, g mis oli
tema altari ja Jehoova koja va˜
¨
hel, tostis ta koja eest ara ning
˜
pani oma altarist pohja poole.
15 Siis andis kuningas Aahas
¨
preester Uuriale h kasu: „Pane
suurele altarile suitsema hom˜
˜
mikune poletusohver i ja oh˜
tune roaohver, j kuninga poletus- ja roaohver, samuti kogu
˜
rahva poletus-, roa- ja joogi˜
ohvrid. Piserda altarile koigi
˜
poletusohvrite ja teiste tapaohvrite verd. Aga mida teha
˜
vaskaltariga, seda ma veel motlen.” 16 Ja preester Uuria te˜
gi koik nii, nagu kuningas
¨
Aahas kaskis.k
˜
17 Kuningas Aahas lohkus
¨
¨
l
vankrite kuljeplaadid tukkideks ja eemaldas vankrite pealt
˜
¨
tunnid.m Ta tostis vaskpullidele n toetuva vaskmere maha

2. KUNINGATE 16:18–17:15
kivisillutisele. a 18 Ta teisaldas varjualuse, mis oli hinga¨
¨
mispaeviks koja kulge ehitatud,
¨
ja kuninga sissekaigu, mis viis
Jehoova kotta, sest ta kartis
¨ ¨
Assuuria kuningat.
˜
19 Koik muu Aahase kohta
ning see, mis ta tegi, on kirjas
Juuda kuningate kroonikaraa¨
matus.b 20 Aahas laks puhkama oma esiisade juurde ja ta
maeti Taaveti linna oma esi˜
isade korvale. Tema asemel sai
kuningaks ta poeg Hiskija1. c
Juuda kuninga Aahase
12. aastal sai Samaarias
Iisraeli kuningaks Eela poeg
¨
Hosea d ning ta valitses uheksa aastat. 2 Tema tegi Jehoova silmis kurja, aga mitte nii
palju, nagu olid teinud varasemad Iisraeli kuningad. 3 As¨ ¨
suuria kuningas Salmanassar
˜
astus Hosea vastu sotta, e tegi
˜
temast oma sulase ning noudis
temalt andamit. f 4 Siis aga
¨ ¨
sai Assuuria kuningas teada,
et Hosea sepitseb tema vastu
˜
¨
vandenou, kuna Hosea oli laki¨
g
tanud kaskjalad Egiptuse kuninga Soo juurde ega maksnud
¨ ¨
Assuuria kuningale enam andamit nagu varasematel aasta¨
¨ ¨
tel. Seeparast lasi Assuuria ku˜
ningas ta kinni votta ja vangi
heita.
¨ ¨
5 Assuuria kuningas tungis
¨
kogu maale, laks Samaariasse ja piiras seda kolm aastat.
6 Ta vallutas Samaaria h Hosea
¨
uheksandal aastal, viis iisrael¨ ¨
lased Assuuriasse pagendusse i
ning pani nad elama Halahisse,
˜
¨ ¨
Goosani joe aarde Haaborisse j
ja meedlaste linnadesse. k

17

¨
16:20 1 Nimi Hiskija tahendab „Jehoova
teeb tugevaks”.
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¨
¨
7 See sundis selleparast, et
Iisraeli rahvas tegi pattu oma
Jumala Jehoova vastu, kes oli
¨
toonud ta ara Egiptusemaalt,
¨
vaarao, Egiptuse kuninga kae
alt. a Iisraellased teenisid teisi
¨
jumalaid b 8 ning jargisid nende rahvaste kombeid, kelle Je¨
hoova oli nende eest ara ajanud, ja Iisraeli kuningate sisseseatud tavasid.
9 Iisraellased tegid, mis pol˜
nud oige nende Jumala Jehoova silmis. Nad rajasid endale
˜
ohvripaiku koigisse oma linnadesse, c nii vahitornide juurde
kui ka kindlustatud linnades¨
se1. 10 Samuti pustitasid nad
¨
¨
endale puhi sambaid ja puhi
¨
tulpi d igale kunkale ja iga lopsaka puu alla e 11 ning lasid
igas ohvripaigas ohvrisuitsu
˜
tousta nagu need rahvad, kelle Jehoova oli nende eest maalt
¨
valja ajanud. f Nad tegid kurja ja
˜
solvasid nonda Jehoovat.
¨
12 Nad teenisid jaledaid
ebajumalaid1, g ehkki Jehoova
oli keelanud neil seda teha. h
13 Jehoova oli Iisraeli ja Juu˜
¨
dat koigi oma prohvetite ja nagijate kaudu korduvalt hoiata¨
¨ ¨
nud, i oeldes: „Poorduge oma
kurjadelt teedelt! j Pidage mu
¨
¨ ¨
˜
kaske ja maarusi, koiki seadusi,
¨
mida ma kaskisin teie esiisadel
¨
jargida ja mis ma olen andnud
teile oma prohvetite kaudu.”
14 Kuid nemad ei kuulanud,
vaid olid sama kangekaelsed
nagu nende esiisad, kes ei uskunud oma Jumalasse Jehoo˜
vasse. k 15 Nad polgasid tema
˜
17:9 1 St igale poole, nii horedalt asustatud kui ka rahvarohketesse paikades˜
˜
se. 17:12 1 Heebrea sona, mis on tolgi¨
˜
¨
tud „jaledad ebajumalad”, on toenaoli˜
¨
¨
selt seotud sonaga, mis tahendab valja¨
˜
heiteid, ja sellega valjendati polastust.
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seadusi ja lepingut, a mille ta oli
˜
solminud nende esiisadega, ja
tema meeldetuletusi, millega ta
¨
oli neid hoiatanud. b Nad kaisid
¨
¨
oma tuhiste ebajumalate jarel c
¨
ja said ka ise tuhiseks, d toimi˜
¨
des koigi umberkaudsete rahvaste eeskujul, ehkki Jehoova
oli keelanud seda teha. e
¨
˜
16 Nad hulgasid koik oma
¨
Jumala Jehoova kasud ning valasid endale metallist kaks
¨
¨
vasikat, f pustitasid puha tulba, g kummardasid taevakehade
ette h ja teenisid Baali. i 17 Samuti heitsid nad oma poegi ja
¨
tutreid tulle, j tegelesid ennustamisega, k otsisid endeid ja tegid Jehoova silmis aina kurja,
˜
nonda teda solvates.
¨
18 Seeparast Jehoova vi˜
hastus Iisraeli peale ja korval¨
das nad oma palge eest.l Ta jattis alles vaid Juuda suguharu.
19 Kuid ka Juuda ei kuuletunud oma Jumala Jehoo¨
¨
va kaskudele,m vaid jargis neidsamu kombeid mida Iisrael. n
¨
˜
20 Jehoova hulgas koik Iisrae¨
li jareltulijad, lasi neil kogeda
¨ ¨
alandust, andis nad ruustaja¨
˜
te katte ning heitis nad lopuks
¨
ara oma palge eest. 21 Ta re¨
¨
bis Iisraeli ara Taaveti soo kul˜
jest ja Iisrael tostis endale kuningaks Nebati poja Jerobeami. o Aga Jerobeam viis iisraellased Jehoovast eemale ja
¨
pani nad rangalt patustama.
¨
22 Iisraeli rahvas kais Jero¨ ¨
beami patuteel p ega poordunud sealt, 23 kuni Jehoova
˜
˜
korvaldas lopuks Iisraeli oma
¨
palge eest, nagu ta oli oelnud
˜
koigi oma prohvetite kaudu. q
Ja Iisrael pagendati oma maalt
¨
¨ ¨
Assuuriasse, r kus ta on tanaseni.
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˜
¨ ¨
24 Siis toi Assuuria kunin¨
gas inimesi Babulonist, Kuutast, Avvast, Hamatist ja Sefarvaimist a ning asustas nad Samaaria linnadesse iisraellaste
˜
asemele. Nad votsid Samaaria
oma valdusse ja elasid selle linnades. 25 Kui nad sinna elama asusid, ei kartnud nad Je¨
hoovat. Seeparast saatis Je˜
hoova nende sekka lovisid, b
kes neid murdsid. 26 Siis tea¨ ¨
tati Assuuria kuningale: „Rah¨
vad, kelle sa maalt valja saatsid
ja kellega sa asustasid Samaaria linnad, ei tea, kuidas teeni¨
da selle maa Jumalat. Seepa˜
rast saadab ta nende sekka lovisid, kes neid maha murravad,
kuna keegi neist ei tea, kuidas
teenida selle maa Jumalat.”
27 Seda kuuldes andis As¨ ¨
¨
suuria kuningas kasu: „Saatke
¨
uks pagendusse viidud prees˜
ter sinna tagasi, et ta opetaks rahvale, kuidas teenida
selle maa Jumalat!” 28 Siis
¨
tuli uks Samaariast pagendatud preester tagasi ja asus
elama Peetelissec ning hakkas
˜
opetama, kuidas karta Jehoovat. d
29 Aga iga rahvas valmistas
endale oma jumalad ja seadis
¨
nad puhamutesse, mis samaarlased olid ohvripaikadesse ehitanud, iga rahvas oma linnas,
¨
kus ta elas. 30 Babuloni mehed tegid endale Sukkot-Benoti, Kuuti mehed Neergali, Hamaˇ
ti e mehed Asima 31 ning avvilased Nibhase ja Tartaki. Se˜
farvaimlased aga poletasid tules
oma poegi Sefarvaimi jumalatele Adrammelekile ja Anammelekile. f 32 Kuigi nad kartsid
ka Jehoovat, seadsid nad endale rahva seast ohvripaikade

2. KUNINGATE 17:33–18:11
preestreid, kes teenisid ohvri¨
paikade puhamutes. a 33 Nad
¨
kull kartsid Jehoovat, aga kummardasid ka oma jumalaid, nagu
tegid rahvad, kelle seast nad
¨
olid valja saadetud. b
¨
¨
34 Tanini jargivad nad oma
endisi usukombeid. Keegi neist
ei kummarda Jehoovat ega pea
¨ ¨
˜
kinni tema maarustest, oigus¨
normidest, seadustest ja kaskudest, mis Jehoova oli andnud Jaakobi poegadele (selle
Jaakobi, kellele ta andis uue
nime, Iisrael).c 35 Jehoova oli
˜
solminud nendega lepingu d ja
¨
andnud neile kasu: „Te ei tohi
karta teisi jumalaid, nende ette
kummardada, neid teenida ega
neile ohverdada! e 36 Kartke
˜
¨
Jehoovat, f kes toi teid ara Egip˜
¨
tusemaalt suure jou ja val¨
jasirutatud kasivarrega.g Tema
ette kummardage ja temale ohverdage! 37 Pidage alati hool¨ ¨
salt kinni neist maarustest,
˜
oigusnormidest, seadustest ja
¨
kaskudest, mis ta lasi teie jaoks
¨
kartke
kirja panna, h ning arge
¨
teisi jumalaid! 38 Arge unustage lepingut, mis ma olen teie¨
˜
ga solminud, i ning arge kartke
teisi jumalaid! 39 Kartke oma
Jumalat Jehoovat, sest tema
¨ ¨
˜
paastab teid koigi teie vaenlas¨
te kaest!”
40 Kuid nemad ei kuuletu¨
nud, vaid jargisid oma endisi
usukombeid. j 41 Need rahvad
¨
kull kartsid Jehoovat, k aga nad
teenisid ka oma nikerdatud kujusid. Ja seda teevad nende pojad ja pojapojad oma esiisade
¨
kombel tanini.
Iisraeli kuninga Hosea, l
Eela poja kolmandal aastal sai Juuda kuningaks Aaham
se poeg Hiskija. n 2 Ta oli kuningaks saades 25-aastane ja

18
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valitses Jeruusalemmas 29 aastat. Tema ema oli Abi1, Sakar¨
ja tutar. a 3 Hiskija tegi, mis
˜
oli Jehoova silmis oige, b nagu
oli teinud tema esiisa Taavet. c
˜
4 Ta korvaldas ohvripaigad, d
˜
¨
lohkus puhad sambad ja raius
¨
maha puha tulba. e Samuti purustas ta Moosese tehtud vaskmao, f sest Iisraeli rahvas oli
kuni tolle ajani lasknud sellele
˜
ohvrisuitsu tousta. Seda kutsuti vaskmadu-jumalaks1. 5 Hiskija lootis Iisraeli Jumala Je¨
hoova peale. g Ei enne ega parast teda polnud Juuda kunin¨
gate seas uhtki temasarnast.
˜
6 Hiskija hoidis kovasti Jehoovast kinni h ega lakanud tema
¨
¨
¨
jarel kaimast, ta pidas kaske,
mis Jehoova oli Moosesele andnud. 7 Ja Jehoova oli tema˜
ga. Koik, mis Hiskija tegi,
tegi ta targalt. Ta hakkas vas¨ ¨
tu Assuuria kuningale ja keeldus teda teenimast. i 8 Samuti
alistas ta vilistid j Gaza ja selle
maa-aladeni, ta alistas nad nii
vahitornides kui ka kindlustatud linnades1.
9 Kuningas Hiskija neljandal aastal, mis oli Iisraeli kuninga Hosea, k Eela poja seits¨ ¨
mes aasta, tuli Assuuria kuningas Salmanassar Samaaria
¨
vastu ja piiras selle umber. l
˜
10 Kolmanda piiramisaasta lopus Samaaria langes. m See vallutati Hiskija kuuendal aastal, mis oli Iisraeli kuninga
¨
Hosea uheksas aasta. 11 Siis
¨ ¨
viis Assuuria kuningas iisrael¨ ¨
lased Assuuriasse pagendusse n
ning pani nad elama Halahisse,
˜
¨ ¨
Goosani joe aarde Haaboris¨
˜
18:2 1 Nime Abija luhivorm. 18:4 1 Voib
˜
tolkida ka „Nehustaniks”. 18:8 1 St igal
˜
pool, nii horedalt asustatud kui ka rahvarohketes paikades.
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se ning meedlaste linnadesse. a
¨
¨
12 See sundis selleparast, et
˜
nad polnud votnud kuulda oma
¨ ¨
Jumala Jehoova haalt, vaid
olid taganenud temaga tehtud
˜
lepingust, koigest, mida Jehoo¨
va teenija Mooses oli kaskinud
˜
pidada. b Nad olid sonakuulmatud ja allumatud.
13 Kuningas Hiskija 14. aas¨ ¨
tal tuli Assuuria c kuningas
˜
Sanherib koigi Juuda kindlustatud linnade vastu ja vallutas need. d 14 Siis saatis Juu¨ ¨
da kuningas Hiskija Assuuria
˜
kuningale Laakisesse sonumi:
¨ ¨
„Ma olen suudi! Mine minu kal¨
lalt ara ja ma annan sulle
˜
˜
¨ ¨
koik, mida sa nouad!” Assuuria
˜
kuningas noudis Juuda kunin˜
galt Hiskijalt 300 talenti1 hobedat ja 30 talenti2 kulda. 15 Ja
¨
˜
Hiskija andis ara kogu hobeda, mis leidus Jehoova kojas
ja kuningakoja varakambrites. e
˜
16 Samuti vottis Juuda kunin¨
gas Hiskija eest ara Jehoova
templi uksed f koos ukseposti¨
dega, mis ta oli ule kullanud, g
¨ ¨
ning andis nende kulla Assuuria kuningale.
¨ ¨
17 Assuuria kuningas saatis
Laakisest h Jeruusalemma i ku¨ ¨
ningas Hiskija juurde vaeule¨
¨
ma1, ulemkammerharra2 ja
¨
¨
˜
ulemjoogikallaja3 uhes voimsa
˜
¨
˜
sojavaega. Joudnud Jeruusa¨
lemma ligi, peatusid nad ulatiigi veejuhtme juures, mis on
¨
pesupesemisvaljale viiva tee
¨ ¨
aares. j 18 Nad kutsusid kuningat, kuid nende juurde tulid
¨
hoopis kojaulem Eljakim, k Hilkija poeg, ning kirjutaja Sebna l
ja kroonik Joah, Aasafi poeg.
18:14 1 10,3 tonni. (Vt lisa B14.) 2 1 ton˜
˜
ni. 18:17 1 Voib tolkida ka „tartani”.
˜
˜
˜
˜
2 Voib tolkida ka „ravsarise”. 3 Voib tolˇ
kida ka „ravsake”.
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¨
¨
19 Ulemjoogikallaja
utles
¨
neile: „Oelge Hiskijale: „Nii lau¨ ¨
sub suur kuningas, Assuuria
¨
kuningas: „Millele sa kull loo¨
dad? a 20 Sa utled, et sul on
˜
˜
nii sojaplaan kui ka joud. Kuid
¨
˜
need on tuhjad sonad. Kelle
peale sa loodad, et julged minu
¨
vastu massata? b 21 Sa loodad
Egiptuse, selle murtud pilliroo peale, mis tungib pihku
¨
ja puurib peost labi, kui sellele toetuda. c Niisugune on vaa˜
rao, Egiptuse kuningas, koigile, kes tema peale looda¨
vad. 22 Kui te utlete mulle,
et te loodate oma Jumala Jehoova peale, d siis kas polnud
need mitte tema ohvripaigad ja
˜
altarid, mis Hiskija korvaldas, e
¨
oeldes Juudale ja Jeruusalemmale: „Te peate kummardama
Jeruusalemma altari ees”?”” f
˜
¨ ¨
23 Palun solmi nuud mu isan¨ ¨
da Assuuria kuningaga selline
kihlvedu: ma annan sulle 2000
hobust, kui sa suudad neile
ratsanikud leida. g 24 Kuidas
¨ ¨
¨
suudaksid sa luua isegi vaiksei˜
mat voimukandjat mu isanda
sulaste seast, kui loodad Egiptuse vankrite ja ratsanike peale? 25 Kas olen ma siis ilma
Jehoova loata selle paiga vastu
¨
tulnud, et see havitada? Jehoo¨
va ise utles mulle: „Mine selle
¨
maa vastu ja havita see!””
¨
26 Siis utlesid Hilkija poeg
¨
Eljakim, Sebna h ja Joah ulem¨ ¨
joogikallajale: i „Palun raagi oma
j
sulastega aramea1 keeles,
me
¨
¨ ¨
saame sellest aru. Ara raagi
¨ ¨
meiega juudi keeles muuri peal
oleva rahva kuuldes.” k 27 Ent
¨
ulemjoogikallaja vastas neile:
„Kas mu isand saatis mind
¨ ¨
˜
raakima neid sonu vaid teie
˜
˜
¨ ¨
18:26 1 Voib tolkida ka „suuria”.

2. KUNINGATE 18:28–19:9
isandale ja teile? Kas mitte ka
¨ ¨
neile, kes istuvad muuril ning
¨ ¨
peavad koos teiega sooma oma
rooja ja jooma oma kust?”
¨ ¨
¨
28 Siis huudis ulemjoogikal¨ ¨
laja valju haalega juudi kee¨
les: „Kuulake, mida utleb suur
¨ ¨
a
kuningas, Assuuria kuningas!
¨
¨
˜
29 Kuningas utleb nonda: „Arge laske Hiskijal end petta, sest
¨
tema ei suuda¨ teid minu kaest
¨ ¨
paasta! b 30 Argu pangu Hiskija teid lootma Jehoova pea¨
¨ ¨
le! Ta utleb: „Jehoova paastab
¨ ¨
meid! Seda linna ei anta Ass¨ uu¨
ria kuninga katte.” c 31 Arge
¨ ¨
kuulake Hiskijat, sest Assuu¨
˜
ria kuningas utleb: „Solmige
minuga rahu ja andke alla.
¨
¨ ¨
Siis te saate igauks suua oma
viinapuust ja viigipuust ning
juua omaenda veemahutist,
32 kuni ma tulen ja viin teid
maale, mis on teie maa sarna¨
ne, d maale, kus on vilja ja vars¨
ket veini, leiba ja viinamage˜
¨ ¨
sid, olipuid ja mett.
Siis te jaate
¨
ellu ega sure. Arge kuulake His˜
kijat, sest ta eksitab teid sona¨ ¨
dega „Jehoova paastab meid!”.
˜
33 Kas on moni teiste rah¨ ¨
vaste jumalaist paastnud oma
¨ ¨
¨
maa Assuuria kuninga kaest?
34 Kus on Hamati e ja Arpadi
jumalad? Kus on Sefarvaimi, f
Heena ja Ivva jumalad? Kas ne¨ ¨
mad paastsid Samaaria minu
˜
¨
kaest? g 35 Kes koigist nende
¨ ¨
maade jumalatest on paastnud
¨
oma maa minu kaest, et Jehoo¨ ¨
va suudaks paasta Jeruusalem¨
ma minu kaest?””” h
36 Aga rahvas oli vait ega
˜
vastanud talle sonagi, sest kuningas oli keelanud talle vasta¨
ta.i 37 Siis tulid kojaulem Eljakim, Hilkija poeg, ning kirjutaja Sebna ja kroonik Joah,
Aasafi poeg, Hiskija juurde, rii-
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˜
¨
ded lohki karistatud, ning and¨
sid talle teada ulemjoogikallaja
˜
sonad.
Niipea kui kuningas His˜
¨
kija neid sonu kuulis, ka˜
ristas temagi oma riided lohki,
¨
pani endale kotiriide umber ja
¨
laks Jehoova kotta.a 2 Ta saa¨
tis kojaulem Eljakimi, kirjutaja Sebna ja vanemad preest¨
rid, kotiriie umber, prohvet
Jesaja, b Aamotsi poja juurde.
¨
3 Nad utlesid Jesajale: „Nii
¨
lausub Hiskija: „See paev on
˜
ahastuse, soitluse ja teotuse
¨
˜
paev, sest lapsed on joudnud
¨
emakasuudmeni, kuid sunnitu˜
seks pole enam joudu. c 4 Ehk
su Jumal Jehoova kuuleb seda,
¨ ¨
¨
mida raagib ulemjoogikallaja,
¨ ¨
kelle tema isand Assuuria ku˜
ningas on saatnud monitama
˜
elavat Jumalat, d ning nouab te˜
¨
malt aru nende sonade parast, mis su Jumal Jehoova on
¨ ¨
pidanud kuulma. Palveta e nuud
nende eest, kes on veel elus!””
¨
5 Niisiis laksid kuningas Hiskija sulased Jesaja f juurde
¨
¨
6 ja Jesaja utles neile: „Oelge
oma isandale:
„Nii lausub Je¨
hoova: „Ara tunne hirmu g kuul˜
¨
dud sonade parast, millega As¨ ¨
suuria kuninga sulased on mind
teotanud. h 7 Ma panen tema
¨
¨
˜
pahe uhe motte ning ta kuu¨
˜
leb uht sonumit ja naaseb oma
maale. Ma lasen tal langeda
˜ ˜
¨
mooga¨ labi ta omal maal.””” i
8 Ulemjoogikallaja kuulis, et
¨ ¨
Assuuria kuningas oli Laaki˜
sej alt tagasi tombunud, ning
¨ ¨
poordus tagasi kuninga juur˜
de ja leidis ta sodimas Lib¨ ¨
k
na vastu. 9 Kui Assuuria kuningale teatati, et Etioopia ku¨
ningas Tirhaka on tulnud val˜
ja temaga sodima, saatis ta
¨
uuesti kaskjalad l Hiskija juur-
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¨
˜
de selliste sonadega: 10 „Oelge¨ Juuda kuningale Hiskijale:
„Ara lase oma Jumalal, kellele
¨
sa loodad, end petta, kui ta utleb: „Jeruusalemma ei anta As¨ ¨
¨
suuria kuninga katte!” a 11 Sa
¨ ¨
oled kuulnud, mida Assuuria
˜
kuningad on teinud koigi maa¨
dega, et nad on need havita¨
nud. b Kas sina uksi peaksid
¨ ¨
paasema? 12 Kas rahvaste ju¨
malad, kelle mu esiisad havita¨ ¨
sid, paastsid nad? Kus on Goosan, Haaran c ja Resef ning Telassaris elanud Edeni rahvas?
13 Kus on Hamati kuningas,
Arpadi kuningas, Sefarvaimi,
Heena ja Ivva linnade kuningad?”” d
˜
¨
14 Hiskija vottis kaskjalga¨
de kaest kirja ja luges sel¨
¨
¨
le labi. Seejarel laks ta Jehoova kotta, laotas kirja Jehoova
ette e 15 ning palvetas Jehoova ees: f „Oo, Jehoova, Iisraeli
Jumal, kes istud troonil keeru¨
˜
bite kohal1, g sina uksi oled koigi maa kuningriikide Jumal, h
sina oled teinud taeva ja maa.
¨ ¨
˜
16 Poora oma korv ja kuula, i
Jehoova! Ava oma silmad ja
¨
nae, j Jehoova! Kuula neid San˜
˜
heribi sonu, millega ta monitab elavat Jumalat. 17 See
˜
¨ ¨
on tosi, Jehoova, et Assuuria
kuningad on laastanud rahvaid
ja nende maid. k 18 Nad on visanud tulle nende jumalad,
sest need polnudki jumalad,l
¨
¨ ¨
vaid inimeste katetoo, m kivi ja
¨
puu. Seeparast said nad need
¨
¨ ¨
havitada. 19 Nuud aga, meie
¨ ¨
Jumal Jehoova, palun paasta
¨
˜
meid tema kaest, et koik maa
kuningriigid saaksid teada, et
sina, Jehoova, oled ainus Jumal!” n
˜
¨
19:15 1 Teine voimalik tahendus: „vahel”.
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¨
20 Seejarel lakitas Aamotsi
˜
poeg Jesaja Hiskijale sonumi:
¨
„Nii utleb Iisraeli Jumal Jehoova: „Ma olen kuulnud su pal¨ ¨
vet a Assuuria kuninga Sanhe˜
¨
ribi parast. b 21 See on sona,
¨
mis Jehoova tema kohta utleb:
¨
„Siioni neitsilik tutar
˜
polgab sind,
ta pilkab sind.
¨
Jeruusalemma tutar
¨
vangutab su parast pead.
˜
22 Keda sa oled monitanud
ja teotanud? c
Kelle peale sa oled
˜
¨ ¨
korgendanud haalt, d
˜
kelle poole tostnud oma
¨
ulbed silmad?
¨
Eks see ole Iisraeli Puha! e
¨
23 Oma kaskjalgade f kaudu
oled sa teotanud
¨
Jehoovat, g oeldes:
˜
„Oma sojavankrite hulgaga
˜
¨
tousen ma magede
harjadele,
Liibanoni kaugeimaisse
paigusse.
Ma raiun maha selle
suursugused seedrid,
parimad kadakad.
Ma tulen tema kaugeimasse
varjupaika, tihedaimasse
metsa.
24 Ma kaevan kaevusid ja
˜ ˜
joon voorast vett,
kuivatan jalataldadega
˜
˜
koik joed1 Egiptuses.”
25 Kas sa pole kuulnud?
Juba ammusest ajast on
see otsustatud.h
¨
Kaugetest paevadest peale
olen ma selleks
valmistunud.i
¨ ¨
Nuud viin ma selle ellu. j
Sina muudad kindlustatud
linnad rusuhunnikuiks.k
˜
˜
19:24 1 Voib tolkida ka „Niiluse kanalid”.
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26 Nende elanikud on abitud,
nad on hirmunud ja peavad
¨
habi tundma.
˜
Nad on kui taimed pollul ja
kui haljas rohi, a
nagu katustel kasvav rohi,
˜
mille korvetab idatuul.
¨
27 Aga ma tean hasti, millal
¨
sa istud, millal lahed ja
tuled b
ning millal sa raevud
mu peale, c
28 sest sinu raev mu vastu d
¨
ja su moirgamine on
˜
ulatunud mu korvu. e
¨
Seeparast panen ma
konksu sulle ninna ja
suurauadf suhu
ning viin sind tagasi sama
teed, mida sa tulid.” g
¨
29 See on sulle margiks,
¨ ¨
Hiskija: sel aastal te soote ise¨
kasvanud vilja, jargmisel aas˜
tal sellest vorsunud vilja, h kuid
¨
kolmandal aastal te kulvate
˜
seemet ja loikate, istutate vii¨
¨ ¨
namagesid ja soote nende saaki. i 30 Need, kes Juuda soost
¨ ¨
¨
¨ ¨
paasevad, kes jarele jaavad, j
juurduvad alt ja kannavad vilja pealt, 31 sest Jeruusalem¨
¨
¨ ¨
mast valjuvad jarelejaanud ja
¨
¨ ¨
Siioni maelt tulevad ellujaanud.
¨
Vagede Jehoova tuline ind teeb
seda. k
¨
¨
32 Seeparast utleb Jehoova
¨ ¨
Assuuria kuninga kohta: l
„Sellesse linna ta ei tule, m
ta ei lase sinna noolt,
ei astu selle vastu kilbiga
¨
ega raja selle umber
piiramisvalli.n
33 Ta lahkub sama teed,
¨ ¨
mida mooda ta tuli,
sellesse linna ta ei tule,”
lausub Jehoova.
34 „Ma kaitsen seda linna o
¨ ¨
ja paastan selle iseenda
¨
parast p
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ja oma teenija Taaveti
¨
parast.””” a
¨ ¨
¨
35 Selsamal ool laks Jehoo¨
va ingel valja ning tappis as¨ ¨
suurlaste laagris 185000 meest. b
¨
Kui rahvas hommikul vara ules
˜
¨
tousis, nagi ta vaid surnukeha¨ ¨
sid. c 36 Siis Assuuria kuningas
¨
Sanherib lahkus, laks tagasi Nii¨
nevesse d ja jai sinna. e 37 Kord,
kui ta kummardas oma jumalat
˜
Nisrokit selle templis, loid tema
enda pojad Adrammelek ja Sare˜
˜ ˜
ser ta moogaga maha f ning pogenesid Araratimaale. g Ja tema
poeg Assarhaddonh sai tema
asemel kuningaks.
¨
¨
Neil paevil jai Hiskija haigeks ja oli lausa suremas.i Tema juurde tuli prohvet
Jesaja, Aamotsi poeg, ning tea¨
tas: „Nii utleb Jehoova: „Anna
veel viimased korraldused oma
kodakondsetele, sest sa ei parane, vaid sured.”” j 2 Seepea¨ ¨
¨
le pooras Hiskija nao seina poole ja palus Jehoovat:
3 „Oo, Jehoova, ma anun sind,
et sa meenutaksid, kuidas ma
¨
olen kainud su ees ustavalt ja
¨
kogu sudamest ning olen teinud head su silmis!”k Ja Hiskija nuttis kibedasti.
˜
4 Jesaja polnud joudnud
˜
veel keskmisse oue, kui talle
˜
tuli Jehoovalt sonum: l 5 „Mine tagasi ja teata Hiskijale, mu
¨
rahva juhile: „Nii utleb sinu
esiisa Taaveti Jumal Jehoova:
¨
„Ma kuulsin su palvet ja nagin
su pisaraid. m Ma teen su ter¨
¨
veks. n Kolmandal paeval lahed
sa Jehoova kotta. o 6 Ma lisan
¨
su elupaevadele 15 aastat. Ma
¨ ¨
paastan sinu ja selle linna As¨ ¨
¨
suuria kuninga kaest p ning
kaitsen seda linna iseenda ja
¨
oma teenija Taaveti parast.””” q
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¨
¨
7 Jesaja utles seejarel: „Too¨
˜
ge viigimarjapatsike.” Nad toid
¨
ja panid selle paisele, misjarel
Hiskija hakkas kosuma ja sai
terveks. a
¨
8 Aga enne veel kusis His¨
kija Jesajalt: „Mis on margiks, b et Jehoova teeb mu terveks, nii et ma saan kolmandal
¨
paeval Jehoova kotta minna?”
9 Jesaja vastas: „See on sulle
¨
margiks Jehoovalt, et Jehoova
¨
˜
viib taide oma sona: kas vari
¨
peaks minema trepil1 kumme
˜
¨
astet edasi voi kumme astet tagasi?” c 10 Hiskija kostis: „Var¨
jul on lihtne kumme astet edasi
¨
¨
minna. Las vari laheb kumme
¨ ¨
astet tagasi!” 11 Siis huudis
prohvet Jesaja Jehoova poole
ja tema lasi varjul, mis oli Aahase trepil allapoole liikunud,
¨
kumme astet tagasi minna. d
¨
12 Sel ajal saatis Babuloni
kuningas Berodak-Baladan, Baladani poeg, Hiskijale kirja ja
kingituse, sest ta oli kuulnud tema haigusest.e 13 His˜
¨
kija vottis kaskjalad vastu ning
¨
naitas neile tervet oma aarde˜
kambrit, f hobedat ja kulda,
˜
˜
palsamioli ja muid kalleid oli˜
sid, kogu oma relvaladu ja koike, mis oli tema varakambrites.
¨
Hiskija ei jatnud neile midagi
¨
naitamata oma kojas ja kogu
oma valitsusalal.
14 Siis tuli prohvet Jesaja
¨
kuningas Hiskija juurde ja kusis temalt: „Mida need mehed
¨ ¨
raakisid ja kust nad tulid?” Hiskija vastas: „Nad tulid kaugelt
¨
maalt, Babulonist.” g 15 Jesa¨
¨
ja kusis: „Mida nad su kojas na¨
gid?” Hiskija vastas: „Nad nagid
˜
¨
mu kojas koike. Ma ei jatnud
¨
20:9 1 Ilmselt oli see trepp nagu paikese¨
kell ja varju liikumise jargi trepiastmetel
arvestati aega.
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¨
neile naitamata midagi sellest,
mis on mu varakambrites.”
¨
16 Siis utles Jesaja Hiskija¨ ¨
˜
le: „Kuula nuud Jehoova sonu: a
¨
˜
17 „Tulevad paevad, mil koik,
mis on su kojas ja mis su esiisad
¨
¨
on kogunud, viiakse ara Babulo¨ ¨
¨
ni. b Midagi ei jaa alles, utleb Je˜
hoova. 18 Ja moned su poega¨
dest, kes sulle sunnivad, viiak¨
se Babuloni kuninga paleesse
˜
oukonnaametnikeks.”” c
¨
19 Seepeale utles Hiskija
˜
Jesajale: „Jehoova sonad, mis
¨ ¨
sa mulle raakisid, on head,” d ja
lisas: „On ju hea, et minu eluajal on rahulik ja turvaline.” e
˜
20 Koik muu Hiskija koh˜
¨
ta ning koik tema vagevad teod
ja see, kuidas ta tegi tiigi f ja
veejuhtme ning juhtis vee linna, g on kirjas Juuda kuningate kroonikaraamatus. 21 His¨
kija laks puhkama oma esiisade
juurde h ja tema asemel sai kuningaks i tema poeg Manasse. j
Manasse k oli kuningaks
saades 12-aastane ja ta
valitses Jeruusalemmas 55 aastat.l Tema ema oli Hefsiba.
2 Manasse tegi Jehoova silmis
¨
kurja nende rahvaste jaledate
tavade eeskujul, m kelle Jehoo¨
va oli Iisraeli rahva eest ara
ajanud. n 3 Ta taastas ohvripaigad, mis tema isa Hiski¨
ja oli havitanud, o tegi altareid
¨
¨
Baalile ja pustitas puha tulba, p
nagu oli teinud Iisraeli kunin˜
gas Ahab.q Ta kummardas koigi
taevakehade ees ja teenis neid. r
4 Ta ehitas altareid ka Jehoova kotta, s mille kohta Jehoova
¨
oli oelnud: „Jeruusalemma ma
ˇ
panen oma nime.” s 5 Samuti
¨
˜
pustitas ta Jehoova koja mole˜
masse oue z altarid taevakehaˇ
dele. z 6 Ta heitis oma poja
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tulle, tegeles maagiaga, otsis
endeid a ning seadis ametisse
¨
vaimude valjakutsujaid ja ettekuulutajaid.b Ta tegi Jehoova
¨
silmis vaga palju kurja ja solvas
teda sellega.
¨
7 Ta lasi ka nikerdada puha
tulba kuju c ja pani selle kotta,
¨
mille kohta Jehoova oli oelnud
Taavetile ja tema pojale Saalomonile: „Selle koja ja Jeruusalemma, mille ma olen valinud
˜
koigist Iisraeli suguharudest,
¨ ¨
teen ma oma nime jaadavaks
eluasemeks. d 8 Ma ei sunni
iisraellasi enam kunagi lahkuma sellelt maalt, mille ma andsin nende esiisadele, e kui nad
˜
vaid peavad hoolsalt kinni koi¨
gist mu kaskudest, f kogu seadusest, mille mu teenija Mooses neile andis.” 9 Iisraellased aga ei kuuletunud ja Manasse viis nad eksiteele, nii et
nad tegid rohkem kurja, kui
olid teinud rahvad, kelle Jehoo¨
va oli nende eest havitanud. g
¨
10 Jehoova utles oma prohvetite kaudu: h 11 „Juuda ku˜
ningas Manasse on teinud koi¨
ki neid jaledusi. Ta on teinud
˜
rohkem kurja kui koik emorlased, i kes olid enne teda, j ja ta
¨
on pannud oma jaledate ebajumalatega ka Juuda patustama.
¨
¨
12 Seeparast utleb Iisraeli Jumal Jehoova: „Ma toon Jeruusalemma ja Juuda peale selli˜
¨
se onnetuse, k et igauks, kes
sellest kuuleb, lausa kohkub1. l
¨
13 Ma vean ule Jeruusalem˜ ˜
¨ ¨
ma moodunoori, m millega ma
˜ ˜
mootsin Samaariat, n ja kasutan sama loodi mida Aha¨
bi soo puhul. o Ma puhin Jeruusalemma puhtaks nagu vaagna,
˜
˜
˜
21:12 1 Sona-sonalt „sel hakkab korvus
surisema”.
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¨
mis puhitakse puhtaks ja kee¨
ratakse kummuli.a 14 Ma hulgan need, kes on mu omand¨
¨ ¨
rahvast jarele jaanud, b ja an¨
nan nad vaenlaste katte, kes
˜
neid riisuvad ja nad sojasaa˜
giks votavad, c 15 sest nad on
teinud mu silmis kurja ja on
¨
mind aina solvanud alates pae¨
vast, mil nende esiisad valjusid
¨
Egiptusest, kuni tanaseni.”” d
16 Manasse ei teinud mitte
¨
uksnes seda pattu, et pani Juuda patustama ja Jehoova silmis kurja tegema, vaid ta valas
¨
¨ ¨
¨
ka vaga palju suutut verd, tai¨ ¨
tes sellega Jeruusalemma aa˜
¨ ¨
rest aareni. e 17 Koik muu Ma˜
nasse kohta ning koik, mis ta
tegi, ja tema patud on kirjas
Juuda kuningate kroonikaraa¨
matus. 18 Manasse laks puhkama oma esiisade juurde ja
ta maeti oma koja aeda, Uusa
aeda.f Tema asemel sai kuningaks tema poeg Aamon.
19 Aamong oli kuningaks
saades 22-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas kaks aastat.h Tema ema oli Mesullemet,
¨
¨
Jotbast parit Haaruse tutar.
20 Aamon tegi Jehoova silmis
kurja, nagu oli teinud tema
¨
isa Manasse. i 21 Ta kais oma
¨
¨
isa jalgedes ning teenis jaledaid ebajumalaid ja kummardas nende ette, nagu oli tei¨
nud tema isa. j 22 Ta hulgas
oma esiisade Jumala Jehoo¨
va ega kainud Jehoova teel. k
˜
23 Lopuks sepitsesid Aamoni
˜
sulased tema vastu vandenou
ja tapsid kuninga tema ko˜
jas. 24 Kuid maa rahvas loi
˜
maha koik need, kes olid ku˜
ningas Aamoni vastu vandenou
˜
pidanud, ja tostis tema asemel kuningaks ta poja Joosija. l
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˜
25 Koik muu Aamoni kohta
ning see, mis ta tegi, on kirjas
Juuda kuningate kroonikaraamatus. 26 Ta maeti oma hauda Uusa aias a ning tema asemel
sai kuningaks tema poeg Joosija. b
Joosija c oli kuningaks
saades 8-aastane ja ta
valitses Jeruusalemmas 31 aasd
tat. Tema ema oli Jediida,
¨
¨
Boskatist e parit Adaja tutar.
2 Joosija tegi, mis oli Jehoova
˜
¨
silmis oige, ta kais oma esiisa
¨
Taaveti jalgedes f ega kaldunud
neist ei paremale ega vasakule.
3 Oma valitsuse 18. aastal
saatis kuningas Joosija kirjutaja Saafani, kes oli Mesullami poja Asalja poeg, Jehoova
¨
¨
kotta, g oeldes: 4 „Mine ulempreester Hilkija h juurde. Las ta
˜
votab kogu raha, mis on too¨
dud Jehoova kotta i ja mille varavavalvurid on rahvalt kogunud. j 5 Antagu see raha Je¨ ¨
¨
hoova koja toodejuhatajate katte, et need annaksid selle
¨ ¨
toolistele, kes parandavad Je¨
¨ ¨
hoova koda k 6 — kasitooliste¨ ¨
le, ehitajatele ja muurseppadele —, ning ostaksid koja
parandamiseks palke ja tahu¨
tud kive. l 7 Neilt, kelle katte
raha usaldatakse, pole vaja aru
˜
nouda, sest nad on usaldus¨ ¨
vaarsed.” m
¨
¨
8 Hiljem utles ulempreester Hilkija kirjutaja Saafanile: n
„Ma leidsin Jehoova kojast seaduseraamatu.” o Ta andis selle
Saafanile, kes asus seda luge¨
ma. p 9 Siis laks kirjutaja Saafan kuninga juurde ja teatas
˜
talle: „Sinu sulased votsid kojas leiduva raha ja andsid Je¨ ¨
hoova koja toodejuhatajatele.” q
¨
10 Veel utles kirjutaja Saafan
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kuningale: „Preester Hilkija an¨
dis mulle uhe raamatu.”a Ja
Saafan hakkas seda kuningale
ette lugema.
11 Niipea kui kuningas sea˜
¨
duseraamatu sonu kuulis, ka˜
ristas ta oma riided lohki.b
12 Kuningas andis preester
Hilkijale, Saafani pojale Ahikamile, c Miikaja pojale Akborile,
kirjutaja Saafanile ja oma sula¨
sele Asajale kasu: 13 „Minge
¨
ja kusige minu, rahva ja kogu
Juuda nimel Jehoovalt selle
˜
raamatu sonade kohta, sest
suur on Jehoova raev, mis on
˜
¨
meie vastu polema suttinud, d
˜
kuna meie esiisad ei votnud
˜
kuulda selle raamatu sonu ega
˜
¨
teinud koige selle jargi, mis
meie jaoks on kirja pandud.”
¨
14 Siis laksid preester Hilkija, Ahikam, Akbor, Saafan ja
Asaja naisprohvet e Hulda juur˜
de, kes oli roivakambri hoidja Sallumi, Harhase poja Tikva poja naine ja kes elas Jeruusalemma uues linnaosas. f
¨
15 Hulda utles neile: „Nii lausub Iisraeli Jumal Jehoova:
„Teatage mehele, kes teid minu
juurde saatis: 16 „Nii lausub
Jehoova: „Ma toon selle paiga
˜
˜
ja elanike peale onnetuse koi˜
gi nende sonade kohaselt, mis
Juuda kuningas sellest raamatust luges, g 17 sest nad on
¨
mu huljanud ja lasknud teiste˜
le jumalatele ohvrisuitsu tous˜
ta h ning solvanud mind koigi
¨
¨ ¨
oma katetoodega. i Minu raev
¨
˜
on suttinud polema selle paiga vastu ja see ei vaibu.””” j
18 Aga Juuda kuningale, kes
¨
¨
lakitas teid Jehoovat kusitama,
¨
˜
oelge: „Nende sonade kohta,
mis sa kuulsid, lausub Iisraeli
Jumal Jehoova: 19 „Kuna su
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¨
suda pehmenes ja sa alandusid
Jehoova ees, a kui kuulsid, mida
¨
ma utlesin selle paiga ja elanike kohta — et need saavad kohutavaks vaatepildiks ja nee˜
¨
desonaks —, ning kuna sa ka˜
ristasid oma riided lohki b ja
˜
nutsid minu ees, siis votan ma
sind kuulda,” lausub Jehoova.
20 „Ma viin sind puhkama su
¨
esivanemate juurde ja sa lahed
rahus oma hauda ning su sil¨
˜
mad ei nae kogu seda onnetust,
mis ma toon selle paiga pea˜
le.””” Ja nad andsid sonumi kuningale edasi.
˜
Siis saatis kuningas sona
ja tema juurde koguti
˜
koik Juuda ja Jeruusalemma
¨
¨
vanemad.c 2 Seejarel laks kuningas Jehoova kotta ning
˜
koos temaga koik Juuda mehed, Jeruusalemma elanikud,
preestrid ja prohvetid — kogu
rahvas, nii noored kui ka va˜
nad. Ta luges neile ette koik Jehoova kojast leitud lepinguraa˜
matu sonad. d 3 Kuningas sei˜
sis samba juures ja solmis
Jehoova ees lepingu1, e luba¨
¨
¨
des kaia Jehoova jarel, jargida
¨
tema kaske, meeldetuletusi ja
¨
seadusi kogu sudamest ja kogu
¨
hingest ning taita selles raamatus kirjas olevat lepingut. Kogu
˜
rahvas oli nous lepingust kinni
pidama. f
¨
¨
4 Siis kaskis kuningas ulempreester Hilkijal, g teistel preest¨
ritel ja varavavalvuritel tuua Je¨
˜
hoova templist valja koik riis¨
tad, mis olid tehtud Baali, puha
tulba h ja taevakehade kummar˜
¨
damiseks. Ta poletas need ara
¨
valjaspool Jeruusalemma Kidroni astangutel ja viis nende tuha

23

˜
˜
23:3 1 Voib tolkida ka „uuendas lepingut
Jehoovaga”.
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˜
Peetelisse. a 5 Samuti korval˜ ˜
das ta ametist voorjumalate
preestrid, kelle Juuda kuningad
olid pannud teenima Juuda lin¨
nade ja Jeruusalemma umbruse ohvripaikades, et need la˜
seksid seal tousta ohvrisuitsu,
ning need, kes lasid ohvrisuitsu
˜
¨
tousta Baalile, paikesele, kuule,
¨
˜
sodiaagi tahtkujudele ja koigile
teistele taevakehadele. b 6 Ta
˜
¨
vottis Jehoova kojast puha tulc
ba ja viis selle Jeruusalemma
¨
˜
lahedale Kidroni orgu. Seal poletas d ta selle tuhaks ning viskas
tuha lihtrahva matmispaika. e
7 Ta kiskus maha templiprostituutidena f teenivate meeste majad Jehoova kojas, kus naised
kudusid kangaid, millest valmis¨
¨
tati telkpuhamuid puha tulba
jaoks.
8 Juuda linnadest, Gebast g
˜
¨
˜
Beer-Sebani, h toi ta ara koik
preestrid ning muutis ohvripaigad, kus preestrid olid lasknud
˜
tousta ohvrisuitsu, kummarda˜
mispaigana kolbmatuks. Samu¨
ti laastas ta varavate juures
olevad ohvripaigad, mis asusid
¨
˜
linnapealik Joosua varava kor¨
val, linnavaravast sisse tulles
¨
vasakut katt. 9 Ohvripaikade
preestrid ei teeninud Jeruusalemmas Jehoova altari juures, i
˜
kuid nad voisid koos oma ven¨ ¨
dadega hapnemata leiba suua.
10 Ta muutis kummardamis˜
paigana kolbmatuks ka Tofej
ti1 Ben-Hinnomi orus2, k et keegi ei saaks oma poega ega
¨
tutart Moolokile tules ohvriks
tuua. l 11 Ta ei lubanud enam
tuua Jehoova kotta hobuseid,
¨
23:10 1 Paik valjaspool Jeruusalemma,
kus usust taganenud iisraellased lapsi
˜
¨
ohverdasid. 2 Vt „Sonaseletusi”, mark˜
sona „Gehenna”.
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¨
kelle Juuda kuningad olid pai¨
kesele puhendanud ja kes too¨
˜
di templisse labi oukonnaametnik Netan-Meleki kambri1, mis
˜
asus sammaskojas; samuti po¨
¨
¨
letas ta ara paikesele puhendatud vankrid.a 12 Kuningas
˜
¨
¨
lohkus ara Aahase ulakambri
katusel olevad altarid, b mille
olid teinud Juuda kuningad, samuti need altarid, mille Manas˜
se oli teinud Jehoova koja mo˜
lemasse oue.c Ta tegi need
˜
pihuks ja pormuks ning viskas Kidroni orgu. 13 Kuningas muutis kummardamispai˜
gana kolbmatuks ka Jeruusalemma ees asuvad ohvripaigad,
¨
¨
˜
¨
mis olid Havitusmae1 lounakuljel2 ja mille Iisraeli kuningas
Saalomon oli rajanud siidonlas¨
te jalgile jumalannale Astarte¨
le, moabiitide jalgile jumalale
¨
Kemosele ja ammonlaste jalgile jumalale Milkomile. d 14 Ta
¨
purustas puhad sambad, raius
¨
¨
maha puhad tulbad e ja taitis
nende asupaigad inimluudega.
˜
¨
15 Ta lohkus ara ka Peetelis
asuva altari ja laastas ohvripaiga, mille oli rajanud Nebati poeg Jerobeam, kes pani Iis¨
raeli patustama. f Parast seda,
˜
kui ta oli lohkunud altari ja
laastanud ohvripaiga, pani ta
˜
ohvripaiga polema ning tegi
˜
selle pihuks ja pormuks, samu˜
¨
ti poletas ta puha tulba. g
16 Kui Joosija ringi vaatas,
¨
¨
nagi ta mael matmispaiku ja
¨
˜
kaskis tuua neist luid ning poletas need altaril. Nii muutis
˜
˜
¨ ¨
23:11 1 Voib tolkida
˜ ka¨ „soogiruumi”.
˜
¨
23:13 1 Moeldakse Olimage, eeskatt selle
˜
lounapoolset tippu, mida tunti ka Pahan¨
˜
˜
¨
dusmae nime all. 2 Sona-sonalt „Havi¨
˜
tusmaest paremal”, st lounas, kui seista
¨
naoga ida poole.
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ta altari jumalakummardami˜
¨
se jaoks kolbmatuks, nagu uks
˜
jumalamees oli Jehoova sona
¨
jargi ette kuulutanud.a 17 Siis
¨
ta kusis: „Kelle hauakivi see
seal on?” Linna mehed vastasid: „See on selle jumalamehe
haud, kes tuli Juudast b ja en¨ ¨
nustas seda, mida sa nuud Peeteli altariga tegid.” 18 See¨
peale ¨ ta utles: „Las ta puhkab. Arge tema luid puutuge.”
Ja nad ei puutunud tema luid
ega ka mitte Samaariast tulnud
prohveti luid. c
˜
19 Joosija korvaldas ka Sa˜
maaria linnadest koik ohvripai¨
d mille Iisraekade puhamud,
li kuningad olid ehitanud ja
nii Jumalat vihastanud. Ta tegi
nendega sedasama, mida ta oli
teinud Peetelis. e 20 Ta tappis
˜
altarite peal koik ohvripaikade
˜
preestrid, kes seal olid, ja po¨
f
letas altaritel inimluid. Parast
¨ ¨
seda poordus ta tagasi Jeruusalemma.
21 Siis andis kuningas kogu
¨
¨
rahvale kasu: „Pidage paasapuha g oma Jumala Jehoova auks,
nagu on kirjas selles lepinguraa¨
matus!” h 22 Sellist paasapuha
ei olnud peetud Iisraeli kohtu˜
¨
moistjate paevist saadik, samu¨
ti mitte uhegi Iisraeli ega Juu¨
da kuninga paevil. i 23 Kuid kuningas Joosija 18. valitsusaastal peeti Jeruusalemmas sellist
¨
paasapuha Jehoova auks.
¨
24 Joosija puhkis Juudamaalt ja Jeruusalemmast mine¨
ma ka vaimude valjakutsujad,
¨
ennustajad, j teeravikujud,1 k ja˜
¨
ledad ebajumalad ja koik jalku¨
sed, et jargida seadust, l mis oli
kirjas raamatus, mille preester
23:24 1 St kodujumalad.

2. KUNINGATE 23:25–24:5
Hilkija oli Jehoova kojast leidnud.a 25 Enne teda polnud
¨
uhtki temasarnast kuningat,
¨ ¨
kes oleks poordunud tagasi Je˜
¨
hoova juurde koigest suda˜
mest, hingest b ja joust, nagu on
¨
kastud Moosese seaduses, sa˜
¨
muti ei tousnud uhtki temasar¨
nast parast teda.
26 Sellest hoolimata ei kustunud Jehoova tuline viha, mis
˜ ˜
˜
loomas Juuda vastu koigi nen¨ ¨
¨
de suutegude parast, millega
Manasse oli teda solvanud.c
¨
27 Jehoova utles: „Nii nagu
˜
ma korvaldasin Iisraeli, d nii
˜
korvaldan ma oma palge eest
¨
ka Juuda. e Ma hulgan Jeruusalemma, linna, mille ma olen
valinud, ning koja, mille koh¨
¨ ¨
ta ma utlesin: „Sinna jaab minu
nimi.”” f
˜
28 Koik muu Joosija koh˜
ta ning koik, mis ta tegi, on
kirjas Juuda kuningate kroo¨
nikaraamatus. 29 Tema paevil tuli vaarao Neho, Egiptuse
˜ ¨ ¨
kuningas, Eufrati joe aarde As¨ ¨
suuria kuningale appi. Kunin¨
gas Joosija laks Neho vastu
˜
sodima, ent kui Neho Joosijat
¨
nagi, tappis ta tema Megiddos.g
˜
30 Joosija sulased toid ta surnukeha vankriga Megiddost Jeruusalemma ja matsid ta tema
˜
hauda. Siis voidis maa rahvas
˜
Joosija poja Jooahase ning tostis ta tema isa asemel kuningaks. h
31 Jooahas i oli kuningaks
saades 23-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas kolm kuud.
Tema ema oli Hamutal, j Lib¨
¨
nast parit Jeremija tutar.
32 Jooahas tegi Jehoova sil˜
mis kurja, toimides koiges oma
esiisade moodi. k 33 Vaarao
˜
Neho l vottis Jooahase Hamatimaal Riblas m vangi, et see ei
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saaks Jeruusalemmas valitse¨ ¨
da, ning maaras maale trahviks
˜
100 talenti1 hobedat ja talendi2
a
kulda. 34 Vaarao Neho pani
Joosija asemel kuningaks Joosija poja Eljakimi ja muutis tolle nime Joojakimiks. Jooahase
aga viis Neho Egiptusse, b kus
see suri. c 35 Joojakim andis
¨
˜
vaaraole kusitud hobeda ja kul˜
la. Vaaraole hobeda kogumi˜
seks tuli tal maalt maksu nou˜
¨
da. Ta noudis igauhelt maa rahva seast temale ettekirjutatud
˜
hulga hobedat ja kulda, et anda
see siis vaarao Nehole.
36 Joojakimd oli kuningaks
saades 25-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas 11 aastat.e Tema ema oli Sebidda,
¨
¨
Ruumast parit Pedaja tutar.
37 Joojakim tegi Jehoova sil˜
mis kurja, f toimides koiges oma
esiisade moodi. g
¨
Joojakimi paevil tuli Ba¨
buloni kuningas Nebukadnetsar h tema vastu ja Joojakim sai kolmeks aastaks tema
˜
sulaseks. Siis aga tostis ta
¨
¨
tema vastu massu. 2 Seejarel
saatis Jehoova Joojakimi kalla¨ ¨
le kaldealaste, i suurlaste, moa¨ ¨ ˜
biitide ja ammonlaste roovjouke. Jehoova saatis nad Juudat
¨
¨
havitama, nagu ta oli oelnud
oma prohvetite kaudu. j 3 See
¨
sundis Juudaga Jehoova otsu˜
se kohaselt korvaldada Juuda
˜
oma palge eest k koigi Manasse
¨
pattude parast l 4 ja tema va¨ ¨
¨
latud suutu vere parast, m mil¨
lega ta oli Jeruusalemma taitnud. Jehoova ei tahtnud seda
andestada. n
˜
5 Koik muu Joojakimi kohta
˜
ning koik, mis ta tegi, on

24

23:33 1 3,4
2 34,2 kg.

tonni. (Vt

lisa B14.)
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kirjas Juuda kuningate krooni¨
karaamatus. a 6 Joojakim laks
puhkama oma esiisade juurde b
ja tema asemel sai kuningaks
tema poeg Joojakin.
7 Egiptuse kuningas ei ris¨
kinud enam oma maalt valju¨
da, sest Babuloni kuningas
oli vallutanud kogu Egiptuse
kuningalec kuulunud maa alates Egiptuse vadist d kuni Eufra˜
ti joeni. e
8 Joojakinf oli kuningaks
saades 18-aastane ja ta valitses
Jeruusalemmas kolm kuud.g
Tema ema oli Nehusta, Jeruu¨
¨
salemmast parit Elnatani tutar.
9 Joojakin tegi Jehoova silmis
˜
kurja, toimides koiges oma isa
¨
moodi. 10 Sel ajal tulid Babuloni kuninga Nebukadnetsari
sulased Jeruusalemma alla ja
¨
piirasid linna umber. h 11 Ba¨
buloni kuningas Nebukadnetsar tuli linna alla siis, kui tema
sulased olid selle juba piiramis˜
˜
rongasse votnud.
¨
12 Viimaks laks Juuda kuningas Joojakin koos oma ema,
˜
sulaste, peameeste ja oukon¨
naametnikega i Babuloni kunin¨
ga j juurde ning Babuloni ku˜
ningas vottis ta oma kaheksandal valitsusaastal vangi. k
˜
13 Ta toi Jehoova kojast ja ku¨
ningakojast valja kogu varan˜
¨
˜
duse l ning lohkus ara koik kullast riistad, mis Iisraeli kuningas Saalomon oli teinud Jehoova templi tarbeks, m just
nii nagu Jehoova oli ennustanud. 14 Ta viis pagendus˜
se kogu Jeruusalemma, koik
¨
˜
n
peamehed, vagevad sojame¨
¨ ¨
hed, kasitoolised ja sepad1 o —
¨
10000 meest. Maha jaid vaid
˜
koige vaesemad rahva hul˜
¨
24:14 1 Teine voimalik tahendus: „kaitserajatiste ehitajad”.
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¨
gast.a 15 Ta viis Babuloni pagendusse b Joojakini c ning pa¨
gendas Jeruusalemmast Babuloni ka kuninga ema, nai˜
sed, oukonnaametnikud ja maa
˜
mojukamad mehed. 16 Samu¨
¨
ti viis Babuloni kuningas Babu˜
˜
loni pagendusse koik 7000 soja¨
¨ ¨
meest, 1000 kasitoolist ja sep˜
¨
pa; koik need olid vagevad
˜
˜
mehed, kes olid oppinud so¨
dima. 17 Babuloni kuningas
pani Joojakini asemel kuningaks tema onu Mattanja d ning
muutis tema nime Sidkijaks. e
18 Sidkija oli kuningaks
saades 21-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas 11 aastat. Tema ema oli Hamutal, f
¨
¨
Libnast parit Jeremija tutar.
19 Sidkija tegi Jehoova silmis
˜
kurja, toimides koiges Joojaki˜
¨
mi moodi. g 20 Koik see sundis Jeruusalemmas ja Juudas
˜
˜
Jehoova viha tottu ning lopuks
heitis ta nad oma palge eest
˜
¨
¨
ara. h Sidkija aga tostis Babulo¨
ni kuninga vastu massu. i
¨
Sidkija valitsuse uhek¨
sandal aastal kumnenda
¨
¨
kuu kumnendal paeval tuli Ba¨
buloni kuningas Nebukadnet˜
¨
sar j kogu oma sojavaega Jeruu˜
salemma vastu.k Ta loi laagri
¨
¨
ules ja ehitas linna umber
piiramisvalli. l 2 Linn oli piira˜
misrongas kuni kuningas Sidkija 11. valitsusaastani. 3 Nel¨
¨
janda kuu uheksandaks pae¨
˜
vaks oli nalg linnas voimust
˜
votnud m ja maa rahval polnud enam toitu. n 4 Siis mur˜
¨ ¨
¨
ti linnamuurist labi o ning koik
˜
˜
¨ ¨
sojamehed pogenesid oo var¨ ¨
¨
jus topeltmuuri varava kaudu, mis oli kuninga aia juures, kuigi kaldealased olid lin¨
na umber, ning kuningas pages
Araba poole. p 5 Kaldealaste

25

2. KUNINGATE 25:6–24

˜
¨
sojavagi hakkas kuningat taga
¨
ajama ja sai ta katte Jeeriko
˜
˜
korbetasandikul ning koik ku˜
ninga sojasalgad jooksid tema
juurest laiali. 6 Kaldealased
˜
votsid kuninga kinni a ja vii¨
sid ta Babuloni kuninga juur˜
de Riblasse ning moistsid tema
¨
ule kohut. 7 Sidkija pojad tapeti tema enda silme ees. See¨
jarel tegi Nebukadnetsar Sidki˜
ja molemast silmast pimedaks,
pani ta vaskahelaisse ja viis Ba¨
buloni. b
8 Viienda kuu seitsmendal
¨
¨
paeval, nimelt Babuloni kuninga Nebukadnetsari 19. aastal,
¨
tuli Babuloni kuninga ihukaitsepealik Nebusaradan c Jeruu˜
salemma. d 9 Ta poletas maha
Jehoova koja, e kuningakoja f ja
˜
koik majad Jeruusalemmas, g
˜
¨
ka koik ulikute majad. h 10 Ko˜
¨
gu kaldealaste sojavagi, kes oli
koos ihukaitsepealikuga, kis¨ ¨
kus maha Jeruusalemma muuri. i 11 Ihukaitsepealik Nebu˜
saradan viis pagendusse koik,
¨ ¨
kes olid linna alles jaanud, sa¨
muti ulejooksikud, kes olid
¨
asunud Babuloni kuninga poolele, ja teised maa rahva hulgast. j 12 Aga osa maa vaes¨
test jattis ihukaitsepealik Nebusaradan maale alles ning pa¨
ni nad viinamagesid harima ja
¨ ¨
pani neile peale tookohustuse. k 13 Kaldealased purustasid Jehoova koja vasksambad, l
ka vankrid m ja vaskmere, n mis
olid Jehoova kojas, ning viisid
˜
¨
vase Babuloni. o 14 Nad votsid
˜
¨
kaasa ka tuhanoud, kuhvlid,
˜
leegikustutajad, peekrid ja koik
vaskriistad, mida oli kasutatud templiteenistuses. 15 Ihu˜
kaitsepealik vottis kaasa puh˜
¨
tast kullast ja hobedast soepannid ning vaagnad. p 16 Vaske,
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millest olid olnud tehtud kaks
sammast, meri ja vankrid, mille
kuningas Saalomon oli lasknud
teha Jehoova koja jaoks, oli nii
palju, et seda ei suudetud kaaludagi. a 17 Kumbki sammas oli
¨ ¨
˜
18 kuunart1 korge. b Samba otsas olev kapiteel2 oli vasest ja
˜
¨ ¨
˜
selle korgus oli 3 kuunart3. Vo˜
¨
restik ja granaatounad umber
kapiteeli olid samuti vasest.c
˜
Teine sammas ja selle vorestik
olid samasugused.
˜
18 Ihukaitsepealik vottis kaasa peapreester Seraja, d te¨
mast jargmise preestri Sefanja e
¨
ja kolm varavavalvurit. f 19 Sa˜
¨
muti vottis ta linnast kaasa uhe
˜
˜
oukonnaametniku, kes oli so¨
durite ulevaataja; viis kunin¨
ga lahikondset, kes linnast lei¨
ti; vaepealiku kirjutaja, kes
¨
varbas maa rahvast; ja lihtrahva
seast 60 meest, kes linnast leiti. 20 Ihukaitsepealik Nebusa¨
radang viis nad Riblasse Babulo¨
ni kuninga juurde. h 21 Babuloni kuningas tappis nad Hamatimaal i Riblas. Nii viidi Juuda oma
maalt pagendusse. j
¨
22 Aga Juudamaale jaetud
¨
¨
rahva ule pani Babuloni kuningas Nebukadnetsar valitsema Gedalja, k Saafani l poja Ahi˜
¨
kami m poja. n 23 Kui koik vaepealikud oma meestega kuul¨
sid, et Babuloni kuningas on
Gedalja valitsejaks pannud, tulid nad kohe Gedalja juurde
¨
Mispasse. Need vaepealikud
olid Netanja poeg Ismael, Kaareahi poeg Joohanan, netofalase Tanhumeti poeg Seraja ja
maakatlase poeg Jaasanja, nemad ja nende mehed. o 24 Gedalja andis neile ja nende mees25:17 1 8 m. (Vt lisa B14.) 2 Samba
¨
kunstiliselt kujundatud ulaosa. 3 2,2 m.
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¨ ¨
2. KUNINGATE 25:25 – 1. AJARAAMAT, luhiulevaade

¨
¨
tele vande ja utles neile: „Arge
kartke teenida kaldealasi! Elage sellel maal ja teenige Ba¨
¨
buloni kuningat, siis laheb teil
¨
hasti.” a
25 Seitsmendal kuul tuli Ismael, b Elisama poja Netanja poeg, kes oli kuninglikust
¨
¨
soost, ja uhes temaga kumme
meest ning nad tapsid Gedalja ning temaga Mispas olevad
juudid ja kaldealased. c 26 Siis
¨
laks kogu rahvas, nii noored
¨
kui ka vanad, sealhulgas vaepealikud, kaldealaste kartuses
Egiptusse. d
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27 Juuda kuninga Joojakini a 37. pagendusaastal 12. kuu
¨
27. paeval, sel aastal, kui Evil¨
Merodak Babuloni kuningaks
sai, vabastas ta Juuda kuninga
¨ ¨
Joojakini vanglast. b 28 Ta raa˜
kis temaga lahkelt ja tostis tema
˜
trooni korgemale teiste kuningate omadest, kes olid koos te¨
maga Babulonis. 29 Joojakin
˜
˜
vottis seljast vangiriided ja soi
˜
¨
sealtpeale koik oma elupaevad
leiba kuninga lauas. 30 Kuningas hoolitses tema toidulaua
¨
¨
eest paevast paeva kuni ta elu
˜
lopuni.

E S I M E N E A J A R A A M AT
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Aadamast Aabrahamini (1–27)
¨
Aabrahami jareltulijad (28–37)
Edomlased, nende kuningad ja
˜
hoimupealikud (38–54)

2 Iisraeli 12 poega (1, 2)
¨
Juuda jareltulijad (3–55)
¨
3 Taaveti jareltulijad (1–9)
Taaveti kuningaliin (10–24)
¨
4 Juuda teised jareltulijad (1–23)
Jabes ja tema palve (9, 10)
¨
Siimeoni jareltulijad (24–43)
¨
5 Ruubeni jareltulijad (1–10)
¨
Gaadi jareltulijad (11–17)
Hagrilased alistatakse (18–22)
Pool manasselaste suguharu (23–26)
¨
6 Leevi jareltulijad (1–30)
Templi lauljad (31–47)
¨
Aaroni jareltulijad (48–53)
Leviitide asulad (54–81)
7 Issaskari (1–5), Benjamini (6–12),
Naftali (13), Manasse (14–19),
Efraimi (20–29) ja Aaseri
¨
jareltulijad (30–40)

¨
8 Benjamini jareltulijad (1–40)
˜
Sauli suguvosanimekiri (33–40)
˜
¨
9 Suguvosanimekirjad parast
pagendusest naasmist (1–34)
˜
Sauli suguvosanimekirja
korratakse (35–44)
10 Sauli ja ta poegade surm (1–14)
˜
11 Iisrael voiab Taaveti
kuningaks (1–3)
Taavet vallutab Siioni (4–9)
˜
Taaveti vaprad sojamehed (10–47)
˜
12 Taaveti kuningavoimu
toetajad (1–40)
13 Lepingulaegas tuuakse
¨
Kirjat-Jearimist ara (1–14)
Ussa surmatakse (9, 10)
˜
14 Taaveti kindel kuningavoim (1, 2)
Taaveti pere (3–7)
¨ ¨
Vilistid saavad luua (8–17)
15 Leviidid viivad laeka
Jeruusalemma (1–29)
˜
Miikal polgab Taavetit (29)
16 Laegas asetatakse telki (1–6)

¨ ¨
1. AJARAAMAT, luhiulevaade – 1:17

17

18
19

20
21

22

¨
Taaveti tanulaul (7–36)
„Jehoova on saanud kuningaks!” (31)
Teenistus lepingulaeka juures (37–43)
Taavet ei ehita templit (1–6)
Leping,
et Taaveti kuningriik
¨
pusib (7–15)
¨
Taaveti tanupalve (16–27)
˜
Taaveti voidud (1–13)
Taaveti ametnikud (14–17)
Ammonlased solvavad Taaveti
¨
kaskjalgu (1–5)
˜
¨ ¨
¨
Voit ammonlaste ja suurlaste ule (6–19)
Rabba vallutatakse (1–3)
Vilistite hiiglased tapetakse (4–8)
¨ ¨
Taaveti vaar rahvaloendus (1–6)
Karistus Jehoovalt (7–17)
Taavet ehitab altari (18–30)
Taaveti ettevalmistused templi
ehitamiseks (1–5)
Taavet ¨ annab
Saalomonile
¨
juhtnoore (6–16)

1 Aadam,
Sett,
a

Enos,
2 Keenan,
Mahalalel, b
Jered, c
3 Eenok, d
Metuusala,
Lemek, e
4 Noa, f
Seem, g Haam ja Jaafet. h
5 Jaafeti pojad olid Gomer,
Maagoog, Madai, Jaavan, Tubal, i
Mesek j ja Tiiras. k
6 Gomeri pojad olid Askenas, Riifat ja Toogarma. l
7 Jaavani pojad olid Elisaa, Tarsis, Kittim ja Rodanim1.
8 Haami pojad olid Kuus, m
Mitsraim, Puut ja Kaanan. n
1:7 1 1Mo 10:4 Dodanim.
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¨
Peameestel kastakse Saalomoni
aidata (17–19)
¨
23 Taavet jagab leviidid ruhmadeks (1–32)
Aaron ja ta pojad eraldatakse (13)
24 Taavet jagab preestrid
¨
(1–19)
¨ 24 r¨ uhmaks
¨
Ulejaanud leviidid (20–31)
25 Jumala koja pillimehed ja lauljad (1–31)
¨
¨
26 Varavavalvurite ruhmad (1–19)
Varahoidjad ja teised ametnikud (20–32)
¨
27 Ulemad kuninga teenistuses (1–34)
˜
28 Taaveti kone templi ehitamisest (1–8)
Juhendid ja ehitusplaanid
Saalomonile (9–21)
29 Annetused templi heaks (1–9)
Taaveti palve (10–19)
˜ ˜
Rahvas roomustab, Saalomoni
˜
kuningavoim (20–25)
Taaveti surm (26–30)
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9 Kuusi pojad olid Seba, a
Havila, Sabta, Raema b ja Sabteka.
Raema pojad olid Seeba ja
Dedan. c
¨
10 Kuusile sundis Nimrod, d
¨
kellest sai esimene vagev
mees maa peal.
¨
11 Mitsraimile
sundisid
Luudim, e Anamim, Lehabim, Naftuhim, f 12 Patruu˜
sim, g Kasluhim, kellest polvnevad vilistid, h ja Kaftoorim. i
¨
13 Kaananile sundisid te¨
ma esmasundinu Siidon j ja
˜
Heet, k 14 samuti polvnevad
l
temast jebuuslased, emorlased, m girgaaslased, n 15 hiivlased, o arkiilased, siinlased,
16 arvadlased, p semarlased
ja hamatlased.
17 Seemi pojad olid Eelam, q
Assur, r Arpaksad, Luud, Aram
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ning1 Uuts, Huul, Geter ja
Maas. a
¨
18 Arpaksadile sundis Se¨
lah b ning Selahile sundis
Eeber.
¨
19 Eeberile
sundis kaks
¨
poega. Uhe nimi oli Peleg1, c sest tema eluajal jagunes maa2. Tema venna nimi
oli Joktan.
¨
20 Joktanile sundisid Almodad, Selef, Hasarmavet,
Jerah, d 21 Hadoram, Uusal,
Dikla, 22 Oobal, Abimael,
Seeba, 23 Oofir, e Havila f ja
˜
Joobab. Need koik olid Joktani pojad.
24 Seem,
Arpaksad,
Selah,
25 Eeber,
Peleg, g
Reu, h
26 Serug, i
Naahor, j
Terah, k
27 Aabram, see on Aabraham. l
28 Aabrahami pojad olid
Iisak m ja Ismael. n
¨
¨
29 Jargnevalt nende jareltulijad. Nebajot, o Ismaeli esma¨
sundinu, siis Keedar, p Adbeel,
Mibsam, q 30 Misma, Duuma,
Massa, Hadad, Teema, 31 Jetuur, Naafis ja Keedma. Need
olid Ismaeli pojad.
32 Aabrahami liignaise Ketuura r pojad olid Simran, Joksan, Medan, Midjan, s Jisbak ja
ˇ
Suuah. s
Joksani pojad olid Seeba ja
Dedan. z
¨
1:17 1 Jargnevad on Arami pojad (1Mo
¨
10:23). 1:19 1 Nimi Peleg tahendab „ja˜
˜
gunemine”. 2 Voib tolkida ka „maa rahvastik”.
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d 1Mo 32:28
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f Ob 9
g 1Mo 36:11, 12
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i 1Mo 36:8
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20, 21

k 1Mo 36:22
l 1Mo 36:
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m 1Mo 36:
25, 26

n 1Aj 1:38
o 1Mo 36:
27, 28

p 1Mo 32:3
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33 Midjani pojad olid Eefa, a
Eefer, Hanok, Abiida ja Eldaa.
˜
¨
Koik need olid Ketuura jareltulijad.
¨
34 Aabrahamile sundis Iisak. b Iisaki pojad olid Eesav c ja
Iisrael. d
35 Eesavi pojad olid Eliifas, Reuel, Jeus, Jalam ja Korah. e
36 Eliifase pojad olid Teeman, f Oomar, Sefo, Gatam,
Kenas ja Timna kaudu Amalek. g
37 Reueli pojad olid Nahat,
Serah, Samma ja Missa. h
38 Seiri i pojad olid Lootan,
Soobal, Sibeon, Ana, Diison,
Eeser ja Diisan. j
39 Lootani pojad olid Hori
˜
ja Hoomam1. Lootani ode oli
Timna. k
40 Soobali pojad olid Alvan, Maanahat, Eebal, Seefo
ja Oonam.
Sibeoni pojad olid Ajja ja
Ana. l
41 Ana poeg oli Diison.
Diisoni pojad olid Hemdan,
Esban, Jitran ja Keran. m
42 Eeseri n pojad olid Bilhan, Saavan ja Akan.
Diisani pojad olid Uuts ja
Aran. o
¨
43 Jargmised on kuningad,
kes valitsesid Edomimaal, p kui
iisraellastel polnud veel kuningat. q Beori poeg Bela, kelle linna
nimi oli Dinhaba. 44 Kui Bela
suri, hakkas tema asemel valitse¨
ma Joobab, kes oli Bosrast r parit Serahi poeg. 45 Kui Joobab
suri, hakkas tema asemel valitsema Huusam teemanlaste maalt.
46 Kui Huusam suri, hakkas tema asemel valitsema Bedadi
poeg Hadad, kes alistas Midjani

31–39

r Jer 49:13

1:39 1 1Mo 36:22 Heemam.

1. AJARAAMAT 1:47–2:24
Moabimaal. Tema linna nimi
oli Aviit. 47 Kui Hadad suri,
hakkas tema asemel valitsema
¨
Samla, kes oli parit Masreekast. 48 Kui Samla suri, ˇ hakkas tema asemel valitsema Saul,
¨
˜ ¨ ¨
kes oli parit joe
ˇ aarsest Rehobotist. 49 Kui Saul suri, hakkas tema asemel valitsema Akbori poeg Baal-Haanan. 50 Kui
Baal-Haanan suri, hakkas tema
asemel valitsema Hadad1. Hadadi linna nimi oli Pau ning tema
naine oli Mehetabel, Mee-Sahabi
¨
¨
˜
tutre Matredi tutar. 51 Lopuks
Hadad suri.
˜
Edomi hoimupealikud olid
Timna, Alva, Jetet, a 52 Oholibama, Eela, Piinon, 53 Kenas, Teeman, Mibsar, 54 Magdiel ja Iiram. Need olid Edomi
˜
hoimupealikud.
Iisraeli b pojad olid Ruuben, c
Siimeon, d Leevi, e Juuda, f IsSebulon, h 2 Daan, i
saskar, g
Joosep, j Benjamin, k Naftali, l
Gaad m ja Aaser.n
3 Juuda pojad olid Eer, Oo¨
nan ja Seela. Need kolm sun¨
nitas talle Suua tutar, kaanan¨
lanna. o Aga Juuda esmasundinu Eer ei olnud Jehoovale mee¨
leparane ja Jumal surmas ta. p
¨
4 Juuda minia Taamar q sunnitas Juudale Peretsi r ja Serahi.
Juudal oli kokku viis poega.
5 Peretsi pojad olid Hesron
ja Haamul. s
6 Serahi pojad olid Simri,
Eetan, Heeman, Kalkol ja Daara. Neid oli kokku viis.
7 Karmi poeg oli Aakar1,
˜
˜
kes toi Iisraeli peale onnetuˇ
se, s kuna ei kuuletunud usta¨
¨
valt kasule, mis puudutas ha¨ ¨
vitamisele maaratut. z

2

1:50 1 1Mo 36:39 Hadar. 2:7 1 Nimi
¨
˜
Aakar tahendab „onnetusetooja”. Jos 7:
1, 18 Aakan.
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8 Eetani poeg oli Asarja.
9 Hesroni pojad olid Jerahmeel, a Raam b ja Keluubai1.
¨
10 Raamile sundis Ammi¨
nadab.c Amminadabile sundis
¨
Nahson, d Juuda jareltulijate
¨
pealik. 11 Nahsonile sundis
¨
Salma, e Salmale sundis Boas, f
¨
12 Boasele sundis Oobed, Oo¨
bedile sundis Iisai.g 13 Iisai¨
¨
le sundis esmasundinuna Eliab,
teisena Abinadab, h kolmandana Simea, i 14 neljandana Netaneel,
viiendana
Raddai,
15 kuuendana Osem ja seitsj
mendana Taavet. 16 Nende
˜
oed olid Seruja ja Abigail. k Seruja pojad olid Abisai, l Joab m ja
Asael, n need kolm. 17 Abigai¨
lile sundis Amaasa, o kelle isa
oli ismaeliit Jeter.
18 Hesroni pojale Kaalebi¨
le sunnitasid poegi tema naine Asuuba ja ka Jeriot. Need
on tema pojad: Jeeser, Soobab,
Ardon. 19 Kui Asuuba suri,
˜
vottis Kaaleb endale naiseks Ef¨
rati, p kes sunnitas talle Huuri. q
¨
20 Huurile sundis Uuri. Uurile
¨
sundis Betsaleel. r
21 Hiljem heitis Hesron Giˇ
¨
leadi s isa Maakiri s tutre juur˜
de. Ta vottis tema naiseks, kui
¨
oli 60-aastane, ja naine sunnitas talle Seguubi. 22 Seguubi¨
le sundis Jair; z Jairil oli Gileadiˇ
maal 23 linna. z 23 (Hiljem aga
¨ ¨
˜
votsid gesurlased t ja suurlased u
¨
sealsetelt elanikelt ara Havvot¨
¨
Jairi v uhes Kenati w ja selle tutarlinnadega1, kokku 60 linna.)
˜
Need koik olid Gileadi isa Maa¨
kiri jareltulijad.
˜
¨
24 Parast seda kui Hesron o
¨
Kaaleb-Efratas suri, sunnitas
2:9 1 Salmides 18, 19, 42 Kaaleb. 2:23
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „umberkaudsete linnadega”.
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tema naine Abija talle Ashuri,a
Tekoa b isa1.
¨
25 Hesroni esmasundinu
Jerahmeeli pojad olid esma¨
sundinu Raam, samuti Buuna,
Oren, Osem ja Ahija. 26 Jerahmeelil oli ka teine naine,
kelle nimi oli Atara. Tema oli
Oonami ema. 27 Jerahmee¨
li esmasundinu Raami pojad
olid Maats, Jaamin ja Eeker.
28 Oonami pojad olid Sammai ja Jaada. Sammai pojad olid Naadab ja Abisuur.
29 Abisuuri naine oli Abihail,
¨
kes sunnitas talle Ahbani
ja Moolidi. 30 Naadabi pojad
olid Seled ja Appaim. Seled
aga suri lastetuna. 31 Appaimi poeg oli Jisi. Jisi poeg
¨
oli Seesan. Seesani jareltulija
oli Ahlai. 32 Sammai venna
Jaada pojad olid Jeter ja Joonatan. Jeter aga suri lastetuna. 33 Joonatani pojad olid
Pelet ja Saasa. Need olid Je¨
rahmeeli jareltulijad.
34 Seesanil polnud poe¨
gi, ainult tutred. Tal oli
aga egiptlasest sulane Jarha. 35 Seesan andis sulase¨
le Jarhale naiseks oma tut¨
re, kes sunnitas sellele At¨
tai. 36 Attaile sundis Naa¨
tan, Naatanile sundis Saabad,
¨
37 Saabadile sundis Eflal, Ef¨
lalile sundis Oobed, 38 Oo¨
bedile sundis Jehu, Jehule
¨
sundis Asarja, 39 Asarjale
¨
¨
sundis Heles, Helesele sundis
¨
Elaasa, 40 Elaasale sundis
¨
Sismai, Sismaile sundis Sal¨
lum, 41 Sallumile sundis Je¨
kamja, Jekamjale sundis Elisama.
˜
¨
˜
2:24 1 Moned nimed selles peatukis voivad viidata paikadele, mitte inimeste˜
¨
le. „Isa” voib sellistel juhtudel tahendada
˜
„rajaja” voi „asustaja”.
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42 Jerahmeeli venna Kaa¨
lebi a pojad olid esmasundinu
¨
Meesa, kellele sundis Siif, samuti Hebroni isa Maaresa pojad. 43 Hebroni pojad olid
Korah, Tappuah, Rekem ja
¨
Sema. 44 Semale
sundis
Jorkoami isa Raham. Rekemi¨
le sundis Sammai. 45 Sammai poeg oli Maon, kes oli
Beet-Suuri b isa. 46 Kaalebi
¨
liignaine Eefa sunnitas Haarani, Moosa ja Gaasese. Haara¨
nile sundis Gaases. 47 Jahdai pojad olid Regem, Jootam, Geesan, Peelet, Eefa ja
Saaf. 48 Kaalebi liignaine
¨
Maaka sunnitas Seberi ja
¨
Tirhana. 49 Ta sunnitas ka
Madmanna c isa Saafi ning samuti Seva, kes oli Makbee¨
na ja Giibea d isa. Kaalebi e tuf
tar oli Aksa. 50 Need olid
¨
Kaalebi jareltulijad.
¨
Efrata g esmasundinu Huuri h pojad olid Kirjat-Jearimi i isa Soobal, 51 Petlemma j isa Salma ja Beet-Gaaderi isa Haaref. 52 Kirjat-Jearimi isa Soobali pojad olid
Haroe ja pooled manahlased.
˜
53 Kirjat-Jearimi suguvosad
olid jeterlased, k puudid, sumatlased ja misrailased. Neist
˜
polvnesid soratlased l ja es¨
taollased. m 54 Salma jareltulijad olid Petlemma, n Netofa, Atrot-Beet-Joabi ja pooled
Maanahati elanikud ning ka
Sora elanikud. 55 Jabeses
˜
elavate kirjutajate suguvosad
olid tiratlased, simatlased ja
suukatlased. Need olid keen˜
lased, o kes polvnesid reekablaste p esiisast Hammatist.
Need olid Taaveti pojad,
¨
kes sundisid talle Heb¨
ronis: q esmasundinu Amnon, r
jisreellanna Ahinoami s poeg,

3

1. AJARAAMAT 3:2–4:9
teine poeg Taaniel1, karmellanna Abigaili a poeg, 2 kolmas
Absalom, b Gesuri kuninga Tal¨
mai tutre Maaka poeg, neljas
Adonija, c Haggiti poeg, 3 viies
Sefatja, Abitali poeg, kuues Jitream, Taaveti naise Egla poeg.
¨
4 Need kuus sundisid talle Hebronis, kus ta valitses seitse aastat ja kuus kuud. Jeruusalemmas valitses ta 33 aastat. d
¨
5 Jeruusalemmas sundisid e
talle Simea, Soobab, Naatan f ja
Saalomong — neli poega, kel¨
le ema oli Ammieli1 tutar
¨
Batseba h — 6 ning veel uheksa poega: Jibhar, Elisama,1
Elifelet, 7 Noga, Nefeg, Jaafia, 8 Elisama, Eljada ja Eli˜
felet. 9 Need koik olid Taaveti pojad ja peale nende olid tal
˜
veel liignaiste pojad. Nende ode
oli Taamar. i
10 Saalomoni poeg oli Rehabeam, j kelle poeg oli Abija, k kelle poeg oli Aasa, l kelle poeg oli
Joosafat, m 11 kelle poeg oli
Jooram, n kelle poeg oli Ahasja, o
kelle poeg oli Joas, p 12 kelle
poeg oli Amasja, q kelle poeg oli
Asarja, r kelle poeg oli Jootam, s
ˇ
13 kelle poeg oli Aahas, s kelle poeg oli Hiskija, z kelle poeg
ˇ
oli Manasse, z 14 kelle poeg oli
Aamon, t kelle poeg oli Joosija. u
¨
15 Joosija pojad olid esmasundinu Joohanan, teine poeg Joojakim, v kolmas Sidkija w ja neljas
Sallum. 16 Joojakimi poeg oli
˜
Jekonja, o kelle poeg oli Sidki¨
ja. 17 Jekonja pojad, kes sun˜
disid talle vangipolve ajal, olid
Sealtiel, 18 Malkiram, Pedaja,
Senassar, Jekamja, Hoosama ja
Nedabja. 19 Pedaja pojad olid
¨
Serubbaabel a ja Simei. Serubbaabeli pojad olid Mesullam ja
3:1 1 2Sa 3:3 Kileab. 3:5 1 2Sa 11:3
Eliam. 3:6 1 2Sa 5:15 ja 1Aj 14:5 Elisua.
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˜
Hananja (nende ode oli Selomit), 20 samuti need viis: Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja
ja Juusab-Hesed. 21 Hananja
pojad olid Pelatja ja Jesaaja.
Jesaaja poeg oli Refaja, Refaja
poeg oli Arnan, Arnani poeg oli
Obadja, Obadja poeg oli Sekanja, 22 Sekanja pojad olid Semaja ning selle pojad Hattus,
Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat — kokku kuus. 23 Nearja
pojad olid Eljoenai, Hiskia ja
Asrikam — kokku kolm. 24 Eljoenai pojad olid Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Joohanan,
Delaja ja Anani — kokku seitse.
Juuda pojad olid Perets, a
Hesron, b Karmi, Huur c ja
Soobal. d 2 Soobali pojale Rea¨
¨
jale sundis Jahat. Jahatile sundisid Ahumai ja Lahad. Neist
˜
polvnesid soratlased. e 3 Need
olid Etami f isa1 pojad: Jisreel,
˜
Jisma, Jidbas (nende ode oli
Haslelponi), 4 Gedoori isa Penuel ja Huusa isa Eeser. Need
¨
olid Huuri, g Efrata esmasundinu
ja Petlemma h isa pojad. 5 Tekoa i isal Ashuril j oli kaks naist,
¨
Hela ja Naara. 6 Naara sunnitas talle Ahussami, Heeferi, Teemeni ja Ahastari. Need olid Naara pojad. 7 Hela pojad olid Seret, Jishar ja Etnan. 8 Koosile
¨
sundisid Aanub ja Sobeeba ning
˜
temast polvnesid Haarumi poja
˜
Aharheli suguvosad.
9 Jabes oli lugupeetum kui
tema vennad. Ema oli talle ni¨
meks pannud Jabes1, oeldes:
„Ma olen ta valuga ilmale too-

4

˜
¨
˜
4:3 1 Moned nimed selles peatukis voivad viidata paikadele, mitte inimeste˜
¨
le. „Isa” voib sellistel juhtudel tahenda˜
da „rajaja” voi „asustaja”. 4:9 1 Nimi
˜
˜
Jabes voib olla seotud heebrea sonaga,
¨
mis tahendab „valu”.
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¨ ¨
nud.” 10 Jabes huudis Iisraeli Jumala poole: „Oh kui sa
˜
mind onnistaksid ning laiendak¨
sid mu maa piire, kui su kasi
oleks minuga ja kui sa hoiaksid
˜
mind onnetuse eest, nii et see
ei teeks mulle kahju!” Ja Jumal
tegi, nagu ta palus.
11 Suuha vennale Keluubile
¨
sundis Mehir, kes oli Estoni isa.
¨
12 Estonile sundisid Beet-Raafa, Paaseah ja Tehinna, kes oli
Iir-Nahase isa. Need olid Reeka elanikud. 13 Kenase pojad
olid Otniel a ja Seraja. Otnieli
poeg oli Hatat. 14 Meonotai¨
¨
le sundis Ofra. Serajale sundis
Joab, Ge-Harasimi isa. Ge-Ha¨
rasim1 sai nime selle jargi, et
¨
¨ ¨
selle elanikud olid kasitoolised.
15 Jefunne poja Kaalebi b pojad olid Iiru, Eela ja Naam.
Eela poeg oli Kenas. 16 Jehalleleeli pojad olid Siif, Siifa, Tiirja ja Asareel. 17 Esraa
pojad olid Jeter, Mered, Eefer
˜
ja Jaalon. Ja naine1 toi ilmale Mirjami, Sammai ja Jisbahi,
Estemoa isa. 18 (Meredi juu¨
ditarist naine sunnitas Gedoori isa Jaredi, Sooko isa Heberi
ja Saanoahi isa Jekutieli.) Need
¨
olid Meredi pojad, kelle sunni¨
tas talle vaarao tutar Bitja.
19 Hoodija naise, Nahama
˜
oe pojad olid garmlaste Keila isad ja maakatlane Estemoa.
20 Simoni pojad olid Amnon,
Rinna, Ben-Haanan ja Tiilon.
Jisi pojad olid Soohet ja BenSoohet.
21 Juuda poja Seela c pojad olid Leeka isa Eer, Maaresa isa Laeda, peene kanga
˜
kudujate suguvosad, kes olid
Asbea soost, 22 Jookim, Ko¨
¨
4:14 1 Nimi Ge-Harasim tahendab „kasi¨ ¨
tooliste org”. 4:17 1 Viitab ilmselt salmis 18 mainitud Bitjale.
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k Jos 19:1, 5

l Jos 19:1, 7

seba elanikud, Jooas ja Saa˜
raf, kes votsid endale naiseks
moablannad, ning Jasuubi-Lehem. (Need andmed on vanadest nimekirjadest.) 23 Need
olid pottsepad, Netaimi ja Gedera elanikud. Seal nad elasid
ja olid kuninga teenistuses.
24 Siimeoni a pojad olid Nemuel,
Jaamin, Jaarib, Serah ja
ˇ
Saul, b 25 kelle poeg oli Sallum, kelle poeg oli Mibsam,
kelle poeg oli Misma. 26 Misma poeg oli Hammuel, kelle
poeg oli Sakkur, kelle poeg oli
Simei. 27 Simeil oli 16 poega
¨
ja 6 tutart, kuid tema venda¨
del polnud palju poegi. Uhel˜
gi nende suguvosal ei olnud
¨
nii palju jareltulijaid kui Juudal. c 28 Nad elasid Beer-Sebas, d Mooladas, e Hasar-Suualis, f 29 Billas, Esemis,g Tooladis, 30 Betuelis, h Hormas, i
Siklagis, j 31 Beet-Markabotis,
Hasar-Suusimis, k Beet-Biris ja
Saaraimis. Need linnad kuulusid neile Taaveti valitsusajani.
32 Nende elupaigad olid ka
Etam, Ain, Rimmon, Token ja
Aasan l — viis linna 33 koos
¨
umberkaudsete asulatega, mis
ulatusid Baalini. Need olid nen˜
de elukohad ja suguvosanime¨
kirjad. 34 Siimeoni jareltulijad olid veel Mesobab, Jamlek,
Amasja poeg Joosa, 35 Joel ja
Jehu, kes oli Aasieli poja Seraja poja Joosibja poeg, 36 ning
Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja,
Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37 ja Tsiisa, kes oli Semaja poja Siimri poja Jedaja poja Alloni poja Sifi
poeg. 38 Need nimepidi maini˜
tud olid oma suguvosade pealikud ning nende esiisade sugu
aina kasvas. 39 Oma karjadele karjamaid otsides liikusid nad

1. AJARAAMAT 4:40–5:21

¨
Gedoori poole kuni oru idakuljeni. 40 Viimaks leidsid nad lopsakad ja head karjamaad. See
maa oli avar ja seal valitses rahu. Varem elasid seal hamiidid. a
˜
41 Koik nimeliselt mainitud tulid sinna Juuda kuninga Hiski¨
ja b paevil ning kiskusid maha hamiitide ja meunlaste telgid ning
¨
¨
havitasid nad taielikult, ja nii on
¨ ¨
¨
see jaanud tanini. Nad asusid ise
sinna elama, sest leidsid sealt
oma karjadele karjamaad.
¨
42 Siimeonlastest laks 500
¨
meest Seiri maestikku. c Nende peameesteks olid Jisi pojad
Pelatja, Nearja, Refaja ja Us¨
¨ ¨
siel. 43 Nad tapsid jarelejaad
nud amalekid ning elavad seal
¨
¨
ise tanase paevani.
Siin on kirjas Iisraeli es¨
masundinu Ruubeni e pojad.
¨
Ruuben oli esmasundinu, ent
¨
kuna ta ruvetas oma isa voo¨
˜
di, f anti tema esmasunnioigus
Iisraeli poja Joosepi g poegadele
˜
ning teda ei kantud suguvosani¨
˜
mekirja kui esmasunnioigusega
poega. 2 Kuigi Juuda h oli oma
¨
vendadest vagevam ning temast
¨
˜
polvnes valitseja, i laks esma¨
˜
sunnioigus Joosepile. 3 Iis¨
raeli esmasundinu Ruubeni pojad olid Hanok, Pallu, Hesron
ja Karmi. j 4 Joeli poeg oli Semaja, kelle poeg oli Goog, kelle poeg oli Simei, 5 kelle poeg
oli Miika, kelle poeg oli Reaja, kelle poeg oli Baal, 6 kelle poeg oli ruubenlaste pea¨ ¨
lik Beraa, kelle Assuuria kuningas Tiglatpilesar k pagendusse
viis. 7 Beraa vennad, kes kan˜
˜
ti suguvosanimekirja suguvosade kaupa, olid peamees Jeiel
ning Sakarja 8 ja Bela, kes oli
Joeli poja Sema poja Aasase
poeg. Bela soole kuulus maa
Aroerist l kuni Nebo ja Baal-
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Meonini. a 9 Ida pool asustasid
¨ ¨
nad maa kuni Eufrati b aares
˜
laiuva korbeni, sest nende kar˜
jad olid Gileadimaal c joudsalt
¨
˜
kasvanud. 10 Sauli paevil sodisid nad hagrilastega, alistasid need ning asusid elama nende telkidesse kogu sellele maa¨ ¨
le, mis jaab Gileadist ida poole.
˜
11 Nende korval Baasanimaal kuni Salkani d elasid Gaa¨
di jareltulijad. 12 Nende peamees Baasanis oli Joel, temast
¨
jargmine mees oli Saafam, siis
Jaenai ja Saafat. 13 Nende suguvennad olid ka Miikael, Mesullam, Seeba, Joorai, Jaekan,
Tsiia ja Eeber — kokku seitse. 14 Need olid selle Abihaili pojad, kes oli Buusi poja
Jahdo poja Jesisai poja Miikaeli poja Gileadi poja Jaaroahi poja Huri poeg. 15 Nen˜
de suguvosa peamees oli Ahi,
kes oli Guuni poja Abdieli poeg.
16 Nad elasid Gileadis, e Baasa¨
nis f ja sealsetes tutarlinnades
˜
ning koigil Saaroni karjamaadel
kogu nende ulatuses. 17 Nad
˜
˜
koik kanti suguvosanimekirja
Juuda kuninga Jootami g ja Iis¨
raeli kuninga Jerobeami1h paevil.
18 Ruubenlaste, gaadlaste ja
poole manasselaste suguha¨
ru uhisarmees oli 44 760 kil˜ ˜
pide ja mookadega relvastatud
˜
vaprat sojameest, osavat vibu˜
˜
meest, kes olid oppinud sodi˜
ma. 19 Nad sodisid hagrilaste, i Jetuuri, Naafise j ja Nooda˜
bi vastu. 20 Sojas palusid nad
abi Jumalalt ja saidki seda,
˜
nii et hagrilased koos koigi
¨
oma toetajatega anti nende kat˜
te. Jumal vottis nende anumist
kuulda, kuna nad lootsid tema
˜
¨
peale. k 21 Nad votsid ara nen5:17 1 Jerobeam II.
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de kariloomad: 50 000 kaamelit,
250 000 lammast ja 2000 eeslit.
˜
Lisaks votsid nad vangi 100 000
˜
inimest. 22 Sojas langes palju rahvast, sest see oli Jumala
¨
˜
voitlus. a Nad jaid elama hagrilaste maale kuni pagendamiseni. b
23 Pool manasselaste suguharu c elas maa-alal, mis ulatus Baasanimaast kuni BaalHermoni, Seniiri ja Hermo¨
¨
ni maeni. d Neid oli vaga palju.
˜
24 Need olid nende suguvosade peamehed: Eefer, Jisi, Eliel,
Asrieel, Jeremija, Hoodavja ja
˜
Jahdiel — vaprad sojamehed,
˜
kuulsad mehed ja suguvosade
peamehed. 25 Aga nad polnud ustavad oma esiisade Ju¨
malale, vaid kaisid hoora kom¨
bel nende rahvaste jumalate jarel, e kelle Jumal oli nende eest
¨
¨
havitanud. 26 Seeparast pani
¨ ¨
Iisraeli Jumal Assuuria kuninga Puuli, see on Tiglatpilesari f
¨
˜
sudamesse motte g ruubenlased,
gaadlased ja pool manasselaste
suguharu pagendusse viia. See
viis nad Halahisse, Haaborisse,
¨ ¨
˜
Haarasse ja Goosani joe h aarde,
¨
¨
kus nad on tanase paevani.
Leevi i pojad olid Geerson,
Kehat j ja Merari. k 2 Kehati
pojad olid Amram, Jishar, l Hebron ja Ussiel. m 3 Amrami n pojad olid Aaron o ja Mooses p ning
¨
tema tutar oli Mirjam. q Aaroni
pojad olid Naadab, Abihu, r Eleaˇ
sar s ja Iitamar. s 4 Eleasarile
¨
sundis Piinehas, z Piinehasele
¨
sundis Abisuua, 5 Abisuua¨
¨
le sundis Bukki, Bukkile sun¨
dis Ussi, 6 Ussile sundis Se¨
rahja, Serahjale sundis Mera¨
jot, 7 Merajotile sundis Amarˇ
¨
ja, Amarjale sundis Ahituub, z
¨
8 Ahituubile sundis Saadok, t

6
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¨
Saadokile sundis Ahimaats, a
¨
9 Ahimaatsile sundis Asar¨
ja, Asarjale sundis Joohanan,
¨
10 Joohananile sundis Asarja.
Tema teenis preestrina kojas,
mille Saalomon Jeruusalemma
ehitas.
¨
11 Asarjale sundis Amar¨
ja, Amarjale sundis Ahituub,
¨
12 Ahituubile sundis Saa¨
dok, b Saadokile sundis Sal¨
lum, 13 Sallumile sundis Hil¨
kija, c Hilkijale sundis Asar¨
ja, 14 Asarjale sundis Sera¨
d
ja, Serajale sundis Joosadak. e
15 Joosadak viidi pagendusse,
kui Jehoova lasi Nebukadnetsaril Juuda ja Jeruusalemma pagendusse viia.
16 Leevi pojad olid Geersom1, Kehat ja Merari. 17 Geersomi pojad olid Libni ja Simei.f 18 Kehati pojad olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. g
19 Merari pojad olid Mahli ja
Muusi.
¨
Jargmised on leviitide su˜
¨
guvosad nende esiisade jargi. h
20 Geersomi i poeg oli Libni,
kelle poeg oli Jahat, kelle poeg
oli Simma, 21 kelle poeg oli
Joah, kelle poeg oli Iddo, kelle poeg oli Serah, kelle poeg
oli Jeatrai. 22 Kehati poeg oli
Amminadab, kelle poeg oli Korah, j kelle pojad olid Assir,
23 Elkana ja Ebjasaf. k Ebjasafi poeg oli Assir, 24 kelle poeg
oli Tahat, kelle poeg oli Uuriel,
kelle poeg
ˇ oli Ussija, kelle
poeg oli Saul. 25 Elkana pojad olid Amaasai ja Ahimoot.
26 Elkana poeg oli Soofai,
kelle poeg oli Nahat, 27 kelle poeg oli Eliab, kelle poeg
oli Jeroham, kelle poeg oli
Elkana. l 28 Saamueli m pojad
6:16 1 Salmis 1 Geerson.

1. AJARAAMAT 6:29–57

¨
olid esmasundinu Joel ja teine
poeg Abija. a 29 Merari poeg
oli Mahli, b kelle poeg oli Libni,
kelle poeg oli Simei, kelle poeg
oli Ussa, 30 kelle poeg oli Simea, kelle poeg oli Haggija, kelle poeg oli Asaja.
¨
31 Jargmised on mehed, kelle Taavet pani Jehoova kotta
laulmist juhatama, kui laegas
oli sinna viidud. c 32 Nad vas¨
tutasid laulmise eest telkpuhamu, see on kogudusetelgi ees,
kuni Saalomon ehitas Jeruusalemma Jehoova koja. d Nad te¨
gid, mis neile ulesandeks anti. e
¨
33 Jargmised mehed teenisid
koos oma poegadega. Kehatlasest laulja Heeman, f kes oli
Joeli g poeg; Joel oli Saamueli poeg, 34 Saamuel oli Elkana h poeg, Elkana oli Jerohami poeg, Jeroham oli Elieli poeg, Eliel oli Tooahi poeg,
35 Tooah oli Suufi poeg, Suuf
oli Elkana poeg, Elkana oli Mahati poeg, Mahat oli Amaasai poeg, 36 Amaasai oli Elkana poeg, Elkana oli Joeli poeg,
Joel oli Asarja poeg, Asarja oli Sefanja poeg, 37 Sefanja oli Tahati poeg, Tahat oli
Assiri poeg, Assir oli Ebjasafi
poeg, Ebjasaf oli Korahi poeg,
38 Korah oli Jishari poeg, Jishar oli Kehati poeg, Kehat oli
Leevi poeg, Leevi oli Iisraeli
poeg.
39 Heemanist paremal pool
seisis tema suguvend Aasaf, i kes oli Berekja poeg; Berekja oli Simea poeg, 40 Simea oli Miikaeli poeg, Miikael
oli Baaseja poeg, Baaseja oli
Malkija poeg, 41 Malkija oli
Etni poeg, Etni oli Serahi
poeg, Serah oli Adaja poeg,
42 Adaja oli Eetani poeg, Eetan
oli Simma poeg, Simma oli Si-
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g 1Sa 8:1, 2
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e 2Mo 29:38
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l 4Mo 13:22
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mei poeg, 43 Simei oli Jahati
poeg, Jahat oli Geersomi poeg,
Geersom oli Leevi poeg.
44 Heemanist vasakul pool
olid nende suguvenna Merari a
¨
jareltulijad. Seal oli Eetan, b kes
oli Kisi poeg; Kisi oli Abdi poeg,
Abdi oli Malluki poeg, 45 Malluk oli Hasabja poeg, Hasabja
oli Amasja poeg, Amasja oli Hilkija poeg, 46 Hilkija oli Amsi
poeg, Amsi oli Baani poeg, Baani oli Semeri poeg, 47 Semer
oli Mahli poeg, Mahli oli Muusi poeg, Muusi oli Merari poeg,
Merari oli Leevi poeg.
48 Nende vennad leviidid
¨ ¨
¨
olid maaratud taitma igasugu¨
¨
seid ulesandeid telkpuhamus,
Jumala kojas. c 49 Aaron ja
˜
tema pojad d lasid poletusohvrialtarilt e ja suitsutusaltarilt f
˜
¨
ohvrisuitsu tousta ning taitsid
˜
¨
koiki ulesandeid, mis olid seo¨
¨
tud vaga puhade asjadega, toimetades Iisraeli eest lepitust, g
nagu jumalamees Mooses neid
¨
oli kaskinud. 50 Need on Aa¨
roni h jareltulijad: tema poeg oli
Eleasar, i kelle poeg oli Piinehas,
kelle poeg oli Abisuua, 51 kelle poeg oli Bukki, kelle poeg
oli Ussi, kelle poeg oli Serahja,
52 kelle poeg oli Merajot, kelle poeg oli Amarja, kelle poeg
oli Ahituub, j 53 kelle poeg oli
Saadok, k kelle poeg oli Ahimaats.
54 Siin on kirjas Aaroni poe¨
gade asulad laagripaikade jargi neile kuuluval maa-alal. Aaroni poegadele kehatlaste sugu˜
vosast langes esimene liisk
55 ning neile anti Juudamaal
¨
Hebron l ja seda umbritsevad
karjamaad. 56 Aga linna maavaldused ja asulad anti Jefunne pojale Kaalebile. m 57 Aaro¨
ni jareltulijatele anti pelgulin-
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nad1, a Hebron, b samuti Libna c
ja selle karjamaad ning Jattir d ja Estemoa ja nende karjamaad, e 58 Hiiles ja selle karjamaad, Debir f ja selle karjamaad, 59 Aasan g ja selle karjamaad ning Beet-Semes h ja
selle karjamaad. 60 Benjamini suguharult said nad Geba i
ja selle karjamaad, Aalemeti ja
j
selle karjamaad ning
¨ Anatoti ja
selle karjamaad. Uhtekokku oli
˜
nende ¨ suguvosadel 13 linna. k
¨ ¨
61 Ulejaanud kehatlased said
¨
˜
uhe teise suguharu suguvosalt ja
poolelt Manasse suguharult liisuga 10 linna.l
˜
62 Geersomlaste suguvosad
said Issaskari suguharult, Aaseri
suguharult, Naftali suguharult ja
poolelt Manasse suguharult Baasanis 13 linna.m
˜
63 Merarlaste suguvosad said
Ruubeni suguharult, Gaadi suguharult ja Sebuloni suguharult liisuga 12 linna.n
64 Nii andsid iisraellased leviitidele linnu koos nende juurde kuuluvate karjamaadega. o
65 Ka Juuda suguharu, Siimeoni suguharu ja Benjamini suguharu andsid neile liisku heites
nimeliselt mainitud linnad.
˜
66 Moned kehatlaste sugu˜
vosad said endale linnu Efraimi
suguharult. p 67 Neile anti pelgulinnad1, Sekem q ja selle kar¨
jamaad Efraimi magismaal,
samuti anti neile Geser r ja
selle karjamaad, 68 Jokmeam
ja selle karjamaad, Beet-Hooron s ja selle karjamaad, 69 Ajˇ
jalon s ja selle karjamaad ning
Gat-Rimmon¨ z ja selle karja¨ ¨
maad. 70 Ulejaanud kehatlased said poolelt Manasse su˜
¨
6:57 1 Teine voimalik tahendus: „pelgu˜
linn” (vrd Jos 21:13). 6:67 1 Teine voi¨
malik tahendus: „pelgulinn” (vrd Jos
21:21).
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ˇ
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k 5Mo 2:26
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n 4Mo 32:1


PTK 7
o 1Mo 46:13
4Mo 26:
23, 24

guharult Aaneri ja selle karjamaad ning Bileami ja selle karjamaad.
71 Geersomlased said poolelt Manasse suguharult Baasanis Golani a ja selle karjamaad
ning Astaroti ja selle karjamaad. b 72 Issaskari suguharult said nad Kedese ja selle karjamaad, Daberati c ja selle karjamaad, d 73 Raamoti ja
selle karjamaad ning Aanemi
ja selle karjamaad. 74 Aaseri
suguharult said nad Maasali ja
selle karjamaad, Abdoni ja selle karjamaad, e 75 Huukoki ja
selle karjamaad ning Rehobi f ja selle karjamaad. 76 Naftali suguharult said nad Galileas g Kedese h ja selle karjamaad, Hammoni ja selle karjamaad ning Kirjataimi ja selle
karjamaad.
¨
¨ ¨
77 Ulejaanud
merarlased
said Sebuloni suguharult i Rimmono ja selle karjamaad ning
Taabori ja selle karjamaad.
78 Jordani piirkonnas Jeeri¨
ko lahedal, Jordanist ida pool,
said nad Ruubeni suguharult
˜
korbes asuva Beseri ja selle
karjamaad, Jahase j ja selle karjamaad, 79 Kedemoti k ja selle
karjamaad ning Meefati ja selle
karjamaad. 80 Gaadi suguharult said nad Gileadis Raamoti
ja selle karjamaad, Mahanaimi l
ja selle karjamaad, 81 Hesboni m ja selle karjamaad ning Jaaseri n ja selle karjamaad.
Issaskari pojad olid Toola,
Puua, Jaasub ja Simrono —
kokku neli. 2 Toola pojad olid
Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai,
Jibsam ja Semuel, kes olid su˜
¨
guvosade peamehed. Toola ja˜
reltulijad olid vaprad sojame¨
hed. Taaveti paevil oli neid
¨
22600. 3 Ussi jareltulijad olid

7

1. AJARAAMAT 7:4–27
Jisrahja ning Jisrahja pojad
Miikael, Obadja, Joel ja Jis˜
sia — koik viis olid peamehed.
4 Ja koos nendega oli nende
˜
¨
suguvosadest, nende jareltulija˜
¨
test, sojavaes 36 000 meest,
˜
sest nende suguvosades oli palju naisi ja poegi. 5 Nende ven˜
˜
nad koigist Issaskari suguvosa˜
dest olid vaprad sojamehed. Su˜
guvosanimekirjas oli neid kokku 87000. a
6 Benjamini b pojad olid Bela, c Beker d ja Jediael e — kokku kolm. 7 Bela pojad olid Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot ja
Iiri — kokku viis. Need olid su˜
˜
guvosade peamehed, vaprad so˜
jamehed. Nende suguvosanimekirjas oli 22034 meest. f 8 Bekeri pojad olid Semiira, Jooas,
Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abija, Anatot ja Aalemet.
˜
Koik need olid Bekeri pojad.
˜
9 Nende suguvosanimekirjas
˜
oli 20 200 meest, vaprat soja¨
meest, ules kirjutatud nende
˜
suguvosade peameeste kaupa.
10 Jediaeli g poeg oli Bilhan.
Bilhani pojad olid Jeus, Benjamin, Eehud, Kenaana, Seetan,
˜
Tarsis ja Ahisahar. 11 Koik
need olid Jediaeli pojad nen˜
de suguvosade peameeste kau˜
pa, 17200 vaprat sojameest, kes
˜
olid valmis sotta minema.
12 Iiri h pojad olid Suppim ja
¨
Huppim. Aheri jareltulijad olid
husimlased.
13 Naftali i pojad olid Jahsiel, Guuni, Jetser ja Sallum1,
¨
kes olid Billa j jareltulijad.
14 Manasse k poeg oli Asriel,
˜
¨ ¨
kelle toi ilmale tema suurlan¨
nast liignaine. (See sunnitas ka
Gileadi isa Maakiri. l 15 Maa˜
kir vottis naise Huppimile ja
7:13 1 1Mo 46:24 ja 4Mo 26:49 Sillem.
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h 2Mo 33:11

˜
Suppimile. Tema ode oli Maa¨
¨
ka.) Veel uks tema jareltulia
ja oli Selofhad, aga Selofha¨
dil olid ainult tutred. b 16 Maa˜
kiri naine Maaka toi ilmale poja
ja pani talle nimeks Peres. Perese venna nimi oli Sares, kelle pojad olid Uulam ja Rekem. 17 Uulami poeg oli Bedan. Need olid Manasse poja
¨
Maakiri poja Gileadi jareltuli˜
jad. 18 Gileadi ode oli Mole˜
ket. See toi ilmale Ishodi, Abieseri ja Mahla. 19 Semida pojad olid Ahjan, Sekem, Likhi ja
Aniam.
20 Efraimi c poeg oli Suutelah, d kelle poeg oli Bered, kelle poeg oli Tahat, kelle poeg
oli Elaada, kelle poeg oli Tahat,
21 kelle poeg oli Saabad, kelle
poeg oli Suutelah. Efraimi pojad olid ka Eeser ja Elead, kelle
¨
tapsid sel maal sundinud Gati e
mehed, kes tulid nende kariloo¨
˜
mi ara votma. 22 Nende isa
Efraim leinas neid pikka aega
ja tema vennad tulid teda lohutama. 23 Hiljem heitis Efraim
¨
oma naise juurde ning see jai
˜
lapseootele ja toi ilmale poja.
Efraim pani talle nimeks Beri¨
ja1, sest ta naine sunnitas tema
˜
ajal, kui peret oli tabanud onne¨
tus. 24 Tema1 tutar oli Seera,
¨
kes ehitas alumise f ja ulemise
Beet-Hooroni g ning Ussen-See¨
ra. 25 Tema jareltulijad olid
ka Refah ja Reesef. Reesefi
poeg oli Telah, kelle poeg oli
Tahan, 26 kelle poeg oli Laedan, kelle poeg oli Ammihud,
kelle poeg oli Elisama, 27 kelle poeg oli Nuun, kelle poeg oli
Joosua. h

4Mo 11:28
4Mo 32:
11, 12
5Mo 34:9
Jos 1:1

¨
˜
7:23 1 Nimi Berija tahendab „onnetuses”.
˜
˜
7:24 1 Voib viidata kas Efraimile voi Berijale.
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h 1Aj 7:7
i 4Mo 26:
48, 49
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28 Neile kuulusid ja nende
elupaikadeks olid Peetel a ja sel¨
le tutarlinnad, idas Naaran ning
¨ ¨
¨
laanes Geser ja selle tutarlin¨
nad, lisaks Sekem ja selle tu¨
tarlinnad kuni Ajja1 ja selle tu¨
tarlinnadeni, 29 Manasse ja˜
reltulijate maa-ala korval asuv
¨
Beet-Sean b ja selle tutarlin¨
nad, Taanak c ja selle tutarlin¨
nad, Megiddo d ja selle tutarlin¨
nad ning Door e ja selle tutarlinnad. Neis linnades elasid Iis¨
raeli poja Joosepi jareltulijad.
30 Aaseri pojad olid Jimna,
Jisva, Jisvi ja Berija f ning nen˜
de ode oli Saarah. g 31 Berija pojad olid Heber ja Malkiel,
kes oli Birsaiti isa. 32 He¨
berile sundisid Jaflet, Soomer ja Hootam ning nen˜
de ode Suua. 33 Jafleti pojad
olid Paasak, Bimhal ja Asvat.
Need olid Jafleti pojad. 34 Semeri1 pojad olid Ahi, Rohga,
Hubba ja Aram. 35 Tema venna Heelemi1 pojad olid Soofah, Imna, Seeles ja Aamal.
36 Soofahi pojad olid Suah,
Harnefer, Suual, Beri, Jimra,
37 Beser, Hood, Sama, Silsa,
Jitran ja Beera. 38 Jeteri pojad olid Jefunne, Pispa ja Ara.
39 Ulla pojad olid Aarah, Han˜
niel ja Risja. 40 Need koik olid
˜
Aaseri pojad, suguvosade pea˜
mehed, valitud ja vaprad sojamehed, pealike peamehed. Nen˜
de suguvosanimekirjas h oli kok˜
ku 26 000 sojameest. i
¨
Benjaminile j sundis esma¨
sundinuna Bela, k teisena
Asbel, l kolmandana Ahrah,
2 neljandana Nooha ja viien-

8

˜
¨
7:28 1 Teine voimalik tahendus: „Gaza”;
mitte Vilistimaal asuv Gaza, mis anti Juudale. 7:34 1 Salmis 32 Soomer. 7:35
1 Ilmselt sama kes Hootam salmis 32.

1. AJARAAMAT 7:28–8:28
PTK 7
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16, 19
Jos 16:1, 2

b Jos 17:11
1Sa 31:8, 10

c Koh 5:1, 19

d Koh 1:27
1Ku 9:15

e 1Ku 4:7, 11

f 4Mo 26:
44, 45
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h 2Mo 30:14
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16, 18

k 1Aj 7:6
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a 1Mo 46:21

b Jos 21:8, 17
1Sa 13:16

c Neh 6:2

d Esr 2:1, 33

e Jos 19:42, 48
Jos 21:8, 24

dana Raafa. 3 Bela pojad
olid Addar, Geera, a Abihuud,
4 Abisuua, Naaman, Ahoah,
5 Geera, Sefufan ja Huuram.
6 Need on Eehudi pojad, Ge˜
bas b elavate suguvosade peamehed, kes viidi Maanahatti
pagendusse: 7 Naaman, Ahija
ning Geera, kes viis nad pagen¨
dusse. Geerale sundisid Uusa
¨
ja Ahihud. 8 Saharaimile sun¨
disid lapsed Moabimaal parast
¨
seda, kui ta oli moabiidid ara
ajanud; tema naised olid Husim
ja Baara1. 9 Tema naine Ho¨
des sunnitas talle Joobabi, Sibia, Meesa, Malkami, 10 Jeutsi, Sakja ja Mirma. Need olid
˜
tema pojad, suguvosade peamehed.
¨
11 Husim sunnitas talle Abituubi ja Elpaali. 12 Elpaali pojad olid Eeber, Misam, Semed,
kes ehitas Oonoc ning Loodi d
¨
ja selle tutarlinnad, 13 ning ka
Berija ja Sema. Nemad olid Aj˜
jalonis e elavate suguvosade pea¨
mehed ja ajasid ara Gati elanikud. 14 Ahjo, Saasak, Jeremot, 15 Sebadja, Arad, Eeder,
16 Miikael, Jispa ja Jooha olid
Berija pojad. 17 Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 18 Jismerai, Jislia ja Joobab olid
Elpaali pojad. 19 Jaakim, Sikri, Sabdi, 20 Elienai, Silletai, Eliel, 21 Adaja, Beraaja
ja Simrat olid Simei pojad.
22 Jispan, Eeber, Eliel, 23 Abdon, Sikri, Haanan, 24 Hananja, Eelam, Antotija, 25 Jifdeja
ja Penuel olid Saasaki pojad.
26 Samserai, Seharja, Atalja,
27 Jaaresja, Eelija ja Sikri olid
Jerohami pojad. 28 Need olid
˜
¨
¨
8:8 1 Teine voimalik tahendus: „parast
seda, kui ta oli oma naised Husimi ja
¨
Baara ara saatnud”.

1. AJARAAMAT 8:29–9:16

˜
suguvosade peamehed nende
˜
¨
polvnemise jargi. Need pealikud
elasid Jeruusalemmas.
29 Gibeoni isa1 Jeiel elas Gibeonis, a tema naine oli Maaka. b 30 Tema pojad olid esma¨
sundinu Abdon, samuti Tsuur,
Kiis, Baal, Naadab, 31 Gedoor, Ahjo ja Seker. 32 Miklo¨
tile sundis Siimea. Nad elasid
koos oma vendadega Jeruusa¨
lemmas, oma teiste vendade lahedal.
¨
33 Neerile c sundis Kiis, Kiisi¨
¨
le sundis Saul, d Saulile sundisid Joonatan, e Malkisuua, f Abinadab g ja Esbaal1. h 34 Joonatani poeg oli Meribbaal1 i
¨
ja Meribbaalile sundis Miika. j
35 Miika pojad olid Piiton, Melek, Tarea ja Aahas. 36 Aa¨
hasele sundis Joadda, Joadda¨
le sundisid Aalemet, Asmavet
¨
ja Simri. Simrile sundis Moo¨
sa, 37 Moosale sundis Binea,
kelle poeg oli Rafa, kelle poeg
oli Elaasa, kelle poeg oli Aasel.
38 Aaselil oli kuus poega ja
nende nimed olid Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja ja
˜
Haanan. Koik need olid Aaseli
pojad. 39 Tema venna Eeseki
¨
pojad olid esmasundinu Uulam,
teine poeg Jeus, kolmas Elifelet. 40 Uulami pojad olid vap˜
rad sojamehed, osavad vibumehed. Neil oli palju poegi ja po˜
japoegi, kokku 150. Koik need
¨
olid Benjamini jareltulijad.
˜
Koik iisraellased kanti sugu˜
vosanimekirja ja nad on kirjas „Iisraeli kuningate raamatus”. Aga Juuda viidi oma
¨
¨
ustavusetuse parast Babuloni pagendusse. k 2 Esimestena
tulid oma linnadesse tagasi osa

9

˜
˜
˜
8:29 1 Voib tolkida ka „rajaja” voi „asustaja”. 8:33 1 Teise nimega Iisboset.
8:34 1 Teise nimega Mefiboset.
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a Jos 9:3, 27
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e 1Aj 2:4, 6

f Neh 11:10–14
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iisraellasi, preestrid, leviidid
ja templiabilised. a 3 Jeruusalemmas elas Juuda, b Benjami¨
ni, c Efraimi ja Manasse jareltulijaid. 4 Seal elas Uutai, kes
oli Ammihudi poeg; Ammihud
oli Omri poeg, Omri oli Imri
poeg, Imri oli Baani poeg, Juu¨
da poja Peretsi d jareltulijaid.
5 Seelalastest elas seal esma¨
sundinu Asaja ja tema pojad
6 ning Serahi e poegadest Jeuel
ja nende 690 venda.
¨
7 Benjamini jareltulijatest
elasid seal Sallu, kes oli Mesullami, kes oli Hoodavja, kes
oli Hassenua poeg; 8 Jibneja,
kes oli Jerohami poeg; Eela,
kes oli Ussi, kes oli Mikri poeg;
Mesullam, kes oli Sefatja, kes
oli Reueli, kes oli Jibnija poeg.
˜
9 Nende vendi, kes olid polvne¨
mise jargi kirja pandud, oli 956.
˜
Koik need mehed olid oma su˜
guvosade peamehed.
10 Preestritest elasid seal
Jedaja, Jehojarib, Jaakin f ja
11 Asarja, kes oli Hilkija, kes
oli Mesullami, kes oli Saadoki,
kes oli Merajoti, kes oli Juma¨
la koja ulema Ahituubi poeg;
12 Adaja, kes oli Jerohami, kes
oli Pashuri, kes oli Malkija
poeg; Maesai, kes oli Adieli, kes
oli Jahsera, kes oli Mesullami,
kes oli Mesillemiti, kes oli Immeri poeg; 13 samuti nende
˜
vennad, suguvosade peamehed,
1760 tublit meest, kes olid Jumala koja teenistuses.
14 Leviitidest elasid seal Semaja, g kes oli Hassubi, kes oli
Asrikami, kes oli Hasabja poeg
¨
Merari jareltulijatest; 15 Bakbakar, Heeres, Gaalal ja Mattanja, kes oli Mika, kes oli Sikri,
kes oli Aasafi poeg; 16 Obadja, kes oli Semaja, kes oli Gaalali, kes oli Jedutuuni poeg; Berekja, kes oli Aasa, kes oli El-
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kana poeg. Elkana elas netofalaste a asulates.
¨
17 Varavavalvurid b olid Sallum, Akkub, Talmon ja Ahiman. Nende peamees oli nende
suguvend Sallum, 18 kes sinnamaani oli teeninud kunin¨
gavaravas, mis asus ida pool. c
¨
Need olid leviitide laagrite varavavalvurid. 19 Sallum, kes
oli Korahi poja Ebjasafi poja
Koore poeg, ja tema vennad ko˜
rahlaste suguvosast vastutasid
¨ ¨
telgi uksehoidjatoo eest. Nende isad olid vastutanud Je¨
hoova laagri sissekaigu valvamise eest. 20 Nende eesotsas
oli olnud Eleasari d poeg Piinehas e ja Jehoova oli olnud temaga. 21 Meselemja poeg Sakarja f oli olnud kogudusetelgi sis¨
sekaigu valvur.
¨
22 Varavavalvuriteks oli valitud 212 meest, kes olid asunud oma asulatesse elama su˜
¨
guvosanimekirjade g jargi. Selle
ameti olid neile usaldanud Taa¨
vet ja nagija h Saamuel. 23 Nemad ja nende pojad valvasid
¨
Jehoova koja, i telkkoja vara¨
vaid. 24 Varavavalvurid pandi
¨
¨ ¨
selle nelja kulge: idasse, laan˜
˜
de, pohja ja lounasse. j 25 Nende vennad, kes elasid oma
asulates, tulid aeg-ajalt seits¨
meks paevaks neile teenistusse appi. 26 Neljale tublile le¨
viidist varavavalvurile oli usaldatud Jumala koja kambrite1 ja
varakambrite
eest hoolitsemi¨ ¨
¨
ne. k 27 Ooseks jaid nad oma
¨
valvepostidele Jumala koja um¨ ¨
ber, sest nende tooks oli selle
¨
valvamine. Nende katte oli usal˜
datud voti ja nad avasid hommikuti Jumala koja uksed.
˜
28 Moned neist vastutasid
teenistusriistade eest: l nad lu˜
˜
¨ ¨
9:26 1 Voib tolkida ka „soogiruumide”.
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¨
gesid riistad ule, kui need sisse
¨
toodi, ja ka siis, kui need valja viidi. 29 Osa neist vastu˜
tas muude esemete ja koi¨
gi puhade riistade a eest, samuti
˜
peenjahu,b veini, c oli,d viiru˜
˜
ki e ja palsamioli f eest. 30 Moned preestrite pojad valmista˜
sid palsamiolist salvi. 31 Leviit Mattitjale, kes oli korahlase
¨
Sallumi esmasundinu, oli usal¨
¨ ¨
¨
datud kupsetustoode ulevaata˜
ja amet. g 32 Monedele teistele
kehatlastele, nende vendadele,
¨
oli antud ulesandeks valmista¨
da igaks hingamispaevaks vaateleibu, h mis pandi virnadena
¨
valja. i
˜
33 Lauljad, leviitide suguvosade peamehed, olid kambrites
ja nad olid muust teenistusest
vabastatud, sest nad tegid oma
¨ ¨
¨
¨ ¨
tood paeval ja ool. 34 Need
˜
olid leviitide suguvosade pea˜
mehed, juhid nende polvnemi¨
se jargi. Nad elasid Jeruusalemmas.
35 Gibeoni isa Jeiel elas Gibeonis, j tema naine oli Maaka.
¨
36 Tema pojad olid esmasundinu Abdon, samuti Tsuur, Kiis,
Baal, Neer, Naadab, 37 Gedoor, Ahjo, Sakarja ja Miklot.
¨
38 Miklotile sundis Simeam.
Nad elasid koos oma vendadega Jeruusalemmas, oma teis¨
te vendade lahedal. 39 Neeri¨
¨
le k sundis Kiis, Kiisile sundis
¨
Saul, l Saulile sundisid Joonatan, m Malkisuua, n Abinadab o ja
Esbaal. 40 Joonatani poeg oli
¨
Meribbaal, p Meribbaalile sundis Miika. q 41 Miika pojad olid
Piiton, Melek, Tahrea ja Aahas.
¨
42 Aahasele sundis Jaera, Jae¨
rale sundisid Aalemet, Asmavet
¨
ja Simri. Simrile sundis Moo¨
sa, 43 Moosale sundis Binea,

1. AJARAAMAT 9:44–11:5
kelle poeg oli Refaja, kelle poeg
oli Elaasa, kelle poeg oli Aasel.
44 Aaselil oli kuus poega ja
nende nimed olid Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja ja
Haanan. Need olid Aaseli pojad.
˜
Vilistid sodisid Iisraeli
vastu ning Iisraeli me˜
hed pogenesid vilistite eest
ja paljud neist langesid Gilboa
¨
¨
mael. a 2 Vilistid pusisid Sauli ja tema poegade kannul
ning tapsid Sauli pojad Joonatani, Abinadabi ja Malkisuua. b
˜
¨
3 Voitlus Sauli vastu jarjest
¨
¨
agenes ning viimaks vibukuttide nooled tabasid teda, nii et
ta sai raskelt haavata. c 4 Saul
¨
˜
utles oma relvakandjale: „Tom˜ ˜
ba oma mook ja torka mind
¨
¨
˜
labi, et need umberloikamata
¨
mehed mind ise labi ei torkaks
ega teotaks mind.”d Aga relvakandja ei tahtnud seda teha,
¨
˜
sest ta kartis vaga. Siis vottis
˜ ˜
Saul oma mooga ja kukutas end
selle otsa. e 5 Kui relvakandja
¨
nagi, et Saul on surnud, siis ku˜ ˜
kutas ka tema end oma moo˜
ga otsa ja suri. 6 Nonda su¨
rid uheskoos Saul ja tema kolm
˜
poega, samuti koik need tema
soost, kes olid koos temaga. f
˜
7 Kui koik orus elavad iisrael¨
lased nagid, et Iisraeli mehed
˜
on pogenenud ning et Saul ja
¨
ta pojad on surnud, jatsid nad
˜
oma linnad maha ja pogenesid
samuti. Siis tulid vilistid ja asusid neisse elama.
¨
8 Kui vilistid tulid jargmisel
¨
paeval tapetuid riisuma, leidsid nad Sauli ja ta pojad surnu¨
¨ ¨
na Gilboa maelt. g 9 Nad roovisid Sauli paljaks, raiusid tal pea
˜
˜
maha, votsid ta sojavarustuse
˜
¨
ning saatsid sona ule kogu vilis-
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tite maa, et seda nende ebajumalatele a ja rahvale teada anda.
10 Nad panid ta relvad oma jumala templisse ja tema pea nad
riputasid Daagoni templi b seinale.
11 Kui kogu Gileadi-Jaabes c
˜
kuulis koigest, mida vilistid
˜
olid Sauliga teinud, d 12 votsid
˜
˜
koik sojamehed Sauli ja ta poegade surnukehad ning viisid en˜
daga kaasa. Nad toid need Jaa¨
besesse, e kus nad need uhe
¨
suure puu alla matsid. Seejarel
¨
paastusid nad seitse paeva.
˜
13 Nonda Saul suri, kuna ta
polnud Jehoovale ustav ega
˜
kuuletunud Jehoova sonale f
¨
˜
ning kuna ta oli kusinud nou vai¨
mude valjakutsujalt, g 14 mitte
Jehoovalt. Jumal surmas ta
˜
ning andis kuningavoimu Iisai
pojale Taavetile. h
˜
¨
Mone aja parast tulid
˜
koik iisraellased Taave¨
ti juurde Hebronisse i ja utlesid:
¨
„Me oleme sinuga uks luu ja
˜
liha. j 2 Sa juhtisid Iisraeli so¨
jakaike juba siis, kui Saul oli
kuningas. k Su Jumal Jehoova
¨
utles sulle: „Sina hakkad karjatama mu rahvast Iisraeli ja
saad Iisraeli juhiks.”” l 3 Kuninga juurde Hebronisse olid
˜
tulnud koik Iisraeli vanemad.
˜
Taavet solmis seal nendega Je˜
hoova ees lepingu ja siis voidsid
nad Taaveti Iisraeli kuningaks, m
nagu Jehoova oli Saamueli kau¨
du oelnud. n
¨
4 Hiljem laksid Taavet ja
˜
koik iisraellased Jeruusalemma, see on Jebuusi o alla. Sel¨
les linnas ja umberkaudu
p
elasid jebuuslased. 5 Jebuusi
elanikud pilkasid Taavetit: „Sa
¨ ¨
ei paase siia kunagi!”q Aga
Taavet vallutas Siioni r kindluse,
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¨ ¨
mida nuud kutsutakse Taaveti
¨
linnaks. a 6 Taavet oli oelnud:
„See, kes esimesena jebuusla¨
si rundab, saab pealikuks ja
¨
ulemaks.” Seruja poeg Joab b
¨
laks esimesena ja temast saigi pealik. 7 Taavet asus sellesse kindlusesse elama ja see¨
parast nimetati see Taaveti linnaks. 8 Ta hakkas linna alates
¨
¨
kaitsevallist1 umbertringi ules
¨
ehitama. Joab aga taastas ule¨ ¨
¨
jaanud linna. 9 Taavet sai uha
¨
˜
c
voimsamaks ja vagede Jehoova oli temaga.
10 Siin on kirjas Taaveti
˜
vaprate sojameeste peamehed,
˜
kes koos koigi iisraellastega
˜
toetasid tema kuningavoimu ja
˜
olid tostnud ta kuningaks, nagu
¨
Jehoova oli Iisraelile oelnud. d
˜
11 See on Taaveti vaprate sojameeste nimekiri. Hakmonlase poeg Jaasobeam e oli kolme
˜
vapra sojamehe peamees. f Kord
viibutas ta oma oda 300 mehe
vastu ja tappis nad. g 12 Te¨
mast jargmine oli ahohlase h
Doodo poeg Eleasar.i Temagi
¨
˜
oli uks kolmest vaprast sojamehest. 13 Ta oli Taavetiga PasDammimis, j kuhu vilistid olid
˜
¨
kogunenud sodima. Seal oli uks
˜
˜
odrapold ja rahvas pogenes vi¨
listite eest, 14 tema aga jai
˜
˜
keset poldu seisma, kaitses pol˜
du ja tappis vilisteid. Nonda an˜
dis Jehoova suure voidu. k
15 Kolm meest 30 pealiku
¨
seast laksid alla kaljule Taaveti juurde Adullami koopas˜
¨
se.l Vilistite sojavagi oli samal ajal laagris Refaimi orus. m
16 Taavet oli kindluses ja vilistite garnison asus Petlemmas.
˜
17 Siis sonas Taavet igatse˜
˜
11:8 1 Voib tolkida ka „Millost”; see heeb˜
¨
¨
rea sona tahendab „taitma”.
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valt: „Saaksin ma ometi juua
¨
vett Petlemma a varava juures olevast kaevust!” 18 See˜
peale tungisid kolm vaprat sojameest vilistite laagrisse, am¨
mutasid vett Petlemma varava
juures asuvast veemahutist ja
˜
toid selle Taavetile. Aga Taavet
˜
polnud nous seda jooma, vaid
valas selle Jehoova ees maha.
˜
19 Ta sonas: „Austusest Juma˜
la vastu on moeldamatu, et ma
seda teeksin! Kas peaksin jooma nende meeste verd, kes ris˜
kisid oma eluga? b Nad toid seda
ju omaenese elu hinnaga!” Ta
˜
polnud nous seda jooma. Seda
˜
tegid tema kolm vaprat sojameest.
20 Joabi c vend Abisai d sai
¨
uhe teise kolmiku peameheks.
Ta viibutas oma oda 300 vastu
ja tappis nad. Ta oli sama kuu˜
lus nagu need kolm vaprat soe
jameest. 21 Selle teise kolmiku hulgast oli ta silmapaistvam
kui teised ja ta oli nende pealik.
Siiski ei arvatud teda esimese
˜
kolme vapra sojamehe hulka.
22 Joojada poeg Benaja f oli
¨
julge mees1, kes tegi palju va˜
gitegusid Kabseelis.g Ta loi
maha moabiit Arieli kaks poega. Kord, kui lund sadas, laskus ta veekogumisauku ja tap˜
˜
pis seal lovi. h 23 Ta loi maha
¨
ka uhe erakordselt suurt kas¨ ¨
vu egiptlase, kes oli 5 kuunart1 pikk. i Ehkki egiptlasel oli
¨
kaes oda, mis oli otsekui kan¨
gapoom, j laks Benaja tema vas˜
tu kepiga. Ta tombas egiptla¨
sel oda kaest ja tappis ta tema
˜
enda odaga. k 24 Seda koike
tegi Joojada poeg Benaja ja
ta oli sama kuulus nagu need
˜
˜
11:22 1 Sona-sonalt „oli julge mehe
poeg”. 11:23 1 2,2 m. (Vt lisa B14.)
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˜
kolm vaprat sojameest. 25 Ta
¨
oli kull silmapaistvam kui need
30, kuid siiski ei arvatud teda
˜
nende kolme vapra sojamehe
¨ ¨
hulka.a Taavet maaras ta oma
¨ ¨
ihukaitsevae ulemaks.
˜
¨
˜
26 Sojavagede vaprad sojamehed olid Joabi vend Asael, b
¨
Petlemmast parit Doodo poeg
Elhanan, c 27 harorlane Sammot, pelonlane Heles, 28 tekoalase Ikkese poeg Iira, d anatotlane Abieser, e 29 huusalane Sibbekai, f ahohlane Iilai,
30 netofalane Mahrai, g netofalase Baana poeg Heeled, h
31 benjaminlaste Gibeast Riibai poeg Iitai, i piraatonlane
Benaja, 32 Huurai Gaasi j vadidest, arbalane Abiel, 33 baharuumlane Asmavet, saalbonlane Eljahba, 34 gisonlase
Haasemi pojad, hararlase Saage poeg Joonatan, 35 hararlase Saakari poeg Ahiam,
Uuri poeg Elifal, 36 mekeralane Heefer, pelonlane Ahija, 37 karmellane Hesro, Esbai poeg Naarai, 38 Naatani vend Joel, Hagri poeg
Mibhar, 39 ammonlane Selek,
Seruja poja Joabi relvakandja beerotlane Naharai, 40 jeterlane Iira, jeterlane Gaareb,
41 hett Uurija, k Ahlai poeg
Saabad, 42 ruubenlase Siisa
poeg Adiina, kes oli ruubenlaste peamees ja kellega oli 30
meest, 43 Maaka poeg Haanan, mitnilane Josafat, 44 astarotlane Ussia, aroerlase Hootami pojad Saama ja Jeiel,
45 Siimri poeg Jediael, selle vend tiislane Jooha, 46 mahavlane Eliel, Elnaami pojad
Jeribai ja Joosavja, moabiit Jitma, 47 Eliel, Oobed ja mesobajalane Jaasiel.
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Need on mehed, kes tulid Taaveti juurde Siklagi, a kui ta pidi end varjama Kiisi
poja Sauli eest. b Nad olid vap˜
rad sojamehed, kes teda lahingus toetasid. c 2 Nad olid relvastatud vibudega ning oskasid lingukive heita d ja ambuda nooli nii parema kui ka
¨
vasaku kaega. e Nad olid Sauli
vennad Benjamini suguharust. f
3 Nende peamees oli Ahieser
˜
ja tema vend oli Joas, molemad olid gibealase g Semaa
pojad. Samuti kuulusid nende hulka Asmaveti h pojad Jesiel ja Peelet, Beraka, anatotlane Jehu, 4 gibeonlane i Jis˜
maja, kes oli vapper sojamees
¨
nende 30 seas j ja nende ulem,
Jeremija, Jahasiel, Joohanan,
gederalane Joosabad, 5 Elusai, Jerimot, Bealja, Semarja, haariflane Sefatja, 6 korahlased k Elkana, Jissia, Asarel, Joeser, Jaasobeam 7 ning
¨
Gedoorist parit Jerohami pojad
Joela ja Sebadja.
˜
¨
8 Ka moned gaadlased lak¨
sid Taaveti poole ule, kui ta
˜
asus korbes kindluses. l Need
˜
olid vaprad sojamehed, kes olid
˜
˜
oppinud sodima ja seisid la¨
hinguvalmilt, kaes suur kilp
˜
ja piik. Neil oli otsekui lovi
¨
nagu ja nad olid kiired kui
¨
gasellid magedel. 9 Osavaim
¨
neist oli Eeser, tema jarel teine oli Obadja, kolmas Eliab,
10 neljas Mismanna, viies Jeremija, 11 kuues Attai, seitsmes
Eliel, 12 kaheksas Joohanan,
¨
¨
uheksas Elsabad, 13 kumnes
¨
¨
Jeremija, uheteistkumnes Makbannai. 14 Need olid gaad¨
˜
lased,m vaepealikud. Norgim
sai hakkama sajaga, tugevaim
tuhandega. n 15 Need mehed
¨
¨
laksid ule Jordani esimesel
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˜
˜
¨
kuul, kui jogi oli tousnud ule
¨
kallaste, ning nad ajasid ara
˜
koik orutasandike elanikud, nii
¨ ¨
et need pagesid ida ja laane
poole.
16 Samuti tulid Taaveti juur˜
de tema pelgupaika moned
Benjamini ja Juuda mehed. a
¨
17 Taavet laks neile vastu ja
¨
utles: „Kui te olete tulnud mu
juurde rahuga, mind aitama,
¨
siis on mu suda teiega. Ent kui
te olete tulnud mind vaenlaste¨
¨
le valja andma, kuigi mu kaed
¨
pole teinud kurja, siis nahku
seda meie esiisade Jumal ja
˜
moistku kohut.” b 18 Siis tuli
Jumala vaim Amaasai c peale,
kes oli nende 30 peamees, ja ta
¨
utles:
„Me kuulume sulle, Taavet,
me oleme sinuga,
Iisai poeg! d
Rahu, rahu olgu sinul ja
rahu olgu su aitajal,
sest sind aitab su Jumal!” e
˜
Seepeale vottis Taavet nad vas¨
tu ja pani vaesalkade etteotsa.
˜
19 Taaveti juurde pogenesid
˜
ka moned Manasse suguharust;
¨
see oli siis, kui ta laks koos vi˜
listitega Sauli vastu voitlema.
Taavet aga ei aidanud vilisteid,
sest nende valitsejadf otsusta¨
˜
¨
sid parast noupidamist ta ara
¨
˜
saata, oeldes: „Ta pogeneb oma
¨ ¨
isanda Sauli juurde ja me jaame oma peast ilma.” g 20 Kui
˜
¨
ta laks Siklagi, h pogenesid tema
juurde Manasse suguharu tuhandepealikud Adnah, Joosabad, Jediael, Miikael, Joosabad, Eliihu ja Silletai. i 21 Nad
˜
¨
aitasid Taavetil voidelda uhe
¨ ¨ ˜
˜
roovjouguga, sest nad koik olid
vaprad ja julged mehed. j Neist
¨
¨
said vaepealikud. 22 Paevast
¨
paeva tuli Taaveti juurde mehi k
˜
¨
teda aitama, kuni sojavagi kas-
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¨
vas vaga suureks, nii et see oli
˜
¨
otsekui Jumala sojavagi. a
¨
23 Jargnevalt on toodud
nende relvastatud meeste arv,
kes tulid Taaveti juurde Hebro¨
nisse b teda Jehoova kasul Sau˜
li asemel kuningaks tostma. c
24 Juudast oli 6800 relvastatud
meest, kes kandsid suuri kilpe ja piike. 25 Siimeonlasi oli
˜
7100 vaprat ja julget sojameest.
26 Leviite oli 4600. 27 Aaroni poegade d juht oli Joojada e
ja temaga koos tuli 3700 meest,
28 sealhulgas vapper ja julge noormees Saadok f koos oma
˜
suguvosa 22 peamehega.
29 Benjaminlastest, Sauli
vendadest, g tuli 3000 meest,
sest suurem osa benjaminlastest oli seni toetanud Sauli sugu. 30 Efraimlastest tuli
20 800 meest, kes olid vaprad ja
julged ning kuulsad oma sugu˜
vosades.
31 Poolest Manasse suguharust tuli 18 000 meest, kes
¨ ¨
olid nimeliselt maaratud Taa˜
vetit kuningaks tostma. 32 Issaskari suguharust tuli 200 pea˜
meest, kes moistsid, milline
aeg parasjagu on, ja teadsid,
˜
mida Iisrael peab tegema; koik
nende vennad allusid neile.
˜
33 Sebulonist tuli 50 000 soja¨
˜
¨
vaekolblikku, taies relvastuses
ja lahinguvalmis meest, kes
˜
koik Taavetit ustavalt toetasid.
34 Naftalist tuli 1000 pealikku
ja koos nendega 37000 suurte kilpide ja piikidega varustatud meest. 35 Daanlastest
tuli 28 600 lahinguvalmis meest.
˜
¨
36 Aaserist tuli 40 000 sojavae˜
kolblikku, lahinguvalmis meest.
37 Teiselt poolt Jordanit h
ruubenlastest, gaadlastest ja
poolest manasselaste suguha¨
rust tuli 120 000 taies relvastuses

1. AJARAAMAT 12:38–14:2

˜
˜
sojameest. 38 Koik need olid
˜
lahinguvalmis sojamehed. Nad
¨
tulid siira sudamega Hebronis¨
se Taavetit terve Iisraeli ule ku˜
¨
¨ ¨
ningaks tostma. Ka ulejaanud
¨
iisraellased toetasid uksmeelselt
Taaveti seadmist kuningaks. a
39 Nad olid seal koos Taaveti¨
˜
˜
ga kolm paeva ning soid ja joid,
˜
sest nende vennad olid neile koik
selle valmistanud. 40 Ka nende
naabruses elavad vennad ja isegi need, kes elasid Issaskaris, Se˜
bulonis ja Naftalis, toid eeslite,
kaamelite, muulade ja veistega
¨
palju toitu: kupsetisi, viigimar¨
˜
ja- ja rosinapatsikesi, veini, oli,
veiseid ja lambaid, sest Iisrael oli
˜ ˜
roomus.
˜
Taavet pidas nou tuhande- ja sajapealikega ning
˜
¨
koigi juhtidega. b 2 Seejarel
¨
utles ta tervele Iisraeli kogudusele: „Kui see on teie silmis hea
ning meie Jumalale Jehoovale
¨
˜
meeleparane, siis saatkem so¨
¨ ¨
num ulejaanud vendadele kogu
Iisraelimaal, samuti preestritele ja leviitidele nende karjamaa¨
dega umbritsetud linnades, c et
nad tuleksid meie juurde. 3 Ja
toogem oma Jumala laegas d ta¨
gasi!” (Sauli paevil oli laegas
¨
hooletusse jaetud.) e 4 Terve
˜
kogudus oli sellega nous, sest
˜
see oli kogu rahva silmis oige.
5 Siis kogus Taavet terve Iisraeli kokku alates Egiptuse
˜
joest1 kuni Lebo-Hamatini2, f et
tuua Jumala laegas Kirjat-Jea¨
rimist ara. g
¨
6 Taavet ja kogu Iisrael laksid Baalasse, h see on Juudas
asuvasse Kirjat-Jearimi, et tuua
¨
sealt ara Jumal Jehoova lae¨ ¨
gas, mille juures huutakse appi

13

˜
˜
¨
13:5 1 Voib tolkida ka „Siihorist”, st uhest
˜
˜
Niiluse harust. 2 Voib tolkida ka „Hamati piirialani”.
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e 1Aj 25:1
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h 3Mo 10:1, 2
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PTK 14
k 1Ku 5:6, 8
l 2Sa 5:11, 12
m L 89:20, 21
n 2Sa 7:8

tema nime, kes istub oma troonil keerubite kohal1. a 7 Nad
˜
toid Jumala laeka Abinadabi
¨
majast ara uuel vankril, b mida
juhtisid Ussa ja Ahjo. c 8 Taa˜
vet ja koik iisraellased juubel¨
dasid Jumala ees kogu suda¨
mest: nad laulsid ning mangisid
¨ ¨
luurasid ja muid keelpille ning
tamburiine, d simbleid e ja trom˜
peteid. f 9 Aga kui nad joudsid
Kiidoni1 viljapeksuplatsi juurde, haaras Ussa laekast kinni,
sest veised oleksid selle pea¨
aegu umber ajanud. 10 See¨
peale suttis Jehoova viha Ussa
vastu ja ta surmas Ussa, sest
see oli laegast puudutanud.g
Ussa suri seal Jumala ees. h
11 Taavetit vihastas see, et Jehoova oli oma raevu Ussa pea¨
le valja valanud. Ja seda pai¨
ka kutsutakse tanini Perets-Ussaks1.
¨
12 Sel paeval tundis Taavet
¨
Jumala ees hirmu ja utles: „Kuidas ma saan Jumala laeka enda
juurde tuua?” i 13 Ja ta ei toonud laegast enda juurde Taaveti linna, vaid lasi selle viia gatlase Oobed-Edomi majja. 14 Ju¨
mala laegas jai Oobed-Edomi
majja kolmeks kuuks. Jehoova
˜
onnistas Oobed-Edomi peret ja
˜
koike, mis tal oli. j
¨ ¨
Tuurose kuningas Hii¨
ram k lakitas Taaveti juur¨
de kaskjalad, samuti saatis ta
temale seedripuid; ta saatis ka
¨ ¨
muuriladujaid ja puuseppi talle
˜
koda ehitama. l 2 Taavet moistis, et Jehoova on andnud tal˜
le kindla kuningavoimu Iisraeli
¨
¨
ule m ja ulendanud tema kuning¨
riigi oma rahva Iisraeli parast. n

14

˜
¨
13:6 1 Teine voimalik tahendus: „vahel”.
13:9 1 2Sa 6:6 Naakon. 13:11 1 Nimi Pe¨
rets-Ussa tahendab „[viha]purse Ussa
vastu”.

573

˜
3 Taavet vottis endale Jeruusalemmas naisi juurde a ning
¨
¨
talle sundis veel poegi ja tut¨
reid. b 4 Jeruusalemmas sundisid c talle Sammua, Soobab,
Naatan, d Saalomon, e 5 Jibhar,
Elisua, Elpelet, 6 Noga, Nefeg,
Jaafia, 7 Elisama, Beeljada ja
Elifelet.
8 Kui vilistid kuulsid, et Taa˜
vet on voitud kogu Iisraeli ku˜
ningaks, f tulid nad koik teda
otsima. g Saanud sellest teada,
¨
¨
laks Taavet valja, et nende vas˜
tu sodida. 9 Vilistid tungisid
¨
Refaimi orgu h ja rundasid seal¨
seid elanikke. 10 Taavet kusis
siis Jumalalt: „Kas ma peak¨
sin minema ules vilistite vastu?
¨
Kas sa annad nad minu katte?”
Jehoova vastas: „Mine! Ma an¨
nan nad sinu katte.” i 11 Taa¨
vet lakski Baal-Peratsimi j ja an¨
¨ ¨
dis neile seal havitava loogi. Ta
¨
¨
utles: „Jumal on minu kaega
¨
vaenlaste ridadest labi murd¨
nud, otsekui oleks vesi labi
¨
murdnud.” Seeparast pandi sellele paigale nimeks Baal-Perat¨
sim1. 12 Vilistid jatsid sinna
maha oma jumalad ja Taaveti
¨
˜
¨
kasul poletati need ara. k
13 Aga hiljem tungisid vi¨
listid jalle sinna orgu. l 14 Taa¨
˜
vet kusis taas Jumalalt nou,
kuid seekord
Jumal
vastas
tal¨
le: „Ara mine neile otse vastu. Mine neist hoopis kaarega
¨ ¨
¨
˜ ˜
mooda ja runda neid bakapoosaste tagant. m 15 Kui te kuu˜ ˜
lete bakapoosaste ladvus sam¨
mude sahinat, siis runnake,
¨
sest Jumal on teie ees valja
¨
˜
¨
lainud, et vilistite sojavagi purustada.” n 16 Taavet tegigi nii,
¨
nagu Jumal teda oli kaskinud, o
˜
˜
¨
ja nad loid vilistite sojavage,
¨
¨
14:11 1 Nimi Baal-Peratsim tahendab „labimurrete isand”.
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g 2Sa 5:17
L 2:2

h 2Sa 5:18, 22
2Sa 23:13

i 2Sa 5:19–21
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l 2Sa 5:22–25
m Jos 8:2
L 18:34

n 5Mo 23:14
Koh 4:14

o 1Mo 6:22
2Mo 39:32
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1Aj 16:1
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e 2Sa 6:12
1Aj 13:5
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g 1Aj 6:1
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i 1Aj 23:6–8
j 2Mo 6:18, 22
k 2Mo 6:16, 18
l 2Sa 8:17
m 1Sa 22:20
1Ku 2:27, 35

n 2Sa 6:3
o 4Mo 4:15
5Mo 31:9

p 2Sa 6:8

ajades seda taga Gibeonist1 Geserini. a 17 Taaveti kuulsus le¨
˜
vis ule koigi maade ja Jehoova
˜
pani koik rahvad tema ees hirmu tundma. b
Taavet ehitas endale Taaveti linna maju. Samuti
valmistas ta ette paiga Jumala
¨
laekale ning pustitas sinna tel¨
gi. c 2 Siis Taavet utles: „Jumala laegast ei tohi kanda keegi peale leviitide, sest Jehoova on valinud nemad Jehoova
laegast kandma ja teda alali¨
selt teenima.” d 3 Seejarel kogus Taavet terve Iisraeli Jeruusalemma, et tuua Jehoova laegas paika, mille ta oli sellele
valmistanud. e
4 Taavet kogus kokku Aaro¨
ni f jareltulijad ja leviidid: g 5 ke¨
hatlastest ulem Uurieli ja tema 120 venda, 6 merarlastest
¨
ulem Asaja h ja tema 220 venda,
¨
7 geersomlastest ulem Joeli i
ja tema 130 venda, 8 Elisa¨
¨
fani j jareltulijatest ulem Semaja ja tema 200 venda, 9 Heb¨
¨
roni jareltulijatest ulem Elieli ja
¨
tema 80 venda, 10 Ussieli k ja¨
reltulijatest ulem Amminadabi
ja tema 112 venda. 11 Samuti
kutsus Taavet preestrid Saadoki l ja Ebjatari m ning leviidid Uurieli, Asaja, Joeli, Semaja, Elie¨
li ja Amminadabi 12 ning utles neile: „Teie olete leviitide
˜
¨
suguvosade peamehed. Puhitsege end, teie ja teie vennad,
ja tooge Iisraeli Jumala Jehoova laegas paika, mille ma olen
sellele valmistanud. 13 Esimesel korral te ei kandnud lae˜
gastn — kuna me polnud oiget
¨
toimimisviisi valja uurinudo — ja
˜
¨
seetottu suttis meie Jumala Jehoova viha.” p 14 Siis preestrid

15

14:16 1 2Sa 5:25 Geba.

1. AJARAAMAT 15:15–16:6

¨
ja leviidid puhitsesid end, et
¨
tuua ules Iisraeli Jumala Jehoova laegas.
15 Leviidid kandsid Jumala
˜
laegast kangidega olal, a nagu
˜
¨
Mooses oli Jehoova sona jargi
¨
¨
kaskinud. 16 Taavet kaskis le¨
¨ ¨
viitide ulematel maarata nende
¨ ¨
vennad lauljad luurade, b muude keelpillide ja simblite c saatel
˜ ˜
roomsalt laulma.
¨ ¨
17 Leviidid maarasidki Joeli
poja Heemani, d tema vendadest
Berekja poja Aasafi e ja nende
vendadest merarlastest Kuusaja poja Eetani. f 18 Koos nendega olid nende vennad teisest
¨
ruhmast: g Sakarja, Ben, Jaatsiel, Semiramot, Jehiel, Unni,
Eliab, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifelehu ja Mikneja ning
¨
varavavalvurid Oobed-Edom ja
Jeiel. 19 Lauljad
Heeman, h
¨
Aasaf i ja Eetan mangisid vasksimbleid; j 20 Sakarja, Asiel,
Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab,
¨
Maaseja ja Benaja mangisid ala¨ ¨
motile1 k haalestatud keelpille;
21 neid juhatasid Mattitja, l Elifelehu, Mikneja, Oobed-Edom,
¨
Jeiel ja Asasja, kes mangisid
ˇ
¨ ¨
¨ ¨
seminitile1 m haalestatud luurasid. 22 Laeka toomist juhtis
¨
leviitide ulem Kenanja, n sest ta
oli asjatundja. 23 Laeka valvurid olid Berekja ja Elkana.
24 Preestrid Sebanja, Josafat, Netaneel, Amaasai, Sakarja, Benaja ja Elieser puhusid
Jumala laeka ees valjult trompeteid.o Oobed-Edom ja Jehhija
olid samuti laeka valvurid.
¨
25 Siis laksid Taavet, Iisraeli vanemad ning tuhandepeali˜ ˜
kud roomsal meelel Jehoova lepingulaegast Oobed-Edo˜
15:20, 21 1 Vt „Sonaseletusi”.
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¨
mi a majast ara tooma. b 26 Jumal aitas leviite, kes kandsid
Jehoova lepingulaegast, ning
siis ohverdati seitse noort pulli
¨ ¨
ja seitse jaara. c 27 Taavetil oli
seljas peenest kangast varruka˜
˜
teta pealisroivas, nagu ka koigil leviitidel, kes laegast kandsid, lauljatel ning kandjate ja
¨
lauljate ulemal Kenanjal. Taave˜
til oli seljas ka linane ola˜
˜
¨ ¨
ruu. d 28 Koik iisraellased toid
¨
˜ ˜
Jehoova lepingulaeka ules roo˜
muhoisete, e sarve- ja trompeti¨ ¨
haale, f simblihelide ning valju
¨ ¨
¨
keelpilli- ja luuramangu saatel. g
29 Kui Jehoova lepingulae˜
gas joudis Taaveti linna,h vaa¨
tas Sauli tutar Miikal i aknast
¨
¨
valja ja nagi kuningas Taavetit
¨
huplemas ja juubeldamas ning
¨
ta hakkas teda oma sudames
˜
polgama. j
˜
Nii toid nad Jumala laeka ja asetasid selle telki, mille Taavet oli selle jaoks
¨
˜
¨
pustitanud. k Seejarel toid nad
˜
Jumala ees poletusohvreid ja
rahuohvreid. l 2 Kui Taavet oli
˜
poletus- m ja rahuohvrite n ohver˜
˜
damise lopetanud, onnistas ta
rahvast Jehoova nimel. 3 Ta
˜
andis koigile iisraellastele, igale
¨
mehele ja naisele, ummarguse
¨
leiva ning datli- ja rosinapatsi¨ ¨
kese. 4 Siis maaras ta Jehoova lepingulaeka juurde teenima
¨
leviidid, o et nad austaksid, ta¨
naksid ja ulistaksid Iisraeli Jumalat Jehoovat. 5 Aasafp oli
¨
peamees, temast jargmine oli
Sakarja ning siis Jeiel, Semiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Oobed-Edom ja Jeiel, q kes
¨
¨ ¨
mangisid luurasid r ja teisi keel˜
pille. Aasaf loi kokku simbleid s
6 ning preestrid Benaja ja Ja-

16

575
hasiel puhusid alaliselt trompeteid Jumala lepingulaeka ees.
¨
7 Sel paeval andis Taavet
esimest korda Aasafile a ja tema
¨
vendadele laulu, millega tanada
Jehoovat. Laul oli selline:
¨
8 „Tanage Jehoovat, b
¨ ¨
huudke tema nime,
tehke rahvaste seas
teatavaks tema teod! c
9 Laulge talle, laulge talle
kiitust,1 d
˜
˜
motisklege koigi tema
¨
imeliste tegude ule2! e
10 Tundke uhkust tema
¨
¨
puha nime ule. f
˜ ˜
¨
Olgu roomus nende suda,
kes otsivad Jehoovat. g
11 Otsige Jehoovat h ja
˜
paluge temalt joudu.
Otsige lakkamata
tema palet. i
12 Pidage meeles tema
imelisi tegusid, j
tema imesid ja otsuseid,
13 teie, tema teenija
¨
Iisraeli jareltulijad, k
te Jaakobi pojad,
tema valitud. l
14 Tema on Jehoova,
meie Jumal, m
tema seadused kehtivad
kogu maal. n
15 Pidage alati meeles
tema lepingut,
˜
tootust, mille ta on andnud
˜
tuhandele polvele, o
˜
16 Aabrahamiga solmitud
lepingut, p
Iisakile antud vannet, q
¨ ¨
17 mille ta andis maaruseks
Jaakobile, r
alaliseks lepinguks
Iisraelile,
˜
˜
16:9 1 Voib tolkida ka „kiitke teda pilli¨
˜
¨
manguga”. 2 Teine voimalik tahendus:
¨ ¨
˜
„raakige koigist ta imelistest tegudest”.
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n L 68:34
L 96:7–13

o 5Mo 28:58
Neh 9:5
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p 1Aj 29:3–5
Mt 5:23

q 5Mo 26:10

¨
18 oeldes: „Sinule ma annan
Kaananimaa, a
¨
see olgu teie parand.” b
¨
19 Neid oli siis veel vahe,
¨
¨
vaga vahe, ja nad elasid
˜ ˜
sel maal voorastena. c
¨
20 Nad randasid rahva juurest
rahva juurde,
¨
uhest kuningriigist teise. d
21 Ta ei lasknud kellelgi neid
˜
rohuda, e
¨
vaid noomis nende parast
f
¨kuningaid:
˜
22 „Arge puutuge mu voituid,
¨
arge tehke halba mu
prohvetitele!” g
23 Laula Jehoovale, kogu maa!
¨
¨
Andke paevast paeva teada
¨ ¨
tema paastest. h
24 Kuulutage rahvaste seas
tema au,
˜
koigile inimestele tema
imelisi tegusid!
25 Sest Jehoova on suur ja
¨ ¨
¨
vaarib ulimat kiitust.
¨
Ta on aukartustaratavam
˜
kui koik muud jumalad. i
˜
26 Koik rahvaste jumalad on
¨
tuhised jumalad, j
kuid Jehoova on
k
¨ valmistanud taeva.
27 Ulevus1 ja auhiilgus on
tema ees, l
˜
˜ ˜
joud ja room on tema
elupaigas. m
28 Tunnustage Jehoovat,
˜
te rahvaste suguvosad,
tunnustage Jehoova au
¨
ja vage! n
29 Tunnustage Jehoova nime
aulisust, o
tooge and ja tulge tema
ette! p
Kummardage Jehoova ette
¨
¨ ¨
puhas ruus1! q

˜
˜
¨ ¨
16:27 1 Voib tolkida ka „vaarikus”.
˜
¨
16:29 1 Teine voimalik tahendus: „tema
¨
¨
aulise puhaduse parast”.

1. AJARAAMAT 16:30–17:7

¨
30 Varise1 tema ees, kogu maa!
Maa on kindlalt rajatud,
˜
see ei koigu kunagi. a
˜ ˜
31 Roomutsegu taevas ja
˜ ˜
roomus olgu maa! b
Kuulutage rahvaste seas:
„Jehoova on saanud
kuningaks!” c
˜
32 Kohisegu meri ja koik,
¨
mis seda taidab!
¨
˜
Juubeldagu valjad ja koik,
mis seal on!
˜
33 Metsapuud rokatagu
˜ ˜
roomust Jehoova ees,
sest ta tuleb1 kohut
˜
¨
moistma maa ule.
¨
34 Tanage Jehoovat,
sest tema on hea, d
tema truu armastus
e
¨ kestab igavesti.
¨ ¨
35 Oelge: „Paasta meid,
¨ ¨
meie paaste Jumal! f
Kogu meid kokku ja vabasta
¨
meid rahvaste kaest,
¨
et kiidaksime su puha nime g
˜
ja hoiskaksime sinu
¨
ulistuseks. h
36 Kiidetud olgu Iisraeli Jumal
Jehoova
igavesest ajast igavesti!””
¨
Ja kogu rahvas utles: „Aa¨
men!”1 ning ulistas Jehoovat.
¨
37 Taavet jattis Aasafi i ja tema vennad Jehoova lepingulaeka juurde alaliselt teenima, j
¨
¨
oma igapaevaseid ulesandeid
¨
taitma. k 38 Oobed-Edom ja tema vennad, kokku 68 meest,
ning Jedutuuni poeg Oobed¨
Edom ja Hosa olid varavavalvurid. 39 Preester Saadok l ja tema kaaspreestrid olid Jehoova
¨
¨
telkpuhamu ees Gibeoni kun˜
kal, m 40 et tuua poletusohvri˜
˜
16:30 1 Voib tolkida ka „tunne aukar˜
˜
tust”. 16:33 1 Voib tolkida ka „on tul¨
nud”. 16:36 1 „Aamen” tahendab „olgu
¨
nii”, „nii sundigu”.
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¨
altaril Jehoovale korraparaselt
˜
poletusohvreid, hommikul ja
˜
˜
ohtul, ning teha koike, mis on
kirjas Jehoova seaduses, mille ta Iisraelile oli andnud. a
41 Koos nendega olid Heeman
¨
¨ ¨
ja Jedutuun b ning ulejaanud ni¨
meliselt valitud mehed, kes tanasid Jehoovat c selle eest, et
„tema truu armastus kestab igavesti”. d 42 Heeman e ja Jedutuun, kes olid koos nendega,
¨
mangisid trompeteid, simbleid
ja muid muusikariistu Jumalale lauldavate kiituslaulude saateks; ning Jedutuuni pojadf olid
¨
¨
varava juures. 43 Siis laks ko¨
gu rahvas koju ja ka Taavet laks
˜
oma peret onnistama.
Kui Taavet oli oma kot¨
ta elama asunud, utles ta
prohvet Naatanile: g „Mina elan
seedripuust kojas, h kuid Jehoova lepingulaegas on telgiriide
all.” i 2 Naatan vastas Taaveti˜
¨
le: „Tee koik, milleks suda sind
sunnib, sest Jumal on sinuga.”
¨ ¨
3 Selsamal ool tuli Naata˜
nile Jumalalt selline sonum:
4 „Mine ja teata mu teenija¨
le Taavetile: „Nii utleb Jehoova:
„Sina pole see, kes ehitab mulle elamiseks koja. j 5 Ma ei ole
¨
elanud kojas alates paevast, mil
˜
¨
ma toin Iisraeli Egiptusest val¨
ja, kuni tanaseni, vaid ma olen
¨
¨
rannanud telgist telki, uhest
paigast teise. k 6 Kas ma olen
selle aja jooksul, kui ma koos
¨
Iisraeliga olen rannanud, lau¨
˜
sunud uhelegi kohtumoistjale,
kelle ma olen pannud oma rah˜
vale karjaseks, ainsatki sona
selle kohta, et mulle tuleks ehitada seedripuust
koda?””
¨
7 Utle mu teenijale Taaveti¨
le veel: „Nii lausub vagede Je˜
hoova: „Ma votsin su karja¨
maalt, kus sa kaisid lammaste
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¨
jarel, ja panin su oma rahva Iisraeli juhiks. a 8 Ma olen
˜
¨
sinuga koikjal, kuhu sa lahed, b
¨
˜
ma havitan su eest koik vaen˜
lased c ning teen su nime vordseks maa suurmeeste nimede¨ ¨
ga. d 9 Ma maaran oma rahvale
Iisraelile koha ja panen ta sinna elama. Ta elab seal¨ ja keegi ei riku ta rahu. Ulekohtu˜
sed ei rohu teda nagu varem, e
¨ ¨
10 nagu siis, kui ma maara˜
sin kohtumoistjad Iisraeli rahva
¨
˜
ule. f Ma alistan koik su vaenla¨
sed. g Ma utlen sulle veel: „Jehoova rajab sulle koja1.”
¨
˜
11 Kui su elupaevad loppe¨
vad ja sa lahed oma esi˜
isade juurde, lasen ma tous¨
¨
ta su jarglase, uhe su poja, h
˜
ning teen tema kuningavoimu
¨
vaga kindlaks. i 12 Tema ehitab mulle koja j ja ma teen tema
˜
trooni koigutamatuks igaveseks ajaks. k 13 Mina olen talle isaks ja tema on mulle po˜
jaks. l Ma ei vota temalt oma
˜
truud armastust, m nagu ma votsin sellelt, kes oli enne sind. n
14 Ma panen ta igaveseks oma
¨
koja ja kuningriigi ule o ning
¨
tema troon pusib igavesti.””” p
¨ ¨
15 Naatan raakis Taavetile
˜
˜
edasi koik need sonad ja kogu
¨
selle nagemuse.
16 Siis kuningas Taavet tuli,
˜
laskus Jehoova ette polvili istu¨
ma ja utles: „Oo, mu Jumal Jehoova, kes olen mina ja mida
¨ ¨
on vaart mu sugu, et sa oled
˜
seda koike minu heaks teinud? q
17 Ja nagu sellest veel ei pii¨ ¨
saks, mu Jumal, oled sa raakinud ka oma teenija soo kaugest tulevikust r ja oled arvanud
¨ ¨
mind vaarivat veelgi suuremat
¨
ulendamist, mu Jumal Jehoo17:10 1 Viitab kuningaliinile; samuti salmis 25.

1. AJARAAMAT 17:8–27
PTK 17
a 1Sa 16:11, 12

b
c
d
e
f
g
h
i

j
k
l
m
n
o
p

q
r

1Sa 17:15
1Sa 25:30
2Sa 7:8–11
L 78:70, 71
1Sa 18:14
2Sa 8:6
1Sa 25:29
1Sa 26:10
L 89:20, 22
1Sa 18:30
2Mo 2:23
Koh 2:16
L 18:40
1Ku 8:20
L 132:11
2Sa 7:12–17
1Ku 9:5
1Aj 28:5
Jer 23:5
1Ku 5:5
1Aj 22:10
L 89:3, 4
Jes 9:7
Tn 2:44
2Sa 7:14
Lu 9:35
Heb 1:5
Jes 55:3
1Sa 15:24, 28
1Aj 10:13, 14
Tn 2:44
Joh 1:49
2Pe 1:11
L 89:36
Jer 33:20, 21
Lu 1:32, 33
Heb 1:8
Ilm 3:21
2Sa 7:8
2Sa 7:18–20
Mt 22:42
Ap 13:34
Ilm 22:16


Teine veerg
a
b
c
d
e
f
g

h
i
j
k
l

m

L 139:1
2Sa 7:21–24
2Mo 15:11
Jes 43:10
5Mo 4:7
L 147:20
2Mo 19:5
L 77:15
5Mo 4:34
Neh 9:10
Jes 63:12
Hes 20:9
5Mo 7:1
Jos 10:42
Jos 21:44
1Sa 12:22
1Mo 17:7
5Mo 7:6, 9
2Sa 7:25–29
2Aj 6:33
L 72:19
Mt 6:9
Joh 12:28
L 89:35, 36

va. 18 Mida enamat oskaksin
¨
mina, su teenija Taavet, oelda au kohta, mida sa oled
mulle osutanud? Sa ju tunned
¨
oma teenijat nii hasti. a 19 Je¨
hoova, oma teenija parast ja
¨
oma sudame soovil oled sa tei˜
nud koiki neid suuri tegusid
¨
¨
ning naidanud oma ulevust. b
20 Oo, Jehoova! Pole teist si¨
nusarnast, c pole uhtki teist Jumalat peale sinu. d Seda kinni˜
˜
tab koik, mida meie korvad on
kuulnud. 21 Milline teine rahvas maa peal on nagu sinu
˜
rahvas Iisrael? e Sina, toeline
Jumal, ostsid ta vabaks, et
see oleks sinu rahvas. f Sa tegid endale nime oma suur¨
te ja aukartustaratavate tegudega, g kui ajasid teised rahvad
¨
ara oma rahva eest, h kelle sa
vabastasid Egiptusest. 22 Sa
˜
oled teinud Iisraeli rahva poliselt enda omaks i ja sina, Jehoova, oled saanud talle Jumalaks. j
¨
23 Taitugu siis igaveseks su
˜
tootus, Jehoova, mis sa oled
andnud oma teenija ja tema soo
˜
kohta. Tee nii, nagu sa oled too¨ ¨
¨
tanud. k 24 Jaagu su nimi pu¨
sima1 ja olgu see ulistatud l iga¨
¨
vesti, et oeldaks: „Vagede Jehoova, Iisraeli Jumal, on Iisrae¨
lile Jumalaks”, ning pusigu su
teenija Taaveti sugu kindlalt su
ees, m 25 sest sina, mu Jumal,
oled andnud oma teenijale teada oma soovi rajada talle koda.
¨
Seeparast julgebki su teenija
˜
seda koike sinult palves paluda. 26 Sina, Jehoova, oled
˜
˜
toeline Jumal ja sina oled too˜
tanud oma teenijale koike seda
˜
¨ ¨
head. 27 Palun onnista nuud
¨
oma teenija sugu ja pusigu see
sinu ees igavesti, sest kui sina,
˜
˜
17:24 1 Voib tolkida ka „ole ustav oma nimele”.

1. AJARAAMAT 18:1–19:4

˜
˜
Jehoova, onnistad, siis see onnistus on igavene.”
˜
¨
˜
Mone aja parast loi Taavet vilisteid, alistas nad
˜
¨
ning vottis neilt ara Gati a ja sel¨
le tutarlinnad. b 2 Siis ta alistas Moabi c ja moabiitidest said
Taaveti sulased, kes maksid talle andamit. d
˜
3 Hamati e all loi Taavet Sooba f kuningat Hadadeserit, g kui
¨ ¨
˜
see oli teel Eufrati joe h aar˜
de, et seal oma voimu keh˜
testada. 4 Taavet vottis te˜
malt 1000 sojavankrit, 7000 ratsanikku ja 20 000 jalameest.i Ta
˜
¨
˜
loikas labi koigi vankrihobuste
˜ ˜
¨
kannakoolused, jattes terveks
vaid 100 hobust. j 5 Kui Da¨ ¨
maskuse suurlased Sooba kuningale Hadadeserile appi tu˜
¨ ¨
lid, loi Taavet maha 22000 suur¨ ¨
last. k 6 Siis rajas Taavet Suuriasse Damaskusse garnisonid
¨ ¨
ja suurlastest said Taaveti sulased, kes maksid talle andamit.
˜
Jehoova andis Taavetile voidu
˜
¨
koikjal, kuhu see laks. l 7 Taa˜
vet vottis Hadadeseri sulastelt
¨
¨
ara ummargused kuldkilbid ja
˜
toi need Jeruusalemma. 8 Hadadeseri linnadest Tibhatist ja
˜
¨
Kuunist vottis Taavet vaga palju vaske. Sellest tegi Saalomon
vaskmere, m sambad ja vaskriistad. n
9 Kui Hamati kuningas Tou1
kuulis, et Taavet on alistanud
kogu Sooba kuninga Hadadese˜
¨
ri o sojavae, p 10 saatis ta oma
poja Hadorami1 kuningas Taa¨
¨
veti juurde tema kaekaigu koh¨
˜
ta kusima ja teda onnitlema,
sest Taavet oli Hadadeseriga
˜
˜
voidelnud ja voidu saavutanud.
Oli ju Hadadeser sageli Tou˜
˜
ga sodinud. Hadoram toi enda-
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ga kaasa igasuguseid kuld-,
˜
hobe- ja vaskesemeid. 11 Ku¨
ningas Taavet puhendas need
˜
a
Jehoovale koos hobeda ja kul˜
laga, mille ta oli votnud teistelt
rahvastelt: edomlastelt, moabiitidelt, ammonlastelt,b vilistitelt c
ja amalekkidelt. d
˜
12 Seruja e poeg Abisai f loi
Soolaorus maha 18000 edomlast. g 13 Ta rajas Edomimaale
˜
garnisonid ja koikidest edomlastest said Taaveti sulased. h
˜
Jehoova andis Taavetile voi˜
¨
du koikjal, kuhu see laks. i
14 Taavet valitses kogu Iis˜
¨
raeli ule j ja moistis oma rah˜
vale oiglast kohut. k 15 Seru¨ ¨
ja poeg Joab oli vaeulem, l Ahiluudi poeg Joosafat m oli kroonik, 16 Ahituubi poeg Saadok
ja Ebjatari poeg Ahimelek olid
preestrid ning Savsa oli kirjutaja 17 ning Joojada poeg Benaja oli kreetide n ja pleetide o
¨
ulem. Aga Taaveti pojad olid
¨
kuningast jargmised.
˜
¨
Mone aja parast suri ammonlaste kuningas Naahas ning tema asemel sai kuningaks tema poeg. p 2 Kui Taa¨
vet sellest teada sai, utles
ta: „Ma tahan osutada Naahase pojale Haanunile truud armastust, q nagu tema isa osutas
mulle.” Taavet saatis tema juur¨
de oma kaskjalad talle isa surma puhul kaastunnet avalda˜
ma. Aga kui nad joudsid ammonlaste r maale, et Haanunile
¨
kaastunnet avaldada, 3 utlesid ammonlaste peamehed Haanunile: „Kas sa arvad, et Taavet
saatis need lohutajad siia austusest su isa vastu? Eks tulnud
tema sulased selleks, et siin
˜
maal luurata ja pohjalikult ringi vaadata ning sind kukutada!”
˜
4 Siis vottis Haanun Taaveti
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sulased kinni, ajas neil habeme
˜
maha, a loikas nende riiete alu¨ ¨
¨
mise osa vookohast alates ara
ja saatis nad minema. 5 Kui
Taavetile teatati, mis nendega
¨
oli tehtud ja kuidas neid oli rangalt alandatud, saatis ta neile
mehed vastu. Kuningas lasi nei¨
¨ ¨
le oelda: „Jaage niikauaks Jeerikosse, b kuni teil on habe tagasi kasvanud, ja tulge siis tagasi.”
¨
6 Kui ammonlased nagid, et
nad on Taavetile vastikuks
muutunud, saatsid Haanun ja
ammonlased Mesopotaamiasse1, Aram-Maakasse ja Soobas˜
se c 1000 talenti2 hobedat, et
˜
saada sojavankreid ja palgata
ratsanikke. 7 Nad said 32 000
˜
sojavankrit ja neile tuli appi
Maaka kuningas oma meestega,
kes asusid laagrisse Meedeba d
alla. Ka ammonlased kogunesid
˜
oma linnadest kokku, et sodima
minna.
8 Kui Taavet sellest kuu¨
lis, saatis ta valja Joabi e kogu
˜
¨
sojavaega, kuhu kuulusid ka
¨
˜
tema vagevaimad sojamehed. f
9 Ammonlased seadsid end lin¨
na varava juurde lahinguvalmis
ning appitulnud kuningad olid
¨
eemal valjal.
¨
10 Kui Joab nagi, et teda
¨
hakatakse rundama eest ja ta˜
gant, valis ta moned Iisraeli pa˜
rimad sojasalgad ja seadis need
¨ ¨
˜
suurlastega voitlemiseks
lahin¨
¨ ¨
guvalmis. g 11 Ulejaanud me¨
hed jattis ta oma venna Abisai h juhtimise alla, et see seaks
˜
nad valmis voitluseks ammon¨
laste vastu. 12 Joab utles tal˜
¨ ¨
le: „Kui voitlus suurlastega i
¨
¨
˜
kaib mulle ule jou, siis tule
˜
sina mulle appi, aga kui voit˜
˜
19:6 1 Voib tolkida ka „Aram-Naharaimi”.
2 34,2 tonni. (Vt lisa B14.)

1. AJARAAMAT 19:5–20:1

h 1Aj 11:6

¨
¨
lus ammonlastega kaib sulle ule
˜
jou, siis tulen mina sulle appi.
13 Me peame olema tugevad ja
˜
julged! a Sodigem oma rahva ja
oma Jumala linnade eest ning
Jehoova teeb, nagu on tema silmis hea.”
14 Joab oma meestega tun¨ ¨
gis suurlastele peale ja need
˜
pogenesid tema eest. b 15 Kui
¨
¨ ¨
˜
ammonlased nagid suurlasi pogenemas, pagesid ka nemad;
˜
nad pogenesid Joabi venna Abisai eest ja taandusid linna.
¨
Joab aga laks tagasi Jeruusalemma.
¨ ¨
¨
16 Kui suurlased nagid, et
¨
¨ ¨
nad on Iisraeli kaest luua saa¨
nud, saatsid nad kaskjalad nen¨ ¨
¨
de suurlaste jarele, kes olid
˜
¨ ¨
suure joe1c aares ja kelle ees¨ ¨
otsas oli Hadadeseri vaeulem
Soofak2. d
17 Kui Taavetile sellest tea˜
tati, kogus ta kokku koik iis¨
raellased, viis nad ule Jorda¨ ¨
ni ning seadis suurlaste vastu lahinguvalmis. Kui Taavet oli
oma mehed lahingukorda sead¨ ¨
nud, astusid suurlased temaga
˜
¨ ¨
voitlusse. e 18 Aga suurlased
olid sunnitud iisraellaste eest
˜
pogenema. Taavet tappis 7000
¨ ¨
Suuria vankrijuhti ja 40 000 ja¨ ¨
lameest, samuti vaeulem Soofaki. 19 Kui Hadadeseri sula¨
sed nagid, et nad on Iisrae¨
¨ ¨
˜
li kaest luua saanud, f solmisid
nad Taavetiga rahu ja said tema
alamateks. g Sellest ajast alates
¨ ¨
ei tahtnud suurlased enam ammonlasi aidata.
Aasta algul,1 kuningate
˜
¨
s ottamineku ajal, laks
˜
h
Joab sojaretkele ja laastas ammonlaste maa. Ta piiras Rabba i
¨
¨ ¨
umber. Taavet aga oli jaanud

i 5Mo 3:11

19:16 1 St Eufrati. 2 2Sa 10:16 Soobak.
20:1 1 St kevadel.

PTK 19
a 3Mo 19:27

b 1Ku 16:34

c 1Sa 14:47
2Sa 8:3
2Sa 10:6

d Jos 13:8, 9

e 2Sa 8:16

f 2Sa 10:7, 8
2Sa 23:8

g 2Sa 10:9–12

h 1Aj 11:20, 21

i 2Sa 8:5


Teine veerg
a 5Mo 31:6
Jos 1:9

b 3Mo 26:7, 8
5Mo 28:7
2Sa 10:13, 14

c 2Sa 8:3

d 2Sa 10:15, 16

e 2Sa 10:17–19

f L 18:39

g 1Aj 14:17
L 18:44


PTK 20

20

1. AJARAAMAT 20:2–21:12

¨
Jeruusalemma. a Joab rundas
¨
Rabbat ja havitas selle. b
˜
2 Taavet vottis Malkami1 peast
¨
kuldkrooni, mis kaalus uhe talendi2 ning oli kaunistatud kalliskividega, ja see pandi talle
¨
˜
pahe. Taavet vottis sellest lin¨
˜
nast ka vaga palju sojasaaki. c
¨
3 Linnaelanikud viis ta valja ja
¨ ¨
pani nad kive saagima, tootama
teravate raudriistade ja -kirvestega ning valmistama telliseid. d
˜
Nii tegi Taavet koigis ammon˜
¨ ¨
laste linnades. Lopuks poordus
˜
˜
Taavet koos koigi sojasalkadega tagasi Jeruusalemma.
¨
4 Parast seda puhkes Gese˜
ris1 soda vilistitega. Seal tappis huusalane Sibbekai e refalase f Sippai2 ning vilistid alistati.
˜
5 Taas puhkes soda vilistitega. Jairi poeg Elhanan tappis gatlase Koljati g venna Lahmi, kelle oda vars oli nagu kangapoom. h
¨
˜
6 Gatis i puhkes veel uks so˜
da, kus voitles erakordselt
suurt kasvu mees, j kelle kum¨
˜
malgi kael oli 6 sorme ja kummalgi jalal 6 varvast, kokku 24.
Temagi oli refalane. k 7 Kuna
˜
ta teotas l Iisraeli, loi Joonatan,
Taaveti venna Simea1 m poeg, ta
maha.
8 Need olid Gatis n elavad refalased.o Taavet ja tema sulased tapsid nad.
˜
Saatan1 tousis Iisraeli
˜
vastu ja ohutas Taave¨
tit Iisraeli rahvast ule lugema. p
¨
2 Taavet utles Joabile q ja rahva juhtidele: „Minge ja luge-

21

20:2 1 Ilmselt ammonlaste ebajumal, keda nimetati ka Moolokiks ja Milkomiks.
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Goob. 2 2Sa 21:18 Saf. 20:7 1 1Sa 16:9
Samma; 2Sa 21:21 Simei. 21:1 1 Teine
˜
¨
˜
voimalik tahendus: „vastane”; moeldakse inimest.
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¨
ge Iisrael ule Beer-Sebast kuni
Daanini a ja kandke mulle tulemustest ette, et ma teaksin,
kui suur on rahva arv.” 3 Kuid
Joab vastas: „Tehku Jehoova
oma rahvas sada korda suuremaks! Mu isand kuningas, eks
˜
ole nad koik juba mu isanda sulased! Miks tahab mu isand
˜
seda teha? Miks peaks ta tom¨ ¨
bama Iisraeli peale suu?”
˜
¨
4 Kuid kuninga sona jai pea¨
¨
¨
le ning Joab laks ja kais labi
kogu Iisraeli ning naasis siis
Jeruusalemma. b 5 Joab andis
¨
araloetud rahva arvu Taavetile teada: kogu Iisraelis oli
˜ ˜
kokku 1 100 000 moogakandjat
˜ ˜
ja Juudas 470 000 moogakandjat. c 6 Aga Leevi ja Benjamini
¨
suguharu Joab ule ei lugenud, d
¨
¨ ¨
sest kuninga kask oli talle aarmiselt vastumeelne. e
7 Kogu see asi oli Juma¨
la silmis vaga halb ja ta karis¨
tas Iisraeli. 8 Siis utles Taavet Jumalale: „Selle teoga olen
¨
ma rangalt patustanud. f Palun anna oma teenija patt an¨ ¨
deks, g sest see oli aaretult
¨
¨
h
rumal tegu!” 9 Seejarel utles
¨
¨
Jehoova Taaveti nagemustenagijale Gaadile: i 10 „Mine tea¨
ta Taavetile: „Nii utleb Jehoova: „Ma panen su ette kolm ka¨
ristust. Vali neist uks, mil¨
le ma taide viin.””” 11 Gaad
¨
lakski Taaveti juurde ning tea¨
tas talle: „Nii utleb Jehoova:
„Vali, 12 kas maal on kolm
¨
aastat nalg, j kas kolme kuu
jooksul pillutavad sind vaenla˜ ˜
sed ja nende mook saab su
˜
¨
¨
kattek voi laastab kolm pae˜ ˜
va maad Jehoova mook, tema
¨
taud, l ja Jehoova ingel kulvab
¨
havingut m kogu Iisraelimaal.”
˜
¨ ¨
Motle nuud, mida ma pean vastama temale, kes mu saatis.”
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¨
13 Taavet utles Gaadile: „See
¨
on mulle vaga raske. Parem
¨
on langeda Jehoova katte, sest
¨
tema
halastus
on
v
aga
suur. a
¨
Ara ainult lase mul langeda ini¨
meste katte!” b
14 Siis saatis Jehoova Iisraeli peale taudi, c nii et 70 000
inimest suri. d 15 Peale selle
¨
lakitas Jumal ingli Jeruusa¨
lemma havitama. Kui Jehoova
¨
¨
nagi, et ingel on havingu valla
¨ ¨
˜
paastnud, hakkas tal selle on¨
netuse parast oma rahvast kah¨
¨
ju e ja ta utles inglile, kes ha¨
vingut kulvas: „Aitab! f Langeta
¨
kasi!” Sel ajal oli Jehoova ingel jebuuslase g Ornani1 h vilja¨
peksuplatsi lahedal.
˜
16 Taavet tostis silmad ning
¨
nagi maa ja taeva vahel Jehoo¨
˜ ˜
va inglit, kel oli kaes mook, i
mis oli sirutatud Jeruusalemma
poole. Siis heitsid Taavet ning
¨
vanemad mehed, kotiriie umber, j silmili maha.k 17 Taavet
¨
utles Jumalale: „Eks mina and¨
¨
nud kasu rahvas ule lugeda?
Mina olen patustanud ja kurja
teinud. l Aga need lambad, mida
on nemad teinud? Mu Jumal Je˜
¨
hoova, tousku su kasi minu ja
¨
mu isa soo vastu, ara ainult
nuhtle oma rahvast!” m
¨
18 Siis Jehoova ingel kas¨
kis Gaadil n Taavetile oelda,
¨
¨
et ta laheks ja pustitaks jebuuslase Ornani viljapeksuplatsile altari Jehoovale. o 19 Taa¨
vet laks, nagu Gaad teda Jehoo¨
va nimel oli kaskinud. 20 Kui
¨
¨ ¨
¨
Ornan end umber pooras, nagi
ta inglit. Tema neli poega,
kes olid koos temaga, pugesid peitu. Ornan oli nisu peksmas, 21 kui Taavet tema juur¨
de laks. Niipea kui ta Taavetit
¨
˜
nagi, tottas ta viljapeksuplatsilt
21:15 1 2Sa 24:16 Arauna.
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˜
talle vastu, langes ta ees polvili
ja kummardas maani. 22 Taa¨
¨ ¨
vet utles Ornanile: „Muu oma
˜
viljapeksuplats mulle, et voiksin sinna Jehoovale altari ehi¨ ¨
¨
tada. Muu see mulle taishinna
¨
eest, et nuhtlus rahva pealt ara
¨
˜
voetaks.” a 23 Kuid Ornan ut˜
les Taavetile: „Votku mu isand
kuningas see endale ja tehku,
˜
nagu tema silmis oige on. Ma
˜
annan poletusohvriks kariloomad, puudeks viljapeksuree b ja
roaohvriks nisu. Ma annan sel˜
le koik.”
24 Kuningas Taavet aga vastas Ornanile: „Ei, ma ostan sel¨
le taie hinnaga, sest ma ei anna
Jehoovale seda, mis kuulub
˜
sulle, ega ohverda poletusohvriks niisama saadut.” c 25 Niisiis andis Taavet Ornanile selle koha eest 600 seeklit1 kulda.
26 Taavet ehitas sinna Jehoo˜
˜
vale altari d ning toi seal poletus- ja rahuohvreid ning palvetas Jehoova poole. Ja Jumal vastas talle, saates tae˜
vast tulee poletusohvrialtarile.
¨
27 Seejarel andis Jehoova ing˜ ˜
¨
lile kasu f mook tuppe taga¨
si panna. 28 Kui Taavet nagi,
et Jehoova vastas talle jebuuslase Ornani viljapeksuplatsil,
˜
toi ta seal ka edaspidi ohvreid.
¨
29 Jehoova telkpuhamu, mille
˜
˜
Mooses oli korbes teinud, ja poletusohvrialtar olid sel ajal aga
¨
Gibeoni kunkal. g 30 Kuid Taavet ei julgenud sinna Jumalalt
˜
¨
nou kusima minna, sest ta tun˜ ˜
dis hirmu Jehoova ingli mooga
ees.
¨
Siis utles Taavet: „Siia
˜
tuleb Jehoova, toelise
Jumala koda, samuti Iisraeli
˜
poletusohvrialtar.” h
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1. AJARAAMAT 22:2–19

¨
2 Taavet andis kasu kutsuda
kokku Iisraelis elavad muulased a ja pani nad kiviraiduriteks,
et nad tahuksid kive Jumala
koja tarbeks. b 3 Ta hankis ka
¨
rohkesti rauda varavanaelte ja
klambrite valmistamiseks ning
nii palju vaske, et seda ei suudetud kaaludagi, c 4 samuti arvutult seedripalke. d Siidonla¨ ¨
˜
sed e ja tuuroslased f toid Taavetile suurtes kogustes seedripal¨
ke. 5 Taavet utles: „Mu poeg
Saalomon on noor ja kogenematu, g aga koda, mis Jehoovale
ehitatakse, peab tulema suurejooneline, h nii et see oleks oma
˜
kauniduse i poolest tuntud koi¨
gis maades. j Seeparast teen ma
tema jaoks neid ettevalmistusi.”
Taavet hankiski enne oma surma palju ehitusmaterjale.
6 Ta kutsus oma poja Saa¨
lomoni ja andis talle ulesande
ehitada koda Iisraeli Jumala¨
le Jehoovale. 7 Taavet utles
oma pojale Saalomonile: „Minu
¨
sudamesooviks oli ehitada koda, mis kannaks mu Jumala
Jehoova nime, k 8 kuid Jehoo¨
va utles mulle: „Sa oled valanud palju verd ja pidanud suu˜
ri sodu. Sina ei ehita mu nime
kandvat koda, l sest sa oled
mu ees nii palju verd valanud.
¨
9 Aga sulle sunnib poeg, m kellest saab rahumees, ja ma
˜
¨
annan talle rahu koigist umberkaudsetest vaenlastest.n Tema nimeks saab Saalomon1 o ja
¨
tema paevil annan ma Iisraelile rahu. p 10 Tema ehitab koja, mis kannab mu nime.q Ta on
mulle pojaks ja mina olen talle
isaks. r Ja ma teen tema kunin˜
¨
¨
gavoimu Iisraeli ule vaga kinds
laks igaveseks ajaks.”
22:9 1 Nimi Saalomon tuleneb heebrea
˜
¨
sonast, mis tahendab „rahu”.
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¨ ¨
11 Nuud, mu poeg, Jehoova
˜
¨
olgu sinuga! Mingu sul koik hasti ja ehita koda oma Jumalale
Jehoovale, nagu ta on sinu koh¨
ta oelnud. a 12 Andku Jehoova sulle arukust ja taipu, b kui ta
¨
paneb su valitsema Iisraeli ule,
˜
¨
et voiksid jargida oma Jumala
Jehoova seadust. c 13 Kui sa
¨ ¨
pead hoolsalt kinni neist maarustest d ja seadustest, mis Jehoova Moosese kaudu Iisraelile
¨
¨
andis, laheb sul
hasti.e Ole jul¨
ge ja tugev! Ara karda ega tun¨
ne hirmu! f 14 Ma olen nainud
palju vaeva, et varuda Jehoova koja tarbeks 100 000 talenti1
˜
kulda ja 1 000 000 talenti2 hobedat ning nii palju vaske ja rauda, g et seda ei suudeta kaaludagi. Samuti olen ma muretsenud palke ja kive, h kuid neid
on sul vaja veel juurde hanki¨ ¨
da. 15 Sul on rohkesti tooli¨ ¨
si — kiviraidureid, muurseppi, i
puuseppi ja igasuguseid muid
˜ ˜
¨ ¨
oskustoolisi j — 16 ning moot˜
matult kulda, hobedat, vaske ja
˜
¨
¨ ¨
rauda.k Vota katte ja asu toole!
Jehoova olgu sinuga!” l
˜
17 Siis andis Taavet koigi¨
le Iisraeli peameestele kasu
aidata tema poega Saalomoni.
¨
18 Ta utles: „Eks ole teie Jumal Jehoova olnud teiega ning
¨
eks ole ta andnud teile umberringi rahu? Ta andis minu
¨
katte selle maa elanikud ning
see maa sai alistatud Jehoova ja tema rahva ees. 19 Ot¨ ¨
¨
sige nuud kogu sudamest ja hingest oma Jumalat Jehoovat m
¨
ning asuge ehitama puhamut
˜
Jehoovale, toelisele Jumalale, n
et Jehoova lepingulaeka ja Ju¨
mala puhad riistado saaks viia
22:14 1 3420 tonni. (Vt lisa B14.)
2 34 200 tonni.
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kotta, mis kannab Jehoova
nime!” a
¨ ¨
Kui Taavet oli vanaks jaa¨
nud ja tema elupaevad
˜
˜
olid loppemas, tostis ta Iisraeli
¨
ule kuningaks oma poja Saalo˜
moni. b 2 Ta kogus kokku koik
Iisraeli peamehed, preestrid c ja
˜
leviidid. d 3 Koik 30-aastased ja
vanemad leviidid loeti mees¨
mehelt ara e ning neid oli kokku
38000. 4 Neist 24 000 teenisid
¨ ¨
¨
Jehoova kojas toode ulevaata˜
jatena, 6000 ametnike ja oigu˜
¨
semoistjatena, f 5 4000 varava¨
valvuritena g ning 4000 ulistasid
Jehoovat muusikariistadel, h mil¨
le kohta Taavet utles: „Ma olen
need valmistanud kiituse toomiseks.”
6 Siis jagas Taavet nad Leevi poegade Geersoni, Keha¨
¨
ti ja Merari i jargi ruhmadeks. j
7 Geersonlastest olid Laedan
ja Simei. 8 Laedani pojad olid
peamees Jehiel ning Seetam
ja Joel, k kokku kolm. 9 Simei1
pojad olid Selomot, Hasiel ja
Haaran, kokku kolm. Need oli
˜
Laedani suguvosade peamehed.
10 Simei pojad olid Jahat, Siina,1 Jeus ja Berija. Need olid
Simei neli poega. 11 Jahat oli
¨
peamees ja Tsisa temast jargmine. Aga kuna Jeusil ja Berijal
ei olnud palju poegi, loeti nad
¨
˜
uheks suguvosaks ja neile anti
¨
¨ ¨ ¨
uhine tooulesanne.
12 Kehati pojad olid Amram, Jishar, l Hebron ja Ussiel, m
kokku neli. 13 Amrami pojad
olid Aaron n ja Mooses. o Aaron
¨
oli alatiseks eraldatud p puhitse˜
¨
ma koige puhamat paika, tema
ja ta pojad, ning Jehoova ees
ohvreid tooma, teda teenima ja
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˜
tema nimel rahvast onnistama. a
14 Jumalamehe Moosese pojad arvati leviitide suguharu
hulka. 15 Moosese pojad olid
Geersom b ja Elieser. c 16 Geersomi poegade peamees oli Se¨
buel. d 17 Elieseri jareltulijate
peamees oli Rehabja. e Rohkem Elieseril poegi ei olnud,
¨
aga Rehabjal oli neid vaga palju. 18 Jishari f poegade peamees oli Selomit. g 19 Hebroni
pojad olid peamees Jeria, teine
poeg Amarja, kolmas Jahasiel
ja neljas Jekameam. h 20 Ussieli pojadi olid peamees Miika
ja teine poeg Jissia.
21 Merari pojad olid Mahli ja
Muusi. j Mahli pojad olid Eleasar ja Kiis. 22 Eleasar suri,
ilma et tal oleks olnud poegi,
¨
tal olid ainult tutred. Ja nen˜
de sugulased Kiisi pojad votsid
nad endale naiseks. 23 Muusi
pojad olid Mahli, Eeder ja Jeremot, kokku kolm.
24 Need olid Leevi pojad
˜
nende suguvosade kaupa, su˜
guvosade peamehed, nimeli¨
selt ara loetud, 20-aastased ja
vanemad, kellele olid usalda¨ ¨ ¨
tud tooulesanded Jehoova koja
¨
teenistuses. 25 Taavet oli oelnud: „Iisraeli Jumal Jehoova
on andnud oma rahvale rahu k
¨ ¨
ja ta jaab igaveseks elama
Jeruusalemma. l 26 Leviidid ei
¨
pea enam kandma telkpuhamut
ega seal teenimiseks vajaminevaid riistu.” m 27 Need olid
20-aastased ja vanemad Leevi pojad, kes Taaveti viimas¨
te juhendite kohaselt ara loeti.
¨
28 Nende ulesandeks oli aidata Aaroni poegi n Jehoova koja
˜
teenistuses: hoolitseda ouede o
¨ ¨
ja soogiruumide eest, puhasta˜
¨
da koiki puhi asju ning teha

1. AJARAAMAT 23:29–24:25
muid Jumala koja teenistuses
¨
vajalikke toid. 29 Nad aitasid hoolitseda vaateleibade, a
roaohvri jahu, hapnemata kuivikleibade, b plaadil valmistata¨
˜
vate kupsetiste ja oliga segatud taina c eest ning igasuguste
˜ ˜
mootmiste eest. 30 Nad pidid
olema oma kohal igal hommikul
¨
¨
˜
ja ohtul, d et tanada ja ulistada
Jehoovat. e 31 Nad olid abiks,
¨
kui hingamispaeval f ning noor¨
kuu g ja puhade ajal h Jehoova˜
le poletusohvreid toodi, nagu
on seaduses kirjas, ja nad tegid seda Jehoova ees alaliselt.
¨
32 Nad taitsid Jehoova koja
teenistuses veel muidki kohustusi, mis neil oli seoses kogu¨
dusetelgi ja puhamuga, samuti
kohustusi oma vendade Aaroni
poegade vastu.
¨
Aaroni jareltulijad jagati
¨
ruhmadesse. Aaroni pojad olid Naadab, Abihu, i Eleasar
ja Iitamar. j 2 Naadab ja Abihu surid oma isast varem k ning
neil ei olnud poegi. Eleasar l
ja Iitamar aga teenisid preestriametis edasi. 3 Taavet koos
¨
Eleasari jareltulija Saadoki m ja
¨
Iitamari jareltulija Ahimeleki¨
ga jagas nad teenistusruhmadesse. 4 Kuna Eleasari poegade hulgas oli rohkem peamehi kui Iitamari poegade hulgas,
siis jagati nad nii: Eleasari poe˜
gadel oli 16 suguvosa peameest
ning Iitamari poegadel 8 sugu˜
vosa peameest.
¨
5 Seejarel jagati nad liisuga, n sest peamehi, kes olid
¨
puha paiga ja Jumala teenis¨
tuse ulevaatajad, oli nii Eleasari kui ka Iitamari poegadest. 6 Leviitide kirjutaja Semaja, Netaneeli poeg, pani nad
¨
nimeliselt kirja kuninga, ulemate, preester Saadoki, o Ebjatari p

24
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g 1Aj 23:18

poja Ahimeleki a ning preestri˜
te ja leviitide suguvosade
pea¨
meeste juuresolekul. Uks liisk
˜
˜
tommati Eleasari suguvosale,
¨
˜
uks Iitamari suguvosale, vahel¨
dumisi uhele ja teisele.
7 Esimene liisk langes Jehojaribile, teine Jedajale, 8 kolmas Haarimile, neljas Seorimile, 9 viies Malkijale, kuues
Mijaminile, 10 seitsmes Hakkosele,
kaheksas
Abijale, b
¨
¨
11 uheksas Jeesuale, kumnes
¨
¨
Sekanjale, 12 uheteistkumnes
¨
Eljasibile,
kaheteistkumnes
¨
Jaakimile, 13 kolmeteistkum¨
nes Huppale, neljateistkumnes
¨
Jesebabile, 14 viieteistkumnes
¨
Bilgale, kuueteistkumnes Im¨
merile, 15 seitsmeteistkumnes
¨
Heesirile, kaheksateistkumnes
¨
¨
Pitsesele, 16 uheksateistkum¨
nes Petahjale, kahekumnes Je¨
heskelile, 17 kahekumne esi¨
mene Jaakinile, kahekumne tei¨
ne Gaamulile, 18 kahekumne
¨
kolmas Delajale ja kahekumne
neljas Maasjale.
¨
19 Sellise korra jargi teenisid nad Jehoova kojas c oma
¨
esiisa Aaroni juhiste jargi, nii
nagu Iisraeli Jumal Jehoova
¨
teda oli kaskinud.
¨
20 Jargnevalt on loetletud
¨
¨ ¨
ulejaanud leviidid. Need olid:
Amrami d poegadest Suubael1; e
Suubaeli poegadest Jehdeja;
21 Rehabja f poegadest peamees Jissia; 22 jisharlastest
Selomot; g Selomoti poegadest
Jahat; 23 Hebroni poegadest
peamees Jeria, h teine poeg
Amarja, kolmas Jahasiel, neljas Jekameam; 24 Ussieli poegadest Miika; Miika poegadest
Saamir; 25 Miika vend Jissia;
Jissia poegadest Sakarja.

h 1Aj 26:31

24:20 1 1Aj 23:16 Sebuel.
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26 Merari a pojad olid Mahli ja Muusi; Jaasija poegadest
Beno. 27 Merarlastest: Jaasijast Beno, Soham, Sakkur ja
Ibri; 28 Mahlist Eleasar, kel¨
lel ei olnud uhtegi poega; b
29 Kiisi poegadest Jerahmeel;
30 Muusi pojad Mahli, Eeder ja
Jerimot.
¨
Need olid Leevi jareltulijad
˜
oma suguvosade kaupa. 31 Ka
nemad heitsid liisku, c nagu nende vennad Aaroni pojad olid teinud kuningas Taaveti, Saadoki, Ahimeleki ning preestrite ja
˜
leviitide suguvosade peameeste
juuresolekul. Vanema venna su˜
˜
guvosa oli vordne noorema ven˜
na suguvosaga.
¨
Taavet ja teenistusruh¨
¨
made ulemad valisid val˜
ja moned Aasafi, Heemani ja
Jedutuuni d pojad, et nad kuu¨ ¨
lutaksid prohvetlikult luurade, teiste keelpillide e ja simbli¨
te f saatel. Jargmised on ametis¨ ¨
se maaratud mehed. 2 Aasafi
poegadest Sakkur, Joosep, Netanja ja Asareela. Neid juhatas
Aasaf, kes kuulutas prohvetlikult kuninga juhatusel. 3 Jedutuuni g poegadest Gedalja,
Seri, Jesaaja, Simei, Hasabja ja
Mattitja, h kokku 6. Neid juhatas
nende isa Jedutuun, kes kuu¨ ¨
lutas prohvetlikult luura saatel,
¨
¨
tanades ja ulistades Jehoovat. i
4 Heemani j poegadest Bukkija,
Mattanja, Ussiel, Sebuel,1 Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata,
Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hootir ja Maha˜
siot. 5 Need koik olid Heemani pojad. Heeman oli kuninga
¨
¨
nagemustenagija, kes kuulutas
Jumala aulisust. Jumal andis
¨
Heemanile 14 poega ja 3 tutart.
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˜
6 Nad koik laulsid oma isa juhatusel Jehoova kojas simblite,
¨ ¨
luurade ja teiste keelpillide saatel, a teenides sel viisil Jumala
kojas.
Aasaf, Jedutuun ja Heeman
allusid otse kuningale.
7 Neid ja nende vendi, keda
˜
oli opetatud Jehoovale laul˜
ma, koiki oma ala asjatundjaid,
oli kokku 288. 8 Nad heitsid
¨ ¨ ¨
oma tooulesannete jagamiseks
liisku, b noored koos vanadega,
˜
˜
opetajad koos opilastega.
9 Esimene liisk langes Aasafi pojale Joosepile; c teine Gedaljale, d tema vendadele ja poegadele, neid oli
kokku 12; 10 kolmas Sakkurile, e tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 11 neljas Jisrile, tema poegadele
ja vendadele, neid oli kokku 12;
12 viies Netanjale, f tema poegadele ja vendadele, neid oli
kokku 12; 13 kuues Bukkijale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 14 seitsmes Jesareelale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 15 kaheksas Jesaajale,
tema poegadele ja vendadele,
¨
neid oli kokku 12; 16 uheksas Mattanjale, tema poegadele ja vendadele, neid oli
¨
kokku 12; 17 kumnes Simeile,
tema poegadele ja vendadele,
¨
neid oli kokku 12; 18 uheteist¨
kumnes Asarelile, tema poegadele ja vendadele, neid oli
¨
kokku 12; 19 kaheteistkumnes Hasabjale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku
¨
12; 20 kolmeteistkumnes Suubaelile, g tema poegadele ja
vendadele, neid oli kokku 12;
¨
21 neljateistkumnes Mattitjale,
tema poegadele ja vendadele,

1. AJARAAMAT 25:22–26:20
neid oli kokku 12; 22 viie¨
teistkumnes Jeremotile, tema
poegadele ja vendadele, neid oli
¨
kokku 12; 23 kuueteistkumnes Hananjale, tema poegadele ja vendadele, neid oli kok¨
ku 12; 24 seitsmeteistkumnes
Josbekasale, tema poegadele ja
vendadele, neid oli kokku 12;
¨
25 kaheksateistkumnes Hananile, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12;
¨
¨
26 uheksateistkumnes Mallotile, tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12; 27 kahe¨
kumnes Eliatale, tema poegadele ja vendadele, neid oli
¨
kokku 12; 28 kahekumne esimene Hootirile, tema poegadele ja vendadele, neid oli
¨
kokku 12; 29 kahekumne teia
ne Giddaltile, tema poegadele ja vendadele, neid oli kok¨
ku 12; 30 kahekumne kolmas
Mahasiotile, b tema poegadele
ja vendadele, neid oli kokku 12;
¨
31 kahekumne neljas RomamtiEserile, c tema poegadele ja vendadele, neid oli kokku 12.
¨
¨
Jargmised on varavaval¨
vurite d ruhmad. Korahlastest oli Meselemja, e kes oli
Koore poeg Aasafi poegadest.
2 Meselemja pojad olid esma¨
sundinu Sakarja, teine poeg Jediael, kolmas Sebadja, neljas
Jatniel, 3 viies Eelam, kuues
Jehohanan ja seitsmes EljoEenai. 4 Oobed-Edomi pojad
¨
olid esmasundinu Semaja, teine
poeg Jehosabad, kolmas Joah,
neljas Saakar, viies Netaneel,
5 kuues Ammiel, seitsmes Issaskar ja kaheksas Peulletai.
Nende poegadega oli Jumal
˜
Oobed-Edomit onnistanud.
¨
6 Tema pojale Semajale sundisid pojad, kes olid oma sugu-
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˜
vosade peamehed, sest nad olid
vaprad ja tublid mehed. 7 Semaja pojad olid Otni, Refael,
Oobed ja Elsabad, kelle vennad Eliihu ja Semakja olid
samuti tublid mehed. 8 Need
˜
koik olid Oobed-Edomi pojad —
nemad, nende pojad ja nende vennad, tublid ja teenistu˜
seks kolblikud mehed. Kokku oli neid Oobed-Edomil 62.
9 Meselemjal a oli kokku 18 poega ja venda, kes olid tublid mehed. 10 Merarlase Hosa pojad
olid peamees Siimri, kes pol¨
¨
nud kull esmasundinu, kuid kelle isa pani peameheks, 11 teine oli Hilkija, kolmas Tebalja ja
˜
neljas Sakarja. Koiki Hosa poegi ja vendi oli kokku 13.
¨
¨
12 Varavavalvurite ruhmades olid nii peameestel kui ka
nende vendadel Jehoova koja
teenistuses omad kohustused.
¨
13 Nii vaiksed kui ka suured
˜
suguvosad jagasid liisku heitesb
¨
¨
varavad omavahel ara. 14 Ida¨
¨
kulg sai liisu labi Selemjale,
˜
¨
pohjakulg tema pojale Sakar˜
jale, kes oli tark nouandja.
˜
15 Oobed-Edomile sai louna¨ ¨
¨
c
kulg ja tema poegadele maarati varaaidad. 16 Suppimile ja
¨ ¨
¨
Hosale d sai laanekulg Salleke¨
¨
¨
ti varava juures,
ulesm
age viiva
¨
¨
tee lahedal. Uks vahtkond sei˜
sis teise korval. 17 Idas val˜
¨
vas kuus leviiti, pohjas iga paev
˜
¨
neli, lounas iga paev neli ning
varaaitade e juures kaks val˜
vurit ja nende korval veel
¨ ¨
kaks. 18 Laanes, kus oli sam¨ ¨
maskoda, valvas tee aares neli
valvurit f ja sammaskoja juures
kaks. 19 Need olid korahlas¨
test ja merarlastest varavaval¨
vurite ruhmad.
20 Teistest leviitidest vastutas Jumala koja varakambrite
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¨
ja puhitsetud asjade varakambrite eest Ahija. a 21 Laedani
poegadest, nimelt geersonlastest Laedani kaudu, geersonla˜
se Laedani suguvosade peameestest, vastutasid Jehieli b
22 ning Jehieli pojad Seetam
ja Joel. Nemad vastutasid Jehoova koja varakambrite eest. c
23 Amramlastest,
jisharlastest, hebronlastest ja ussiel¨
d
lastest 24 oli varaaitade ulevaataja Sebuel, Moosese poja
Geersomi poeg. 25 Tema ven¨
nad, Elieseri e jareltulijad, olid
Rehabja, f Jesaaja, Joram, Sikri ja Selomot. 26 Selomot ja
˜
tema vennad vastutasid koigi varakambrite eest, kus hoi¨
ti asju, mille olid puhitsenud g kuningas Taavet, h sugu˜
vosade peamehed, i tuhande- ja
¨
sajapealikud ning vaepealikud.
˜
˜
27 Osa sojasaagiks j voetud as¨
jadest olid nad puhitsenud Jehoova koja toetuseks. 28 Nad
˜
vastutasid ka koigi nende asja¨
de eest, mis nagija k Saamuel,
Kiisi poeg Saul, Neeri poeg
Abner l ja Seruja m poeg Joab n
¨
˜
¨
olid puhitsenud. Koigi puhitsetud asjade eest vastutas Selomit1 koos oma vendadega.
29 Kenanja ja ta pojad jis¨
¨
harlaste o hulgast taitsid ules¨
andeid valjaspool Jumala koda,
¨
nad olid Iisraelis ulevaatajad ja
˜
˜
oigusemoistjad. p
30 Hasabja ja ta vennad hebronlaste q hulgast, kokku 1700
˜
tublit meest, juhtisid koiki Iisraeli asju, mis olid seotud Jehoova teenimise ja kuninga tee¨ ¨
nistusega Jordanist laane pool.
˜
31 Hebronlaste suguvosade ja
perekondade peamees oli Jeri26:28 1 1Aj 26:25, 26 Selomot.
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ja.a Taaveti valitsuse 40. aastal b
otsiti hebronlaste seast vapraid ja tublisid mehi ning neid
leiti Gileadis asuvast Jaase˜
rist. c 32 Tema vendi, suguvosade peamehi, oli kokku 2700
tublit meest. Kuningas Taavet
pani nad ruubenlaste, gaadlaste ja poole manasselaste sugu¨
haru ulevaatajateks igas Jumalaga seotud asjas ja igas kuningaga seotud asjas.
¨
Need on iisraellaste uk˜
¨
sused kuninga sojavaes
˜
ja nende suguvosade peamehed, tuhande- ja sajapealikud d
¨
¨
ning ulemad,
kes uksusi juhti¨
e
sid. Uksused olid teenistuses
¨ ¨
¨
kordamooda uhe kuu aastas ja
¨
igauhes oli 24 000 meest.
¨
¨
2 Esimese uksuse ulem oli
Sabdieli poeg Jaasobeam.f Te¨
ma uksus teenis esimesel kuul
ja seal oli 24 000 meest. 3 Pe˜
retsi g poegadest oli tema koigi
¨
¨
nende juhtide ulem, kelle ruh¨ ¨
mad olid maaratud teenima esimesel kuul. 4 Teisel kuul tee¨
¨
niva uksuse ulem oli ahohla¨
ne h Doodo.i Tema uksust juhtis
Miklot ja seal oli 24 000
meest. 5 Kolmandal kuul tee¨
¨
niva kolmanda uksuse ulem
oli peapreester Joojada j poeg
¨
Benaja k ja tema uksuses oli
¨
24 000 meest. 6 Benaja oli va˜
gev sojamees 30 seast ja nen¨
¨
de 30 ulem ning tema uksust juhtis tema poeg Ammisabad. 7 Neljandal kuul teeniva
¨
¨
neljanda uksuse ulem oli Joa¨
bi l vend Asael, m kellest jargmine oli ta poeg Sebadja, ning
¨
tema
uksuses
oli
24 000
¨
meest. 8 Viies ulem, kes teenis viiendal kuul, oli jisrahla¨
ne Samhut ja tema uksuses oli
¨
24 000 meest. 9 Kuues ulem,
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kes teenis kuuendal kuul, oli
tekoalase a Ikkese poeg Iira b ja
¨
tema uksuses oli 24 000 meest.
¨
10 Seitsmes ulem, kes teenis
seitsmendal kuul, oli pelonlane Heles c efraimlastest ja te¨
ma uksuses oli 24 000 meest.
¨
11 Kaheksas ulem, kes teenis
kaheksandal kuul, oli huusalane Sibbekai d serahlastest e ja
¨
tema¨ uksuses oli 24 000 meest.
¨
12 Uheksas ulem, kes teenis
¨
uheksandal kuul, oli anatotlane f Abieser g benjaminlastest ja
¨
tema uksuses oli 24 000 meest.
¨
¨
13 Kumnes ulem, kes teenis
¨
kumnendal kuul, oli netofalane Mahrai h serahlastest i ja te¨
ma uksuses
oli 24 000 meest.
¨
¨
¨
14 Uheteistkumnes ulem, kes
¨
¨
teenis uheteistkumnendal kuul,
oli piraatonlane Benaja j Efrai¨
mi poegadest ja tema uksuses oli 24 000 meest. 15 Ka¨
¨
heteistkumnes ulem, kes tee¨
nis kaheteistkumnendal kuul,
oli netofalane Heldai, Otnieli
¨
¨
jareltulija, ja tema uksuses oli
24 000 meest.
16 Iisraeli suguharude juhid
olid ruubenlastel Sikri poeg
Elieser, siimeonlastel Maaka
poeg Sefatja, 17 Leevil Kemueli poeg Hasabja, Aaronil Saadok, 18 Juudal Taaveti vend Eliihu, k Issaskaril Miikaeli poeg Omri, 19 Sebulonil
Obadja poeg Jismaja, Naftalil
Asrieeli poeg Jerimot, 20 efraimlastel Asasja poeg Hosea,
poolel Manasse suguharul Pedaja poeg Joel, 21 poolel Manasse suguharul Gileadis Sakarja poeg Iddo, Benjaminil
Abneri l poeg Jaasiel, 22 Daanil Jerohami poeg Asarel. Need
olid Iisraeli suguharude peamehed.
¨
23 Taavet ei lugenud ara 20aastaseid ja nooremaid, sest
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l 1Ku 1:7

˜
Jehoova oli tootanud teha Iis¨
raeli nii arvukaks, nagu on tahti
taevas. a 24 Seruja poeg Joab
¨
oli hakanud rahvast ule lugema,
˜
kuid ei lugenud lopuni. Iisraeli tabas Jumala viha b ja rahva
arvu ei kantud kuningas Taaveti kroonikaraamatusse.
25 Kuninga varakambrite c
eest vastutas Adieli poeg As¨
mavet. Maal, linnades, kulades ja tornides olevate varaaitade eest vastutas Ussija
poeg Joonatan. 26 Maad hari˜
¨ ¨
¨
vate pollutooliste ulevaataja
oli Keluubi poeg Esri. 27 Vii¨
namagede eest vastutas raa¨
malane Simei ning viinamaesaaduste eest, millest tehti
veini, vastutas sifmilane Sabdi.
¨
28 Sefela d oliivisalude ja sukomoor-viigipuude e eest vastu˜
tas gederlane Baal-Haanan, olivarude eest Jooas. 29 Saaroni f veisekarjade eest vastutas
saaronlane Sitrai, orutasandike veisekarjade eest Adlai poeg Saafat. 30 Kaamelite
eest vastutas ismaeliit Oobil,
eeslite eest meeronotlane Jehdeja. 31 Lamba- ja kitsekarjade eest vastutas hagrilane Jaasis. Need mehed vastutasid kuningas Taaveti vara eest.
32 Taaveti vennapoeg Joo˜
natan g oli nounik ja kirjutaja,
tark mees. Hakmoni poeg Jehiel hoolitses kuninga poegade h eest. 33 Ahitofel i oli ku˜
ninga nounik. Arklane Huusai j
˜
¨
oli kuninga sober1. 34 Parast
˜
Ahitofelit said nounikeks Benaja k poeg Joojada ja Ebjatar. l Ku˜
¨ ¨
ninga sojavae ulem oli Joab. m
Taavet kutsus Jeruusa˜
lemma kokku koik Iisraeli peamehed: suguharude
peamehed, kuninga teenistuses

m 1Aj 11:6

˜
˜
27:33 1 Voib tolkida ka „usaldusmees”.
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¨
¨
olevate uksuste ulemad, a tuhande- ja sajapealikud, b kuninga ning tema poegade c vara
ja kariloomade eest vastutavad
˜
mehed, d samuti oukonnaamet˜
nikud ning koik vaprad ja tub˜
lid mehed. e 2 Siis tousis ku¨
¨
ningas Taavet pusti ja utles:
„Kuulake mind, mu vennad
¨
ja mu rahvas! Minu sudamesooviks oli ehitada koda, kuhu
¨ ¨
jaaks alatiseks Jehoova lepingulaegas ja mis oleks meie Ju¨
mala jalajariks. f Ma olen teinud ettevalmistusi selle ehi¨
tamiseks. g 3 Aga Jumal utles
mulle: „Sina ei ehita mu nime
˜
kandvat koda, h sest sa oled sojamees ja oled valanud verd.” i
4 Iisraeli Jumal Jehoova va¨
lis mu isa soost valja minu,
et minust saaks Iisraeli kuningas igaveseks ajaks.j Ta valis juhiks Juuda k ning Juuda soost
valis ta minu isa soo. l Minu isa
poegadest arvas ta heaks teha
just mind kogu Iisraeli kunin˜
gaks. m 5 Ja koigist mu poegadest, keda Jehoova on mulle rohkesti andnud,n valis ta mu
poja Saalomoni o istuma Jehoova kuningatroonil ja valitsema
¨
Iisraeli ule. p
¨
6 Ta utles mulle: „Sinu poeg
Saalomon ehitab mulle koja ja
˜
selle oued, sest ma olen valinud tema endale pojaks ning
ma olen talle isaks. q 7 Kui ta
¨
¨
taidab otsusekindlalt mu kaske
ja seadusi, r nagu ta teeb seda
praegu, siis teen ma tema
˜
¨
kuningavoimu vaga kindlaks
¨
igaveseks ajaks.” s 8 Ma utlen
¨ ¨
nuud kogu Iisraeli, Jehoova koguduse silme ees ning meie Jumala kuuldes: pange hoolsalt
¨
¨
˜
tahele ja taitke koiki Jehoo¨
va, oma Jumala kaske, et teile
ˇ
˜
voiks kuuluda see hea maa s ja
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˜
¨
te voiksite parandada selle iga¨
veseks oma jareltulijatele.
9 Sina, mu poeg Saalomon,
˜
opi tundma oma isa Juma¨
lat ning teeni teda kogu sudamest a ja heal meelel, sest Je¨
˜
¨
hoova uurib labi koik sudamed b
¨
˜
˜
ning naeb koiki motteid ja soove. c Kui sa teda otsid, siis sa
leiad tema, d ent kui sa ta
¨
¨
maha jatad, hulgab ta su igavee
seks. 10 Jehoova on valinud
¨
sinu ehitama seda koda, puha¨ ¨
mut. Ole julge ja asu toole!”
11 Siis andis Taavet oma pojale Saalomonile templi eeskoja, f ruumide, varaaitade, katusekambrite, siseruumide ja
lepituspaiga g ehitusplaanid. h
12 Samuti andis ta talle Je¨
˜
hoova koja ouede, i koda umb¨ ¨
ritsevate soogiruumide, Juma¨
la koja varakambrite ja puhitsetud asjade varakambrite ehitusplaanid, j mis ta oli saanud
Jumala vaimu kaudu. 13 Taavet andis talle ka juhised
¨
preestrite ja leviitide ruhma˜
de, k koigi Jehoova koja tee¨
˜
nistusulesannete ning koigi Jehoova kojas vajaminevate riis¨ ¨
tade kohta. 14 Ta maaras ette
¨
ara kogu kulla kaalu, igasuguste teenistusriistade kulla kaa˜
˜
lu ning koigi hoberiistade kaalu, igasuguste teenistuses va˜
jaminevate hoberiistade kaalu;
15 kullast lambijalgade l ja lampide kaalu, iga lambijala ja
˜
lambi kaalu, ning hobedast
lambijalgade kaalu, iga lambijala ja lambi kaalu nende
¨
otstarbe jargi; 16 vaateleiba˜
de jaoks moeldud kuldlaudade m
kulla kaalu, iga laua oma eral˜
˜
di, samuti hobelaudade hobeda kaalu; 17 puhtast kullast
harkide, kausside ja kannude
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˜
kaalu, erisuguste kuld- ja hobekausikeste kaalu, iga kausikese
¨ ¨
kaalu. a 18 Samuti maaras ta
¨
ara suitsutusaltari b jaoks vajamineva puhta kulla kaalu ning
¨
selle kulla kaalu, mida laks vaja
¨
kuldkeerubite c jaoks, kes sum˜
boliseerivad sojavankrit d ning
¨
kelle tiivad on valja sirutunud
ja katavad Jehoova lepingulae¨
gast. 19 Taavet utles: „Jehoo¨
va kasi oli minu peal ja ta aitas
¨
mul kogu ehitusplaani e uksikasjalikult kirja panna.” f
¨
20 Taavet utles oma pojale
Saalomonile: „Ole julge
¨ ja tu¨ ¨
gev ning asu toole! Ara karda ega tunne hirmu, sest Jumal Jehoova, minu Jumal, on
¨
sinuga.g Ta ei jata sind maha
¨
h
ega hulga sind, vaid aitab sul
˜
¨ ¨
˜
Jehoova kojas koik tood lopule viia. 21 Siin on preestrite
¨
ja leviitide ruhmad, i kes on val¨
˜
mis taitma koiki Jumala koja¨
ga seotud teenistusulesandeid.
Sul on osavad meistrimehed,
˜
kes teevad meelsasti koiki vaja¨
likke toid, j ning samuti on peamehed k ja kogu rahvas valmis
¨
˜
jargima koiki sinu juhendeid.”
¨
Kuningas Taavet utles
tervele kogudusele: „Mu
poeg Saalomon, kelle Jumal on
valinud, l on noor ja kogenema¨ ¨
tu, m kuid eelseisev too on tohutu suur, sest seda templit ei ehitata mitte inimesele,
vaid Jumal Jehoovale. n 2 Ma
˜
olen teinud koik endast oleneva, et varuda oma Jumala koja
˜
tarbeks kulda kuldasjade, hobe˜
dat hobeasjade, vaske vaskasjade, rauda raudasjade o ning
¨ ¨
puitu p puutoode jaoks, samuti
¨
¨
oonuksikive ja mordiga kinnitatavaid kive, mosaiikkive, igasu¨ ¨
guseid vaartuslikke kive ja suu-
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res koguses alabastrit. 3 Li˜
saks koigele, mis ma olen sel¨
le puha koja tarbeks varunud,
annan ma armastusest oma Jumala koja vastua veel ka isik˜
likust varast b kulda ja hobedat, 4 sealhulgas 3000 talenti1 Oofiri kulda c ja 7000 talenti2
˜
puhast hobedat koja seinte katmiseks, 5 kulda kuldasjade ja
˜
˜
˜
hobedat hobeasjade ning koigi
¨ ¨
¨
toode jaoks, mida teevad kasi¨ ¨
¨ ¨
toolised. Ja nuud, kes veel soo¨
vib tana oma varast midagi Jehoovale anda?” d
˜
6 Siis tegid annetusi suguvosade peamehed, Iisraeli suguharude peamehed, tuhande- ja
¨ ¨
sajapealikud e ning kuninga too¨
f
de ulevaatajad. 7 Nad andsid
¨ ¨
Jumala koja toode heaks 5000
talenti1 kulda, 10 000 dareiki2,
˜
10 000 talenti3 hobedat, 18 000
talenti4 vaske ja 100 000 talen¨
ti5 rauda. 8 Igauks, kellel oli
¨ ¨
vaartuslikke kive, andis need
Jehoova koja varakambrisse,
mille eest vastutas geersonlane g Jehiel. h 9 Rahvas tundis
˜ ˜
roomu, sest oli andnud oma
vabatahtlikud ohvrid Jehoova¨
le kogu sudamest. i Ka kuningas
¨
˜ ˜
Taavet oli vaga roomus.
¨
10 Siis ulistas Taavet Jehoo¨
vat terve koguduse ees ning utles: „Oo, Jehoova, meie isa Iisraeli Jumal, ole kiidetud igavesest ajast igavesti! 11 Sinul,
¨
Jehoova, on suurus j ja vage¨
vus, k ilu, auhiilgus ja ulevus, l
˜
sest sulle kuulub koik, mis on
taevas ja maa peal. m Sinul, Jehoova, on kuningriik1. n Sina
˜
˜
oled tostnud end koigile peaks.

l 1Aj 16:27
L 8:1

m L 24:1
Jes 42:5

n L 103:19
Mt 6:10

29:4 1 103 tonni. (Vt lisa B14.) 2 240
tonni. 29:7 1 170 tonni. 2 84 kg. Dareik
¨
¨
oli Parsia kuldmunt. 3 342 tonni. 4 615
˜
˜
tonni. 5 3420 tonni. 29:11 1 Voib tolki˜
da ka „kuningavoim”.
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12 Sinult tulevad rikkus ja au a
˜
¨
ning sina valitsed koige ule. b
¨
˜
¨
Sinu kaes on voim c ja vagi d
˜
˜
ning sinu voimuses on teha koi˜
e
ki suureks ja anda neile joudu. f
¨ ¨
¨
13 Nuud, meie Jumal, me tana¨
me sind ja ulistame sinu kaunist nime.
14 Aga kes olen mina ja kes
on mu rahvas, et me suudame tuua selliseid vabatahtlik˜
ke ohvreid? Koik tuleb ju sinult
¨
ja sinu kaest me anname sulle.
15 Me oleme sinu ees muula¨
sed ja sisserandajad, nagu olid
˜
¨
koik meie esiisad. g Meie paevad
maa peal on nagu vari h ja meil
pole lootust. 16 Oo, Jehoova, meie Jumal, kogu see rikkus, mille me oleme kogunud,
¨
et ehitada su puha nime kan¨
dev koda, on tulnud sinu kaest
ja kuulub sulle! 17 Ma tean,
¨
mu Jumal, et sina uurid suda¨
me labi i ja tunned heameelt lait˜
matusest. j Ma olen selle koik
¨
andnud meeleldi ja puhtast su˜ ˜
damest ning mul on room
¨
naha, et ka sinu rahvas, kes
siin on, toob sulle vabatahtlikult ohvreid. 18 Oo, Jehoova,
meie esiisade Aabrahami, Iisaki
ja Iisraeli Jumal, aita oma rahval hoida sellist andmise vaimu
¨
ja teenida sind kogu sudamest! k
19 Ja anna mu pojale Saalo¨
¨
monile siiras1 suda, l et ta jar¨
giks su kaske, m meeldetuletusi
¨ ¨
˜
ja maarusi ning teeks seda koike ja ehitaks selle templi, milleks ma olen ettevalmistusi teinud.” n
¨
20 Siis utles Taavet
terve¨
¨ ¨
le kogudusele: „Ulistage nuud
oma Jumalat Jehoovat!” Ja
¨
terve kogudus ulistas oma esiisade Jumalat Jehoovat, las˜
˜
¨
¨
29:19 1 Voib tolkida ka „taielikult puhendunud”.

1. AJARAAMAT 29:12–30

PTK 29
a 5Mo
8:18
˜
Op 10:22
Flp 4:19

b 2Aj 20:6
c Jes 40:26
d 5Mo 3:24
Ef 1:19
Ilm 15:3

e 2Aj 1:11, 12
f 2Aj 16:9
L 18:32
Jes 40:29

g 3Mo 25:23
Heb 11:13

h Ii 14:1, 2
Jk 4:13, 14

i 1Aj 28:9
˜

11:20
j Op
˜
Op 15:8
Heb 1:9

k L 10:17
L 86:11

l Mr 12:30
m 1Ku 6:12
n 1Aj 22:14


Teine veerg
a 3Mo 1:3
b 3Mo 23:
12, 13
4Mo 15:5

c 1Ku 8:63, 64
d 5Mo 12:7
2Aj 7:10
Neh 8:12

e 1Ku 1:38–40
1Aj 23:1

f 1Ku 2:35
g 1Aj 28:5
h 1Aj 22:17
i 1Aj 28:1
j 1Aj 3:1–9
k 1Ku 3:12
2Aj 1:1, 12
Kog 2:9

l 2Sa 2:11
m 2Sa 5:4, 5
n 1Ku 1:1
o 1Ku 2:10–12
p 2Sa 7:2
2Sa 12:1

q 1Aj 21:9, 10

˜
kus polvili ning heitis silmili
maha Jehoova ja kuninga ette.
¨
¨
˜
21 Jargmisel paeval toid nad
Jehoovale tapaohvreid ning oh˜
verdasid Jehoovale poletusohv¨ ¨
riks a 1000 noort pulli, 1000 jaa¨ ¨
ra ja 1000 jaartalle koos joogi˜
ohvritega. b Nad toid kogu Iisraeli eest rohkesti ohvreid. c
¨
˜
˜
22 Sel paeval s oid ja joid
˜ ˜
nad Jehoova ees suure roo˜
muga. d Nad tostsid Taaveti poja Saalomoni teist korda kunin˜
gaks ning voidsid ta Jehoova
˜
ees juhiks, e aga Saadoki voidsid nad preestriks. f 23 Saalomon istus oma isa Taaveti asemel kuningana Jehoova trooni˜
le.g Teda saatis edu ja koik
iisraellased kuuletusid talle.
¨
˜
24 Koik peamehed,h vagevad
˜
sojamehed i ja kuningas Taaveti
pojad j allusid kuningas Saalomonile. 25 Jehoova tegi Saalomoni erakordselt suureks kogu Iisraeli ees ja andis talle sellise kuningliku au, millist
¨
polnud uhelgi Iisraeli kuningal
enne teda. k
26 Iisai poeg Taavet oli valit¨
senud kogu Iisraeli ule. 27 Ta
¨
oli valitsenud Iisraeli ule 40
aastat. Hebronis l oli ta valitsenud 7 aastat ja Jeruusalemmas
33 aastat. m 28 Ta suri heas va¨
nuses n ning tal oli olnud kullalt
¨
elupaevi, rikkust ja au. Tema
asemel sai kuningaks ta poeg
˜
Saalomon. o 29 Koik kuningas
˜
Taaveti kohta algusest kuni lo¨
puni on kirjas nagija Saamue¨
li, prohvet Naatani p ja nagemus¨
¨
¨
tenagija Gaadi q ulestahendustes. 30 Samuti on neis kirjas
˜
¨
koik tema valitsemise ja va¨
gevuse kohta ning sundmused,
mis olid seotud tema, Iisraeli ja
˜
¨
koigi umberkaudsete kuningriikidega.

T E I N E A J A R A A M AT
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

¨ ¨
16 Aasa leping Suuriaga (1–6)
Hanani noomib Aasat (7–10)
Aasa surm (11–14)

Saalomon palub tarkust (1–12)
Saalomoni rikkus (13–17)

2 Ettevalmistused templi ehituseks (1–18)

17 Juuda kuningas Joosafat (1–6)
˜
Rahva opetamine (7–9)
˜
¨
Joosafati sojavagi (10–19)

3 Saalomon hakkab templit ehitama (1–7)
˜
¨
Koige puham paik (8–14)
Kaks vasksammast (15–17)
¨
4 Altar, meri ja tunnid (1–6)
˜
Lambijalad, lauad ja oued (7–11a)
Templi sisustus saab valmis (11b–22)

18 Joosafati liit Ahabiga (1–11)
Miikaja ennustab kaotust (12–27)
Ahab tapetakse GileadiRaamotis (28–34)

5 Ettevalmistused templi sisse¨
puhitsemiseks (1–14)
Lepingulaegas tuuakse
templisse (2–10)
¨ ¨
6 Saalomon poordub rahva poole (1–11)
Saalomoni palve templi sisse¨
puhitsemisel (12–42)
¨
7 Tempel taitub Jehoova
auhiilgusega (1–3)
¨
Templi sissepuhitsemine (4–10)
Jehoova ilmutab end
Saalomonile (11–22)

19 Jehu noomib Joosafatti (1–3)
Joosafati reformid (4–11)
20 Naaberrahvad ohustavad
Juudat (1–4)
Joosafati abipalve (5–13)
Jehoova vastus (14–19)
¨ ¨
¨
Juuda paastetakse ime labi (20–30)
˜
Joosafati valitsuse lopp (31–37)
21 Juuda kuningas Jooram (1–11)
Kiri Eelijalt (12–15)
˜
Joorami kurb lopp
(16–20)

22 Juuda kuningas Ahasja (1–9)
˜
Atalja haarab voimu (10–12)

8 Saalomoni muud ehitusprojektid (1–11)
Templiteenistuse sisseseadmine (12–16)
Saalomoni laevastik (17, 18)
¨
9 Seeba kuninganna kulastab
Saalomoni (1–12)
Saalomoni rikkus (13–28)
Saalomoni surm (29–31)
¨
10 Iisrael massab Rehabeami vastu (1–19)

23 Joojada sekkub, Joas saab
kuningaks (1–11)
Atalja tapetakse (12–15)
Joojada reformid (16–21)
24 Joas valitseb (1–3)
Joas parandab templit (4–14)
Joas taganeb usust (15–22)
˜
Joas morvatakse (23–27)

11

Rehabeami valitsus (1–12)
Ustavad leviidid tulevad
Juudasse (13–17)
Rehabeami pere (18–23)
¨
12 Siisak rundab Jeruusalemma (1–12)
˜
Rehabeami valitsuse lopp (13–16)

25 Juuda kuningas Amasja (1–4)
˜
Soda Edomiga (5–13)
Amasja teenib ebajumalaid (14–16)
˜
Soda Iisraeli kuninga
Joasega (17–24)
Amasja surm (25–28)

13 Juuda kuningas Abija (1–22)
Abija alistab Jerobeami (3–20)
14 Abija surm (1)
Juuda kuningas Aasa (2–8)
Aasa alistab 1000 000 etiooplast (9–15)

26 Juuda kuningas Ussija (1–5)
˜
Ussija
sojategevus (6–15)
¨
¨ ¨
Ulbet Ussijat luuakse pidali˜
tovega (16–21)
Ussija surm (22, 23)

15 Aasa reformid (1–19)

27 Juuda kuningas Jootam (1–9)
592
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28 Juuda kuningas Aahas (1–4)
¨ ¨
Suuria ja Iisrael alistavad ta (5–8)
Ooded hoiatab Iisraeli (9–15)
Juudat alandatakse (16–19)
Aahas teenib ebajumalaid, tema
surm (20–27)

33 Juuda kuningas Manasse (1–9)
Manasse kahetseb oma kurjust (10–17)
Manasse surm (18–20)
Juuda kuningas Aamon (21–25)
34 Juuda kuningas Joosija (1, 2)
Joosija reformid (3–13)
Leitakse seaduseraamat (14–21)
˜
Hulda ennustab onnetust (22–28)
Joosija loeb rahvale lepinguraamatut (29–33)

29 Juuda kuningas Hiskija (1, 2)
Hiskija reformid (3–11)
Templi puhastamine (12–19)
Templiteenistus taastatakse (20–36)
¨
30 Hiskija peab paasapuha (1–27)
˜
31 Hiskija teeb lopu ebajumalakummardamisele (1)
¨
Preestritele ja leviitidele ettenahtud
toetus (2–21)

35 Joosija korraldab suure paasa¨
puha (1–19)
Vaarao Neho tapab Joosija (20–27)

32 Sanherib ohustab Jeruusalemma (1–8)
Sanherib hakkab Jehoovale vastu (9–19)
¨
¨ ¨
Ingel havitab Assuuria armee (20–23)
¨
Hiskija haigus ja ulbus (24–26)
Hiskija saavutused ja surm (27–33)

poja Saalomoni ku˜
¨
1 Taaveti
ningavoim sai uha tugeva-

maks. Tema Jumal Jehoova oli
temaga ja tegi ta erakordselt
¨
vagevaks. a
2 Saalomon kutsus kokku
terve Iisraeli, tuhande- ja sa˜
japealikud, kohtumoistjad ja
˜
koik Iisraeli rahva peamehed,
˜
suguvosade pealikud. 3 Siis
¨
laks Saalomon terve kogudusega Gibeoni ohvripaika, b sest
seal oli Jumala kogudusetelk,
mille Jehoova teenija Mooses
˜
oli korbes teinud. 4 Kuid Jumala laeka oli Taavet toonud
Kirjat-Jearimist c Jeruusalemma, kuhu ta oli laeka jaoks tel¨
gi pustitanud. d 5 Vaskaltar, e
mille oli valmistanud Betsaleel, f Huuri poja Uuri poeg,
¨
oli Jehoova telkpuhamu ees.
¨
Seal kais Saalomon koos kogudusega palvetamas. 6 Saa-

36 Juuda kuningas Jooahas (1–3)
Juuda kuningas Joojakim (4–8)
Juuda kuningas Joojakin (9, 10)
Juuda kuningas Sidkija (11–14)
¨
Jeruusalemma having (15–21)
¨ ¨
Kyrose maarus templi
taastamiseks (22, 23)

PTK 1
a 1Aj 29:25
Kog 2:9
Mt 6:28, 29
Mt 12:42

b 1Ku 3:4
1Aj 21:29

c 1Aj 13:5
d 1Aj 16:1
e 2Mo 38:1, 2
f 2Mo 31:2–5


Teine veerg
a 1Ku 3:4
b 1Ku 3:5–9
c 2Sa 7:8
d 1Aj 28:5
L 89:28, 29

e 2Sa 7:12
1Aj 28:6
L 132:11

f 1Mo 13:14, 16
˜

g Op 2:6
Jk 1:5

h L 72:1, 2

˜
lomon toi sel korral kogudusetelgi vaskaltaril Jehoova ees
˜
1000 poletusohvrit. a
¨ ¨
7 Sel ool ilmutas Jumal
¨
end Saalomonile ja utles talle:
„Palu, mida ma peaksin sulle
andma!” b 8 Saalomon vastas
Jumalale: „Sa olid tulvil truud
armastust mu isa Taaveti vastu c ja oled pannud minu tema
asemel kuningaks. d 9 Oo, Ju¨
¨ ¨
˜
mal Jehoova, taida nuud tootus, mille sa andsid mu isale
Taavetile, e sest sa oled pan¨
nud mind kuningaks rahva ule,
keda on sama palju kui mul˜
¨
lapormu kubemeid. f 10 Anna
mulle selle rahva juhtimiseks
tarkust ja teadmisi. g Sest kes
˜
muidu suudaks kohut moista
sinu suurele rahvale?” h
¨
11 Siis utles Jumal Saalo¨
monile: „Kuna see on su sudamesoov ja sa ei palunud ei

2. AJARAAMAT 1:12–2:8
rikkust, varandust ega au, samuti mitte oma vihameeste
surma, ja sa ei palunud endale
ka mitte pikka iga, vaid palusid
˜
tarkust ja teadmisi, et moista
kohut mu rahvale, kellele ma
olen pannud sind kuningaks, a
12 siis sa saadki tarkust ja
teadmisi, kuid ma annan sulle
ka nii palju rikkust, varandust
¨
ja au, nagu pole olnud uhelgi kuningal enne sind ega ole
¨
¨
uhelgi parast sind.” b
13 Saalomon tuli Gibeoni ohvripaigast c kogudusetelgi
juurest Jeruusalemma ning ta
¨
valitses Iisraeli ule. 14 Saalo˜
mon hankis endale sojavankreid ja hobuseid1, nii et tal
¨
oli uhtekokku 1400 vankrit
ja 12 000 hobust2.d Ta hoi˜
dis neid sojavankrite linnades e
ja enda juures Jeruusalem¨
mas. f 15 Tanu kuningale oli
˜
Jeruusalemmas nii palju hobedat ja kulda nagu kive g ning
seedripuitu nii rohkesti kui
¨
sukomoor-viigipuid Sefelas. h
16 Saalomoni hobused toodi
Egiptusest, i kuninga kaupmehed ostsid talle hobusekarju1
kindla hinna eest. j 17 Egiptu˜
sest ostetud sojavanker maksis
˜
600 seeklit1 hobedat ja hobu¨ ¨
ne 1502. Samuti muusid kunin˜
ga kaupmehed neid edasi koi¨ ¨
gile hettide ja suurlaste kuningatele.
¨
Saalomon kaskis ehitada
koja, mis kannaks Jehoova nime, k ja samuti kuningliku palee iseendale. l 2 Saalo¨
mon pani 70 000 meest lihttoid

2

˜
˜
1:14 1 Voib tolkida ka „ratsanikke”.
˜
˜
2 Voib tolkida ka „ratsanikku”. 1:16
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „toodi Egiptusest ja Kuest, kuninga kaupmehed ostsid
˜
neid talle Kuest”; Kue voib olla Kiliikia.
1:17 1 6,8 kg. (Vt lisa B14.) 2 1,7 kg.
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o 1Ku 10:11

¨
tegema1 ja 80 000 meest magedesse kive raiuma. a Nende ju¨ ¨
hatajateks maaras ta 3600
¨
b
meest. 3 Saalomon lakitas
¨ ¨
Tuurose kuningale Hiiramile c
teate: „Tee minu heaks sedasama, mida sa tegid mu isa
Taaveti heaks, kui saatsid talle seedripuitu, et ta saaks
endale elamiseks koja ehita¨ ¨
da. d 4 Mina ehitan nuud koja,
mis kannab mu Jumala Jehoo¨
va nime, ja puhendan selle te˜
male, et tema ees healohnalist
˜
suitsutusrohtu poletada, e hoida alaliselt tema ees vaatelei˜
bu f ning tuua poletusohvreid
˜
hommikul ja ohtul, g hingamis¨
paeval h ja noorkuu ajal i ning
¨
meie Jumala Jehoova puhade ajal. j See on Iisraeli alaline kohus. 5 See koda, mille
ma ehitan, peab tulema suurejooneline, sest meie Jumal on
˜
suurem kui koik teised jumalad. 6 Aga kes suudaks temale koja ehitada? Teda ei mahuta ju taevas, kogu taevaavaruski. k Kes olen mina, et
saaksin temale koja ehitada?
Ma saan ju teha vaid paiga,
˜
kus tema ees ohvrisuitsu tous¨
ta lasta. 7 Saada mulle uks
¨
¨ ¨
osav kasitooline, kes oskab
¨
˜
teha toid kullast, hobedast, vasest l ja rauast ning purpurpunasest, karmiinpunasest ja si˜
nisest longast ning oskab gra¨ ¨
veerida. Ta tootaks Juudas ja
Jeruusalemmas koos minu vi¨
¨ ¨
lunud kasitoolistega, kelle mu
¨
isa Taavet valja valis. m 8 Ja
saada mulle Liibanoni seedri-,
kadaka- n ja sandlipuid, o sest
ma tean, et su sulased on osa˜
vad Liibanonist puid maha votma. p Minu sulased hakkavad

p 1Ku 5:9

˜
˜
2:2 1 Voib tolkida ka „koormaid kandma”.

PTK 1
a 1Ku 3:10–13
1Ku 3:28

b 1Aj 29:25
2Aj 9:22
Kog 2:9

c 1Ku 3:4
d 5Mo 17:16
1Ku 4:26

e 2Aj 8:5, 6
f 2Aj 9:25
g 1Ku 10:21
h 1Ku 10:27
2Aj 9:27

i 2Aj 9:28
j 1Ku 10:28, 29


PTK 2
k 5Mo 12:11
1Aj 22:10

l 1Ku 7:1


Teine veerg
a 1Ku 5:15
b 1Ku 5:16
1Ku 9:22
2Aj 2:17, 18

c 1Ku 5:1
d 2Sa 5:11
e 2Mo 30:7
f 2Mo 25:30
g 4Mo 28:4
h 4Mo 28:9
i 4Mo 28:11
j 5Mo 16:16
k 1Ku 8:27
Jes 66:1
Ap 17:24

l 1Ku 7:13, 14
m 1Aj 22:15
n 1Ku 5:6, 8
2Aj 3:5
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¨ ¨
tootama koos sinu sulastega, a
9 et hankida mulle palju puitu, sest koda, mille ma ehitan,
tuleb erakordselt suur. 10 Ma
annan sinu sulastele, puuraiduritele, toiduks 20 000 koori1
nisu, 20 000 koori otri, 20 000
˜
batti2 veini ja 20000 batti oli.” b
¨ ¨
11 Seepeale kirjutas Tuurose kuningas Hiiram Saalomonile: „Jehoova armastab oma
¨
rahvast, selleparast on ta pannud sinu kuningaks.” 12 Hii¨
ram jatkas: „Olgu kiidetud Jehoova, Iisraeli Jumal, kes on
loonud taeva ja maa! Sest ta
on andnud kuningas Taavetile targa poja, c kel on arukust
ja taipu d ning kes ehitab koja
Jehoovale ja kuningliku palee
iseendale. 13 Ma saadan sul¨
¨
¨ ¨
le uhe osava ja targa kasitoolise, Hiiram-Abi, e 14 kelle ema
¨ ¨
on daanlane, kuid isa tuuroslane. Ta on vilunud meister, kes
¨
˜
oskab teha toid kullast, hobedast, vasest, rauast, kivist ja
puidust ning purpurpunasest,
sinisest ja karmiinpunasest
˜
longast ja peenest kangast.f Ta
oskab igasuguseid uurendusi
˜
teha ja koiki talle antud kavan¨ ¨
deid ellu viia.g Tema asub too¨
¨ ¨
le koos sinu osavate kasitoolistega ja mu isanda, sinu isa
¨
¨ ¨
Taaveti osavate kasitoolistega.
15 Saatku siis mu isand oma
˜
sulastele nisu, otri, oli ja veini,
nagu ta on lubanud. h 16 Meie
raiume Liibanonist nii palju
puid, i kui sul on vaja, ja par¨ ¨
vetame need merd mooda Joppesse, j kust sa saad need siis
Jeruusalemma viia.” k
¨
17 Siis luges Saalomon ara
˜
koik muulased Iisraelimaal, l
2:10 1 4 400 000 liitrit. (Vt lisa B14.)
2 440 000 liitrit.

2. AJARAAMAT 2:9–3:8
PTK 2
a 1Ku 5:14
b 1Ku 5:11
c 1Ku 5:7
d 2Aj 1:11, 12
e 1Ku 7:13, 14
2Aj 4:11–16

f 2Aj 3:14
g 2Mo 31:2–5
h 2Aj 2:10
i 1Ku 5:6, 8
j Jos 19:
46, 48
Esr 3:7

k 1Ku 5:9
l 2Aj 8:7, 8


Teine veerg
a 1Aj 22:2
b 1Ku 5:17, 18
1Aj 22:15

c 1Ku 5:15, 16


PTK 3
d 1Ku 6:1
1Ku 6:37

e 1Mo 22:2, 14
f 2Sa 24:25
1Aj 21:18

g 2Sa 24:18
1Aj 21:22

h 1Ku 6:2
i 1Ku 6:3
j 1Ku 6:15, 22
k 1Ku 6:29
l 1Ku 6:21
m 1Aj 29:2, 8
n 1Aj 29:3, 4
o 2Mo 26:29
p 2Mo 26:1
1Ku 6:29

q 2Mo 26:33
1Ku 8:6
Heb 9:24

nagu oli teinud tema isa Taavet, a ja neid oli 153600 meest.
18 Neist 70 000 pani ta liht¨
¨
toid tegema, 80 000 magedes¨ ¨
se kive raiuma b ja 3600 maaras
ta juhatajateks, kes pidid rah¨ ¨
va toole panema. c
Saalomon hakkas ehitama
Jehoova koda1d Jeruusa¨
lemma Morija maele, e sellesse
paika, kus Jehoova oli end
tema isale Taavetile ilmutanud f ja mille Taavet oli jebuuslase Ornani g viljapeksuplatsil ette valmistanud. 2 Ta
¨ ¨
alustas ehitustoodega oma neljandal valitsusaastal teise kuu
¨
teisel paeval. 3 Saalomon rajas Jumala kojale vundamen¨ ¨
¨
di, mis oli endise kuunra jar¨ ¨
gi 60 kuunart pikk ja 20
¨ ¨
kuunart lai1. h 4 Koja eesko¨ ¨
ja pikkus oli 20 kuunart, mis
˜
vastas koja laiusele, ja korgus
oli 1201. Saalomon kattis eeskoja seestpoolt puhta kullaga. i
5 Peasaali vooderdas ta ka¨
dakapuiduga1, misjarel kuldas
selle parima kullaga j ning kaunistas palmikujutiste k ja kettidega. l 6 Ta kaunistas koja ka
¨ ¨
vaartuslike kividega. m Kuld, n
¨
mida ta kasutas, oli parit Parvaimist. 7 Ta kattis kullaga
¨
koja, selle talad, laved, seinad
ja uksed o ning uurendas seintele keerubid. p
˜
¨
8 Siis tegi ta koige puhama
¨ ¨
paiga, q mille pikkus oli 20 kuunart ja mis vastas koja laiuse¨ ¨
le, mis oli samuti 20 kuunart.

3

¨ ¨
3:1 1 Joonis lisas B8. 3:3 1 Tavaline kuu¨
nar oli 44,5 cm; selle jargi oli vundament
˜
27 m pikk ja 9 m lai. Kuid mone arvates
¨ ¨
¨ ¨
viitab „endine kuunar” pikale kuunrale,
mis oli 51,8 cm. (Vt lisa B14.) 3:4 1 Po˜ ˜ ¨
le teada, mis mootuhikuga on tegu. 3:5
˜
1 Vt „Sonaseletusi”.

2. AJARAAMAT 3:9–4:11
Ta kattis selle 600 talendi1 parima kullaga. a 9 Naeltele kulus 50 seeklit1 kulda. Ka katusekambrid kattis ta kullaga.
˜
¨
10 Koige puhamasse paika
tegi ta 2 keerubikuju ning
¨
kuldas need ule. b 11 Keerubite tiibade c ¨ pikkus oli kokku 20
¨ ¨
¨
kuunart. Uhe keerubi uks tiib
¨ ¨
oli 5 kuunart1 pikk ja ulatus
koja seinani ning ka tema tei¨ ¨
ne tiib oli 5 kuunart pikk ja see
puudutas teise keerubi tiiba.
¨
12 Ka teise keerubi uks tiib oli
¨ ¨
5 kuunart pikk ja ulatus koja
seinani ning tema teine tiib
¨ ¨
oli samuti 5 kuunart pikk ja
see puudutas esimese keerubi
tiiba. 13 Keerubite tiivad olid
¨
valja sirutunud ja siruulatus
¨ ¨
oli kokku 20 kuunart. Keerubid
¨
seisid naoga peasaali1 poole.
14 Ta valmistas ka eesriide, d tehes selle sinisest, purpurpunasest ja karmiinpuna˜
sest longast ning peenest kangast. Ta kaunistas eesriide
keerubitega. e
15 Koja ette tegi ta 2 sam¨ ¨
mast, f mis olid kokku 35 kuu˜
nart1 korged ja mille otsas
¨ ¨
olid 5-kuunrased kapiteelid2. g
16 Ta valmistas ka ketid ja
¨
seadis need kapiteelide um˜
ber. Ta tegi 100 granaatouna
¨
ja kinnitas need kettide kulge.
¨
17 Sambad pustitas ta temp¨
li ette, uhe paremale1 ja teise
vasakule2. Parempoolse samba nimetas ta Jaakiniks3 ja vasakpoolse Boaseks4.
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a 1Ku 6:20
b 1Ku 6:23–28
c 1Ku 8:6
1Aj 28:18

d Mt 27:51
Heb 10:
19, 20
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31, 33

f 2Ku 25:13
g 1Ku 7:15–22
2Ku 25:17
2Aj 4:11–13
Jer 52:22, 23


Teine veerg

PTK 4
a 2Mo 38:1, 2
1Ku 8:22

b 2Mo 30:20
2Mo 38:8

c 1Ku 7:23–26
d 1Ku 6:18
e Jer 52:20
f 1Ku 7:38, 39
g 3Mo 1:9
3Mo 9:14

h 2Mo 29:4
i 2Mo 37:17
j 1Aj 28:12, 15
k 2Mo 40:24
l 2Aj 4:19
m 2Mo 27:9

3:8 1 20,5 tonni. 3:9 1 570 g. 3:11; 4:2
¨
1 2,2 m. 3:13 1 St puha paiga. 3:15
1 16 m. 2 Kapiteel on samba kunstiliselt n
¨
˜
kujundatud ulaosa. 3:17 1 St louna poo˜
¨
le. 2 St pohja poole. 3 Nimi Jaakin ta- o
hendab „ta [Jehoova] tugevdagu”. 4 Ni˜
¨
˜
p
mi Boas voib tahendada „jouga”.

3Mo 6:16
1Ku 6:36
1Ku 7:12
1Ku 7:39
2Mo 27:3

4
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Siis tegi Saalomon vaskal¨ ¨
tari, a mis oli 20 kuunart
¨ ¨
¨ ¨
pikk, 20 kuunart lai ja 10 kuu˜
nart korge1.
¨
2 Ta valas ummarguse me¨
˜ ˜
tallist mere2. b Selle labimoot
¨ ¨
servast servani oli 10 kuu˜
¨ ¨
nart, korgus 5 kuunart1 ja
¨
˜ ˜
¨ ¨
˜ ˜
umbermoot nooriga mootes
¨ ¨
30 kuunart3. c 3 Servast all¨
pool kaunistasid seda umbert¨
ringi urtarbuusikujutised: d 10
¨ ¨
¨
iga kuunra
peal umber kogu
¨
mere. Urtarbuusikujutised olid
kahes reas ja valatud koos merega. 4 Meri seisis 12 pullil: e
¨
˜
¨ ¨
3 olid naoga pohja, 3 laane, 3
˜
louna ja 3 ida poole. Meri seisis nende peal ja nende tagakehad olid sissepoole. 5 Mere
¨
seina paksus oli kamblalaiune1
ja serv oli otsekui karika serv,
˜
nagu liilia ois. Meri mahutas
3000 batti2 vett.
¨
6 Seejarel tegi ta pesemi¨
seks 10 tunni ning pani neist
5 paremale ja 5 vasakule poo˜
le. f Seal loputati poletusohvrite toomiseks vajaminevaid riistu. g Aga vaskmeri oli preestritele pesemiseks. h
7 Ta tegi 10 kuldlambijalga, i
¨
nagu ette nahtud, j ning pani
need templisse, 5 paremale ja
5 vasakule. k
8 Ta valmistas ka 10 lauda
ja pani need templisse, 5 paremale ja 5 vasakule. l Samuti
tegi ta 100 kuldkaussi.
9 Siis tegi ta preestrite
˜
˜
oue m ja suure oue, n samuti val˜
mistas ta ouede uksed ja kattis
need vasega. 10 Mere seadis
ta paremale kagusse. o
˜
11 Hiiram tegi ka tuhanou¨
sid, kuhvleid ja kausse. p
˜
4:1 1 9 m pikk, 9 m lai ja 4,5 m korge. (Vt
lisa B14.) 4:2 2 St veemahuti. 3 13 m.
4:5 1 7,4 cm. 2 66000 liitrit.
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¨ ¨
Nii saigi Hiiram valmis toodega, mis ta pidi tegema kuningas Saalomonile Jumala
koja tarbeks. a 12 Ta oli teinud 2 sammast b ja karikakujulised kapiteelid nende sam˜
maste otsa; 2 vorestikku, c mis
katsid sammaste otsas olevaid karikakujulisi kapiteele;
˜
˜
13 400 granaatouna d voresti˜
ke jaoks, kummalegi vorestiku˜
le kaks rida granaatounu, et
kaunistada karikakujulised kapiteelid, mis olid sammaste ot¨
sas; e 14 10 vankrit1 ja 10 tunni vankrite peale; f 15 mere
ja selle alla 12 pulli; g 16 tu˜
¨
hanoud, kuhvlid, hargid h ja
˜
muud riistad. Koik riistad, mis
Hiiram-Abiv i oli teinud kuningas Saalomonile Jehoova koja
¨
tarbeks, olid valmistatud lai˜ ˜
kimahoorutud vasest. 17 Kuningas oli valanud need savises pinnases Jordani piirkonnas Sukkoti j ja Sereda vahel.
˜
18 Saalomon tegi koiki neid
riistu nii palju, et vase kaalu ei
tehtudki kindlaks. k
˜
19 Saalomon valmistas koik
Jumala koja riistad, l kuldaltari m ja lauad n vaateleibade jaoks; o 20 samuti puhtast
kullast lambijalad ja lambid, p
˜
mis pidid polema tagumise
¨
ruumi ees, nagu ette nah˜
tud; 21 koige puhtamast kul˜
last oied, lambid ja tahipihid
22 ning puhtast kullast leegikustutajad, kausid, peekrid ja
¨
soepannid. Ta tegi kullast ka
˜
¨
koja uksed: koige puhama paiga ja templisaali uksed. q
˜
Saalomon sai valmis koik
¨ ¨
tood, mis tal tuli Jehoova
koja jaoks teha. r Siis viis Saalomon sinna oma isa Taave-

5

˜
˜
¨
4:14 1 Voib tolkida ka „veekaru”.

2. AJARAAMAT 4:12–5:11
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25, 26
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23, 24
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31, 37
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2Aj 7:8

f 2Mo 25:14
4Mo 4:15
1Ku 8:3–5
1Aj 15:2, 15
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j 2Mo 25:14
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2Mo 24:7
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¨
˜
ti puhitsetud asjad. a Hobeda ja
kulla ning igasugused esemed pani ta Jumala koja varakambritesse. b 2 Siis kutsus
Saalomon kokku Iisraeli vane˜
mad, koik suguharupealikud ja
˜
Iisraeli suguvosade peamehed.
Nad tulid Jeruusalemma, et
Jehoova lepingulaegas Taave¨
ti linnast c Siionist d ara tuua.
˜
3 Koik Iisraeli mehed kogunesid kuninga ette seitsmendal
¨
kuul peetavaks puhaks1. e
˜
4 Kui koik Iisraeli vanemad
˜
olid kokku tulnud, votsid le˜
¨
viidid laeka. f 5 Nad toid ules
˜
laeka, kogudusetelgi g ja koik
¨
telgi puhad riistad. Preest˜
¨
rid ja leviidid1 toid need ules.
6 Kuningas Saalomon ja terve
Iisraeli kogudus, kes oli kogunenud tema juurde, olid laeka
ees. Ohverdati nii palju lambaid ja veiseid, h et neid ei suudetud kokku lugeda. 7 Siis
˜
toid preestrid Jehoova lepingulaeka oma kohale, templi ta˜
¨
gumisse ruumi ehk koige puhamasse paika keerubite tiibade
alla. i 8 Keerubite tiivad olid
¨
sirutunud ule laeka, nii et keerubid olid laeka ja selle kandekangide j kohal. 9 Kangid olid
nii pikad, et nende otsad olid
¨
naha tagumise ruumi ees ole¨
¨
vast puhast paigast, kuid val¨
jast polnud neid naha. Seal on
¨
need tanini. 10 Laekas ei olnud muud kui kaks tahvlit, mis
Mooses oli sinna pannud Hoorebi juures, k siis kui Jehoova
˜
solmis lepingu l Iisraeli rahva¨
ga, kui see oli Egiptusest valja
tulnud. m
¨
¨
11 Ja preestrid valjusid pu˜
hast paigast. Koik kohalolevad
¨
preestrid olid end puhitsenud, n
¨
˜
5:3 1 St lehtmajadepuhaks. 5:5 1 Voib
˜
tolkida ka „leviitpreestrid”.

2. AJARAAMAT 5:12–6:16

¨
˜
¨
ukskoik millisest ruhmast kee˜
gi oli. a 12 Koik lauljatest leviidid, b kes kuulusid Aasafi, c
Heemani d ja Jedutuuni e ning
¨
nende poegade ja vendade ruhma, kandsid peenest kangast
riideid ning seisid oma simbli¨ ¨
te, keelpillide ja luuradega altarist ida pool. Nendega koos
oli 120 preestrit, kes puhusid
trompeteid. f 13 Kui trompeti¨
¨ ¨
puhujad ja lauljad uhehaal¨
¨
selt Jehoovat ulistasid ja tanasid ning trompetite, simblite ja teiste muusikariistade
saatel Jehoovat kiitsid, lauldes: „Sest tema on hea, tema
truu armastus kestab igaves¨
ti”, g taitis pilv koja, h Jehoova koja. 14 Preestrid ei saa¨
nud pilve parast seal teenida,
¨
sest Jehoova auhiilgus oli taitnud Jumala koja. i
¨
Siis utles Saalomon: „Je¨
hoova, sa oled oelnud, et
sa elad pilkases pimeduses. j
¨
2 Mina olen ehitanud sulle uleva koja, kindla paiga, kus sa
˜
void elada igavesti.” k
¨
¨ ¨
3 Seejarel pooras kuningas
end Iisraeli koguduse poo˜
le ja onnistas seda ning ter¨
ve Iisraeli kogudus seisis pus¨
ti. l 4 Kuningas utles: „Kiidetud olgu Iisraeli Jumal Jehoova, kes omaenda suuga andis
˜
tootuse minu isale Taaveti¨
le ja omaenda kaega viis sel¨
le taide. Ta lausus: 5 „Alates
¨
˜
paevast, mil ma toin oma rah¨
va valja Egiptusemaalt, pole
ma valinud Iisraeli suguharu¨
dest uhtki linna, kuhu ehitada
koda, mis kannaks mu nime. m
¨
Samuti pole ma valinud uhtki inimest Iisraeli rahva ju¨ ¨
hiks. 6 Kuid nuud ma olen valinud Jeruusalemma, n et seal
oleks mu nimi, ja ma olen vali-

6
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nud Taaveti, et ta valitseks mu
¨
rahva Iisraeli ule.” a 7 Mu isa
¨
Taaveti sudamesooviks oli ehitada Iisraeli Jumala Jehoova
nime kandev koda. b 8 Ent Je¨
hoova utles mu isale Taaveti¨
¨
le: „Su sudamesooviks on kull
ehitada koda, mis kannaks mu
nime, ja on hea, et sul on
¨
sudames selline soov, 9 aga
seda koda ei ehita siiski sina.
¨
Su poeg, kes sulle sunnib,
ehitab mu nime kandva koja.” c
˜
10 Jehoova on selle tootuse
¨
˜
taide viinud: mina olen tousnud oma isa Taaveti asemele ja
istunud Iisraeli troonile, d just
˜
nagu Jehoova tootas. e Ma olen
ka ehitanud koja, mis kannab
Iisraeli Jumala Jehoova nime,
11 ja olen pannud sinna laeka, kus hoitakse Jehoova le˜
pingut, f mille ta solmis Iisraeli
rahvaga.”
12 Siis astus Saalomon terve Iisraeli koguduse silme all
Jehoova altari ette ja sirutas
¨
¨
kaed ules. g 13 (Saalomon oli
teinud vasest lava ja pannud
˜
¨ ¨
selle keset oue. h See oli 5 kuu¨ ¨
nart pikk, 5 kuunart lai ja 3
¨ ¨
˜
kuunart korge1 ning ta seisis
selle peal.) Ta laskus terve Iis˜
raeli koguduse ees polvili, si¨
rutas kaed taeva poole i 14 ja
¨
utles: „Oo, Jehoova, Iisraeli
¨
Jumal, pole uhtki sinusarnast
Jumalat ei taevas ega maa
peal! Sina pead kinni lepingust
ja osutad truud armastust oma
¨
teenijatele, kes kaivad su ees
¨
siira sudamega. j 15 Sina oled
¨
˜
taitnud tootuse, mille sa andsid oma teenijale, mu isale Taavetile.k Omaenda suuga oled
˜
¨
sa tootanud ja omaenda kaega
¨
¨
selle tana taide viinud. l 16 Ja
˜
6:13 1 2,2 m pikk, 2,2 m lai ja 1,3 m korge. (Vt lisa B14.)
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¨ ¨
nuud, oo, Jehoova, Iisraeli Ju¨
˜
mal, palun taida tootus, mille sa andsid oma teenijale, mu
¨
isale Taavetile, kui utlesid: „Ei
¨
puudu sul kunagi mu ees jareltulija, kes istub Iisraeli troonil,
¨
kui vaid su pojad panevad ta¨
hele oma teed ja jargivad minu
seadust, a nagu sina oled seda
¨ ¨
teinud.” b 17 Ja nuud, oo, Iis¨
raeli Jumal Jehoova, taitugu
˜
tootus, mille sa andsid oma
teenijale, mu isale Taavetile!
18 Aga kas Jumal peaks
˜
toesti elama koos inimestega
maa peal? c Taevas, kogu taevaavaruski, ei mahuta sind, d
ammugi siis see koda, mille ma
¨
olen ehitanud. e 19 Pane tahele oma teenija palvet ja tema
anumist, mu Jumal Jehoova,
¨ ¨
ning kuula appihuudu ja palvet, millega su teenija su poole
¨ ¨
poordub. 20 Valvaku su sil¨
¨ ¨
mad nii paeval kui ka ool selle
¨
¨
koja ule, paiga ule, mille koh¨
ta sa utlesid, et seal saab olema sinu nimi, f ning kuula palvet, mida su teenija esitab selle paiga poole. 21 Kuula oma
teenija ja oma rahva Iisraeli
abipalveid, kui nad palvetavad
selle paiga poole. g Kuula paigast, kus sa elad, taevast, h
kuula ja andesta! i
22 Kui keegi teeb pattu oma
˜
ligimese vastu ja see votab
talt vande1, mis toob valetamise korral talle karistuse, ning
ta tuleb vande all olles sinu
koja altari ette, j 23 siis kuula
˜
taevast ning tegutse ja moista
¨
kohut oma teenijate ule: tasu
¨ ¨
¨
suudlasele katte, tuues ta teod
˜
˜
6:22 1 Voib tolkida ka „paneb tema pea˜
le needuse”. St votab vande, mille karistuseks on needus, kui osutub, et tege˜
mist on valevandega, voi kui vannet murtakse.
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˜
tema enda pea peale, a moista
˜
˜
oige oigeks ja tasu talle tema
˜
¨ ¨
oigust mooda. b
24 Ja kui iisraellased, sinu
¨ ¨
rahvas, saavad vaenlaselt luua,
sest nad on sinu vastu pattu
¨ ¨
teinud, c aga nad poorduvad ja
¨
ulistavad su nime, d palvetavad e
su poole ning anuvad sind selles kojas, f 25 siis kuula taevast g ja andesta oma Iisraeli
rahva patt ning too nad tagasi
maale, mille sa andsid neile ja
nende esiisadele. h
26 Kui taevas on suletud
ja vihma ei tule, i sest nad
on sinu vastu pattu teinud, j
aga nad palvetavad selle pai¨
ga poole ja ulistavad su nime
¨ ¨
ning poorduvad oma patust,
kuna sa oled teinud nad alandlikuks1, k 27 siis kuula taevast
ja andesta oma teenijate, oma
˜
Iisraeli rahva patt, opeta neile head teed, mida nad peavad
¨
kaima, l ning anna vihma maale, m mille sa oled andnud oma
¨
rahvale parandiks.
28 Kui nende maale tuleb
¨
¨
˜
˜
naljahada, n katk o voi korvetav
tuul, kui tulevad viljahaigused, p
rohutirtsuparved, aplad rohutirtsud, q kui vaenlased piira˜
vad nende linnu r voi tabab neid
˜
˜
˜
moni muu onnetus voi haigus, s
˜
˜
29 ja kui siis moni inimene voi
kogu su Iisraeli rahvas palveˇ
¨
tab s ja anub z (teab ju igauks
ˇ
neist oma vaeva ja valu) z ja nad
¨
sirutavad kaed selle koja poole, t
30 siis kuula taevast, oma elupaigast, u ning andesta v ja tasu
¨
˜
¨
igauhele koigi tema teede jar¨
¨
gi, sest sina tunned igauhe su¨
˜
dant (sina uksi tunned ju koigi

Tn 6:10
Jes 63:15
L 130:4

˜
˜
6:26 1 Voib tolkida ka „oled neid vaevanud”.

2. AJARAAMAT 6:31–7:6

¨
inimeste sudant), a 31 et nad
¨
kardaksid sind ja kaiksid su tee˜
¨
del koigil paevil, mis nad elavad
sel maal, mille sa andsid meie
esiisadele.
˜ ˜
32 Aga kui vooramaalane,
kes ei ole su Iisraeli rahva hulgast, kuid kes tuleb kaugelt
¨
maalt sinu suure nime,b va¨
¨
¨
geva kae ja valjasirutatud ka¨
sivarre parast, tuleb ja palvetab selle koja poole, c 33 siis
kuula taevast, oma elupaigast,
˜
˜ ˜
ning tee koike, mida see voo˜
ramaalane sinult palub, et koik
maa rahvad saaksid teada sinu
nime, d kardaksid sind nagu su
Iisraeli rahvas ja saaksid teada, et sinu nimi on pandud sellele kojale, mille ma olen ehitanud.
¨
34 Kui su rahvas laheb oma
˜
vaenlaste vastu sotta, kuhu sa
¨
nad lakitad, e ja nad paluvad
sind, palvetades f selle linna
poole, mille sa oled valinud, ja
koja poole, mille ma olen ehitanud, et see kannaks su nime, g
35 siis kuula taevast nende
palvet ja anumist ning muret˜
se neile oigus. h
36 Kui nad sinu vastu pattu
¨
teevad (pole ju uhtegi inimest,
kes pattu ei tee) i ning sa vihastud nende peale ja annad nad
¨
vaenlase katte ning nende vangistajad viivad nad vangi kau˜
¨
gele voi lahedale j 37 ja sel
maal, kuhu nad vangi viiakse,
¨ ¨
nad parandavad meelt, poorduvad sinu poole maal, kus
nad on vangis, ja anuvad sind:
„Me oleme pattu teinud ja eksinud, me oleme teinud kurja,” k
¨ ¨
¨
38 ning poorduvad kogu sul ja hingest tagasi sinu
damest
juurde maal, kuhu nad on vangi viidud, m ja paluvad sind, pal-
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vetades maa poole, mille sa
andsid nende esiisadele, linna
poole, mille sa oled valinud, a ja
koja poole, mille ma olen ehitanud, et see kannaks su nime,
39 siis kuula taevast, oma elupaigast, nende palvet ja anu˜
mist ning muretse neile oigus b
ja andesta oma rahvale, kes on
sinu vastu pattu teinud.
40 Oo, mu Jumal, olgu su
˜
silmad lahti ja kuulaku su korvad selles paigas esitatud pal¨ ¨
vet! c 41 Tule nuud, Jumal Jehoova, oma puhkepaika, d sina
˜
ja su jou laegas! Oo, Jumal
Jehoova, riietugu su preestrid
¨ ¨
¨ ¨
paasteruusse ja tundku su us˜ ˜
tavad roomu sinu headusest! e
¨
¨
42 Jumal Jehoova, ara hulga
˜
f
oma voitut! Pea meeles oma
truud armastust oma teenija
Taaveti vastu!” g
˜
Kui Saalomon oli palve lopetanud, h langes taevast tuli i
¨
˜
ning neelas ara poletusohvri ja
tapaohvrid, ja Jehoova auhiil¨
gus taitis koja. j 2 Preestrid ei
saanud Jehoova kotta minna,
¨
sest Jehoova auhiilgus oli taitnud Jehoova koja. k 3 Kui kogu
¨
Iisraeli rahvas nagi, kuidas tuli langes alla ja Jehoova auhiilgus ilmus koja kohale, laskusid
˜
˜
koik polvili ja heitsid sillutise¨
le silmili maha ning tanasid Je˜
hoovat sonadega „Sest tema on
hea, tema truu armastus kestab
igavesti”.
˜
4 Siis toi kuningas ja koos
temaga kogu rahvas Jehoova
ees ohvreid. l 5 Kuningas Saalomon ohverdas 22 000 veist ja
¨
120000 lammast. Nii puhitsesid
kuningas ja kogu rahvas Jumala koja sisse. m 6 Preestrid seisid oma kohtadel, samuti leviidid muusikariistadega, mille-

7

601
ga saadeti Jehoovale lauldavaid
kiituslaule. a (Kuningas Taavet
oli valmistanud need pillid, et
¨
nende saatel tanataks Jehoo˜
vat sonadega „Sest tema truu
armastus kestab igavesti”. Nii
oli Taavet koos nendega1 Ju¨
malat ulistanud.) Preestrid aga
puhusid leviitide vastas valjusti
˜
trompeteid b ja koik iisraellased
¨
seisid pusti.
¨
¨
7 Seejarel puhitses Saalomon Jehoova koja ees ole˜
va oue keskpaiga, et ohverda˜
da seal poletusohvreid c ja rahuohvrite rasva, sest vaskaltarile, d mis Saalomon oli teinud,
˜
˜
ei mahtunud koik need poletusohvrid, roaohvrid e ja rasv. f
8 Siis pidas Saalomon seitse
¨
¨
paeva puha1g ning kogu Iisrael
¨
oli koos temaga, vaga suur rahvahulk, kes oli kokku tulnud
piirkonnast, mis ulatus LeboHamatist2 kuni Egiptuse vadi¨
ni. h 9 Altari sissepuhitsemi¨
¨
ne kestis seitse paeva ja puha
¨
kestis seitse paeva ning ka¨
¨
heksandal paeval1 oli puhalik kokkutulek. i 10 Aga seits¨
menda kuu kahekumne kol¨
mandal paeval saatis ta rahva
˜ ˜
koju. Inimesed olid roomsad j ja
¨
˜
˜
nende suda hoiskas koige hea
¨
parast, mida Jehoova oli teinud Taavetile, Saalomonile ja
oma rahvale Iisraelile. k
11 Niisiis sai Saalomon valmis Jehoova koja ja ka kunin˜
gakoja.l Ta oli teinud koik, na¨
˜
gu oli oma sudames moelnud
teha Jehoova kojas ja enda kojas. m 12 Siis ilmutas Jehoova
¨ ¨
¨
end Saalomonile n oosel ja utles talle: „Ma olen kuulnud
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su palvet ja ma olen valinud
selle koja paigaks, kus mulle
ohvreid tuua. a 13 Kui ma sulgen taeva, nii et vihma ei saja, ja kui ma annan rohutirt¨
¨ ¨
sudele kasu maa paljaks suua
ning saadan katku oma rahva sekka 14 ja mu rahvas,
kes kannab mu nime, b alandub, c palvetab minu poole ja
¨ ¨
otsib mu palet ning poordub
oma kurjadelt teedelt, d siis
ma kuulen taevast ning andestan nende patu ja teen terveks
nende maa. e 15 Mu silmad on
˜
lahti ja mu korvad kuulevad
selles paigas esitatud palveid. f
¨ ¨
16 Nuud olen ma selle koja
¨
¨
valja valinud ja selle puhitse¨ ¨
nud, et see oleks mu nime jaa¨
dav eluase. g Mu silmad ja suda
on alati siin. h
¨
17 Kui sa kaid minu ees,
¨
¨
nagu kais su isa Taavet, taites
˜
¨
koiki mu kaske, ning kuuletud
¨ ¨
mu maarustele ja seadustele, i
18 siis teen ma su kuninga˜
˜
trooni koigutamatuks j koosko˜
las lepinguga, mille ma solmi˜
sin su isa Taavetiga, k kui tootasin: „Iisraeli valitseja kohalt
¨
ei puudu iialgi sinu jareltulija.” l 19 Aga kui te taganete
¨
¨ ¨
ning hulgate mu maarused ja
¨
kasud, mis ma teile olen and¨
nud, ning lahete ja teenite teisi
jumalaid ja kummardate nende
ette, m 20 siis juurin ma teid
¨
valja sellelt maalt, mille ma teile olen andnud, n ja ma heidan
¨
oma palge eest ara koja, mille
¨
ma olen puhitsenud oma nime
˜
auks, ning teen selle koigi rah˜
vaste seas polu- ja pilkealuseks. o 21 Sellest kojast saab
¨
rusuhunnik. Igauks, kes sel¨ ¨
¨
lest mooda laheb, vaatab seda
¨
¨
hammastunult p ja kusib: „Miks
on Jehoova selle maa ja kojaga

2. AJARAAMAT 7:22–8:18
niimoodi teinud?” a 22 Ja tal¨
le vastatakse: „Nad hulgasid
˜
b
oma Jumala Jehoova, kes toi
¨
nende esiisad valja Egiptuse¨ ¨
maalt, c poordusid teiste jumalate poole, kummardasid nende ette ja teenisid neid. d See¨
parast on Jumal toonud nende
˜
peale kogu selle onnetuse.”” e
¨
¨ ¨
Parast 20 aasta moodumist, mille jooksul Saalomon ehitas Jehoova koja ja
¨
enda koja, f 2 ehitas ta ules
linnad, mis Hiiram g oli talle
andnud, ja pani neisse elama
iisraellased. 3 Siis Saalomon
¨
laks ja vallutas Hamat-Sooba.
¨
˜
4 Ta ehitas ules korbes asuva Tadmori, samuti varaaitade linnad, h mis ta oli Hamatisse i ehitanud.¨ 5 Saalomon ehi¨
tas ules ka Ulem-Beet-Hooroni j
ja Alam-Beet-Hooroni k — kind¨ ¨
¨
lustatud linnad muuride, varavate ja riividega — 6 ning
˜
Baalati l ja koik oma varaaita˜
de linnad, sojavankrite linnad m
˜
ja ratsanike linnad ning koik,
mida ta soovis ehitada Jeruusalemmas, Liibanonis ja kogu
oma valitsusalal.
7 Kogu selle rahva, kes oli
¨ ¨
alles jaanud hettidest, emorlastest, perislastest, hiivlastest ja jebuuslastest n ega olnud
iisraellaste hulgast, o 8 nende
¨
jareltulijad, keda iisraellased
¨
polnud havitanud p ja kes olid
¨ ¨
sellele maale alles jaanud, te¨ ¨
gi Saalomon tookohuslasteks
¨
ja seda on nad tanini. q 9 Aga
iisraellastest ei teinud Saalomon kedagi orjaks,r vaid nad
˜
olid tema sojamehed ning te˜
˜
ma vankrisodurite, sojavankrite ja ratsanike pealikud. s
10 Kuningas Saalomonil oli

8
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¨
¨
250 ulemat, kes olid rahva ulevaatajad. a
˜
¨
11 Saalomon toi vaarao tutreb Taaveti linnast kotta, mil¨
le ta oli talle ehitanud.c Ta utles: „Ehkki ta on minu naine,
ei tohi ta elada Iisraeli kuninga Taaveti kojas, sest paigad,
kus on olnud Jehoova laegas,
¨
on puhad.” d
12 Siis ohverdas Saalomon
˜
Jehoovale poletusohvreid e Jehoova altaril, f mille ta eeskoja g
ette oli ehitanud. 13 Ta pidas
¨
kinni igaks paevaks tehtud
ettekirjutustest ohvrite toomi˜
˜
se kohta ning toi kooskolas
¨
Moosese antud kasuga ohvreid
¨
igal hingamispaeval, h noorkuul i
¨
ja kolm korda aastas puhade
¨
ajal: j hapnemata leibade puhal, k
¨
¨
nadalatepuhal l ja lehtmajade¨
¨ ¨
puhal. m 14 Saalomon maaras
oma isa Taaveti seatud korra
¨
¨
jargi teenistusse preestrite ruhmad n ja samuti leviidid, et need
¨
¨
tooksid iga paev Jumalale uliso
tust ja teeniksid koos preestri¨
tega, ning ta pani varavate juur¨
¨
de varavavalvurite ruhmad, p
sest nii oli jumalamees Taa¨
¨
vet kaskinud. 15 Mitte uhest¨
ki kuninga antud kasust preestrite ja leviitide ega varaaitade
¨
kohta ei astutud ule. 16 Kogu
¨ ¨
¨
Saalomoni too — alates paevast,
q
mil rajati vundament, kuni ko¨
ja valmimiseni — oli hasti korraldatud. Nii saigi Jehoova koda valmis. r
¨
¨
17 Seejarel laks Saalomon
ˇ
Esjon-Geberisse s ja Eelotisse, s
mis asusid mererannikul Edoˇ
¨
mimaal. z 18 Hiiram z lakitas
talle oma sulastega laevu ja
˜
kogenud meremehi. Need soitsid koos Saalomoni sulastega
˜
Oofirisse t ja toid sealt kunin-
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gas Saalomonile 450 talenti1
kulda. a
Jutud Saalomoni kuulsu˜
sest joudsid Seeba kunin˜
ganna b korvu ja ta tuli Jeruusalemma Saalomoni keeruka¨
te kusimustega1 proovile panema. Kuninganna saabus sinna
muljetavaldava saatjaskonnaga ning kaamelitega, kes kand˜
¨
sid palsamioli ning vaga suurel
¨ ¨
hulgal kulda, c samuti vaariskive. Ta tuli Saalomoni juurde
¨ ¨
˜
ja raakis temaga koigest, mis
¨
tal sudame peal oli. d 2 Saalo˜
¨
mon vastas koigile ta kusimustele. Polnud midagi nii keerulist, mida kuningas poleks osanud talle selgitada.
¨
3 Kui Seeba kuninganna nagi Saalomoni tarkust e ja koda,
mille ta oli ehitanud, f 4 toitu
tema laual, g seda, kuidas te˜
ma oukondlased istusid, kuidas teenrid laudu teenindasid
ja milliseid riideid nad kand¨
sid, ja kui ta nagi tema joogikallajaid ja nende riietust ning
˜
tema poletusohvreid, mis ta
¨
Jehoova kojas ohverdas, h jai
¨
ta lausa hingetuks. 5 Ta utles
˜
kuningale: „Koik see, mida ma
oma kodumaal sinu saavutuste ja tarkuse kohta kuulsin, on
˜
˜
toesti tosi. 6 Ma ei uskunud
¨
seda enne, kui tulin ja nagin
oma silmaga. i Kuid mulle pol¨ ¨
nud raagitud pooltki sinu suu¨
˜
rest tarkusest! j Sa uletad koik
selle, mida˜ ma sinust kuulnud
olin! k 7 Onnelik on su rahvas
˜
ja onnelikud on su sulased, kes
seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust! 8 Kiidetud
olgu sinu Jumal Jehoova, kel˜
lele sa nonda meeldisid, et ta

9
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seadis su oma troonile kuningana valitsema su Jumala Jehoova nimel! Kuna su Jumal
armastab Iisraeli a ja tahab, et
¨
¨ ¨
see pusiks igavesti, on ta maaranud sind selle kuningaks, et
˜
˜
sa moistaksid oiglast kohut.”
¨
9 Seejarel andis ta kuningale 120 talenti1 kulda, b suu˜
res koguses palsamioli, samuti
¨ ¨
vaariskive. Mitte kunagi enam
˜
ei toodud sellist palsamioli,
˜
mida Seeba kuninganna toi kuningas Saalomonile. c
10 Hiirami sulased ja Saalo˜
moni sulased, kes toid Oofirist
˜
kulda, d toid ka rohkesti sandli¨ ¨
puitu ja vaartuslikke kive. e
11 Kuningas tegi Jehoova kojale ja kuningakojale f sandlipuust trepid, g samuti valmistas
¨ ¨
ta lauljatele luurasid ja muid
keelpille h — selliseid ei olnud
¨
Juudamaal varem nahtud.
12 Kuningas Saalomon an˜
dis Seeba kuningannale koike,
mida see soovis ja palus, ta andis rohkem, kui kuninganna oli
¨
¨
talle toonud1. Seejarel laks kuninganna oma sulastega tagasi
oma maale. i
13 Igal aastal sai Saalomon juurde 666 talenti1 kulda, j
˜
14 sellele lisandus koik see,
˜
¨
mida toid sisse randkaupmehed ja teised kaubitsejad, ning
˜
˜
kuld ja hobe, mida toid Saalo˜
monile koik araablaste kunin˜
gad ja maa voimukandjad. k
15 Kuningas Saalomon valmistas kullasulamist 200 suurt
kilpi l (iga kilbi jaoks kulus 600
seeklit1 kullasulamit) m 16 ja
9:9 1 4,1 tonni. (Vt lisa B14.) 9:12 1 Tei˜
¨
ne voimalik tahendus: „mida see soovis
ja palus lisaks kingitustele, mis vastasid
¨ ¨
kuninganna toodud kinkide vaartusele”.
9:13 1 22,8 tonni. 9:15 1 6,8 kg.

2. AJARAAMAT 9:17–10:5

¨
300 vaikest kilpi1 (iga kilbi
jaoks kulus 3 miini2 kulda). Kuningas pani need Liibanonimetsakotta. a
17 Kuningas valmistas veel
suure elevandiluust trooni ja
kattis selle puhta kullaga. b
18 Trooni juurde viis kuus as¨
tet ja trooni kulge oli kinnita¨
tud kullast jalajari. Istmel olid
¨
kaetoed ja kummalgi pool nen˜
˜
de korval seisis lovi. c 19 Ka
kuuel astmel seisid kummas˜
¨
ki otsas lovid,
uhtekokku oli
¨
˜
12 lovi.d Uheski teises kuningriigis polnud midagi sel˜
list tehtud. 20 Koik kuningas
˜
Saalomoni jooginoud olid kul˜
last ja ka koik Liibanonimet˜
sakoja noud olid puhtast kul˜
last. Hobedast ei olnud valmistatud midagi, sest Saalomoni
¨
˜
paevil ei peetud hobedat mikski. e 21 Kuninga laevad Hiira˜
mi sulastega f soitsid Tarsise g
vahet. Iga kolme aasta ta˜
gant toid Tarsise laevad kulda,
¨
˜
hobedat, elevandiluud, h pardikuid ja paabulinde.
22 Kuningas Saalomon oli
¨
rikkuse ja tarkuse poolest ule
˜
koigist kuningaist maa peal. i
˜
23 Koik maa kuningad tahtsid
Saalomoniga kohtuda, et kuulda tema tarkust, mille Ju¨
mal oli talle sudamesse pan¨
˜
nud. j 24 Igauks toi talle min˜
gi kingituse — hobe- ja kuld˜
asju, riideid, k relvi, palsamioli,
hobuseid, muulasid — ja nii
aastast aastasse. 25 Saalomonil oli 4000 hobuselatrit, samuti vankreid ja 12 000 hobust1, l
˜
ning ta hoidis neid sojavankrite
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linnades ja enda juures Jeruu˜
salemmas. a 26 Ta valitses koi¨
˜
gi kuningate ule suurest joest1
kuni vilistite maani ja Egiptu¨
se piirini. b 27 Tanu kuningale oli Jeruusalemmas nii pal˜
ju hobedat nagu kive ning
seedripuitu nii rohkesti kui
¨
sukomoor-viigipuid
Sefelas. c
28 Saalomonile toodi hobuseid
˜
Egiptusest d ja koigist teistest
maadest.
˜
29 Koik muu Saalomoni koh˜
ta algusest kuni lopuni on kir¨
¨
jase prohvet Naatani f ulestaheng
dustes, siilolase Ahija prohve¨
tikuulutuses ja nagija Iddoh
¨
nagemustes Nebati poja Jerobeami i kohta. 30 Saalomon
valitses Jeruusalemmast kogu
¨
Iisraeli ule 40 aastat. 31 Siis
¨
laks Saalomon puhkama oma
esiisade juurde. Ta maeti oma
isa Taaveti linna j ning tema
asemel sai kuningaks ta poeg
Rehabeam. k
¨
Rehabeam laks Sekemis˜
se, l sest koik iisraellased olid kogunenud Seke˜
misse teda kuningaks tostma. m
2 Nebati poeg Jerobeam n kuulis sellest Egiptuses, kuhu ta
oli kuningas Saalomoni eest
˜
pogenenud, o ning ta tuli Egip¨
tusest tagasi. 3 Siis lakitati
¨
tema juurde kaskjalad teda
kutsuma. Seepeale tulid Jerobeam ja kogu Iisrael Re¨
habeami juurde ning utlesid:
4 „Sinu isa tegi meie ikke raskeks. p Aga kui sina kergendad
¨ ¨
meie toovaeva ja rasket iket,
mis su isa meie peale pani, siis
me teenime sind.”
5 Tema vastas neile: „Tulge
¨
¨
kolme paeva parast mu juurde tagasi.” Ja rahvas lahkus. q

10
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6 Kuningas Rehabeam pidas
˜
siis nou vanemate meestega,
kes olid teeninud tema isa Saalomoni, kui too veel elas, ja ta
¨
kusis neilt: „Mida te soovitate
mul rahvale vastata?” 7 Need
¨
utlesid: „Kui sa oled selle rahva
vastu hea, teed, mis nad paluvad, ning vastad neile lahkelt,
¨ ¨
siis nad jaavad alatiseks su sulasteks.”
˜
8 Aga ta ei votnud vanema˜
te meeste nou kuulda, vaid pidas aru noorte meestega, kel¨
lega koos ta oli ules kasvanud
¨ ¨
ja kes olid nuud tema sulased. a
¨
9 Ta kusis neilt: „Mida teie
˜
arvates voiks vastata rahvale, kes palus minult: „Kergenda iket, mis su isa meie peale pani!”?” 10 Noored mehed,
¨
kellega koos ta oli ules kas¨
vanud, utlesid talle: „Rahvale,
¨
kes sulle utles: „Su isa tegi
meie ikke raskeks, aga kergenda sina meie iket”, vasta nii:
¨
˜
¨
„Minu vaike sorm on jamedam
kui mu isa puusad. 11 Mu isa
pani teie peale raske ikke, kuid
mina teen selle veelgi raskemaks. Mu isa nuhtles teid piitsadega, kuid mina nuhtlen teid
okaspiitsadega.””
¨
12 Kolmandal paeval tulidki
Jerobeam ja kogu rahvas Rehabeami juurde, sest kuningas
¨
oli oelnud: „Tulge mu juurde
¨
kolmandal paeval.” b 13 Kuningas Rehabeam vastas neile
˜
karmilt. Ta ei votnud kuulda
˜
vanemate meeste nou. 14 Ta
¨ ¨
raakis seda, mida olid soovita¨
nud talle noored mehed, ja utles: „Ma teen teie ikke veel raskemaks ja lisan sellele juurdegi. Mu isa nuhtles teid piitsadega, kuid mina nuhtlen teid
okaspiitsadega.” 15 Kuningas
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ei kuulanud rahvast; see oli
˜
¨
nonda selleparast, et Jumal
¨
¨
juhtis asjade kaiku, a et laheks
¨
˜
taide sona, mis Jehoova oli
¨
oelnud siilolase Ahija b kaudu
Nebati pojale Jerobeamile.
16 Kuna kuningas ei kuula¨
nud iisraellasi, utlesid nad tal¨
le: „Mida uhist on meil Taave¨
tiga? Ei ole meil parandit Ii¨
sai pojalt! Igauks oma jumalate
¨ ¨
juurde, Iisrael! Hoolitse nuud
ise oma soo eest, Taavet!” c Nii
¨
˜
laksid koik iisraellased tagasi
koju. d
17 Rehabeam valitses ainult
¨
nende iisraellaste ule, kes elasid Juuda linnades. e
¨
18 Siis lakitas kuningas Re¨ ¨
¨
¨
habeam to olevarvatute ulevaataja Hadorami1f iisraellaste juurde, kuid need viskasid
ta kividega surnuks. Kuningas
˜
¨
Rehabeamil aga onnestus hu˜
pata vankrisse ja pogeneda Jeruusalemma. g 19 Iisraellased
¨
on Taaveti soo suhtes massu¨
meelsed tanini.
Kui Rehabeam saabus Jeruusalemma, kogus ta
kokku Juuda ja Benjamini soo, h
¨
˜
˜
180000 valjaoppe saanud soja˜
meest, et sodida Iisraeli vastu,
¨
nii et kuningriik saaks jalle Rehabeamile. i 2 Siis tuli jumala˜
mehele Semajale j Jehoovalt sonum: 3 „Teata Juuda kuningale Rehabeamile, Saalomoni po˜
jale, ning koigile iisraellastele
Juudas ja Benjaminis:
4 „Nii
¨
¨
˜
utleb Jehoova: „Arge minge sodima oma vendadega! Minge ta¨
gasi igauks oma koju, sest mina
¨
olen lasknud sel sundida.””” k
Nad kuuletusid Jehoovale ning
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10:18 1 1Ku 4:6 Adoniram; 1Ku 12:18
Adoram.

2. AJARAAMAT 11:5–12:5

¨ ¨
¨
poordusid tagasi ega lainud Je˜
robeamiga sodima.
5 Rehabeam elas Jeruusalemmas ja ehitas Juudasse
kindlustatud linnu. 6 Ta ehi¨
tas ules Petlemma, a Etami,
Tekoa, b 7 Beet-Suuri, Sooko, c
Adullami, d 8 Gati, e
Maaresa, Siifi, f 9 Adoraimi, Laakise, g Aseka, h 10 Sora, Ajjaloni i
ja Hebroni j — kindlustatud linnad, mis olid Juudas ja Benjaminis. 11 Ta tugevdas neid
¨ ¨
¨
linnu, maaras neisse ulemad
˜
ning varus sinna toitu, oli ja
˜
veini. 12 Ta pani koigisse linnadesse suured kilbid ja piigid
ning kindlustas linnad korrali¨
kult. Juuda ja Benjamin jaid te˜
ma voimu alla.
13 Preestrid ja leviidid kogu Iisraelist tulid tema juurde.
¨
14 Leviidid jatsid maha oma
karjamaad ja omandi k ning tulid Juudasse ja Jeruusalemma,
sest Jerobeam ja tema pojad
olid nad Jehoova preestriame˜
tist korvaldanud. l 15 Jero¨ ¨
beam maaras ohvripaikadesse omaenda preestrid, m preestrid kitsesarnastele deemonitele1n ja vasikatele, mis ta oli
˜
˜
teinud. o 16 Koik need koigist
Iisraeli suguharudest, kes kogu
¨
sudamest otsisid Iisraeli Juma¨
lat Jehoovat, jargnesid leviitidele Jeruusalemma, et tuua
ohvreid oma esiisade Jumalale Jehoovale. p 17 Nad toetasid Juuda kuningriiki ja Saalomoni poega Rehabeami kolm
¨
aastat, sest kolm aastat kaisid
nad Taaveti ja Saalomoni teel.
˜
18 Siis vottis Rehabeam endale naiseks Mahalati, kes oli
¨
Taaveti poja Jerimoti tutar ja
˜
˜
11:15 1 Sona-sonalt „kitsedele”.
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¨
Iisai poja Eliabi a tutre Abihai¨
¨
li tutar. 19 Mahalat sunnitas
talle pojad Jeusi, Semarja ja
˜
Saahami. 20 Rehabeam vot¨
tis naiseks veel Absalomi b tut¨
˜
retutre Maaka, kes toi talle ilmale Abija, c Attai, Tsiisa ja
¨
Selomiti. 21 Absalomi tutre¨
tutart Maakat armastas ta rohkem kui oma teisi naisi ja liignaisi. d Rehabeamil oli kokku 18
naist ja 60 liignaist ning tal¨
¨
le sundis 28 poega ja 60 tutart. 22 Rehabeam pani Maaka poja Abija tema vendade
seas peameheks ja juhiks, sest
ta kavatses tema kuningaks
˜
tosta. 23 Ta tegutses arukalt
ja saatis osa oma poegi Juu˜
da ja Benjamini aladele, koigisse kindlustatud linnadesse.e Ta
¨
andis neile kulluslikult toitu ja
˜
vottis neile palju naisi.
Kui Rehabeam oli kindlustanud oma kuninga˜
voimu f ja saanud tugevaks,
¨
hulgas nii tema kui ka kogu Iisrael Jehoova seaduse. g
2 Kuna nad polnud Jehoovale ustavad, tuli kuningas Rehabeami viiendal aastal Egiptuse kuningas Siisak h Jeruusalemma vastu. 3 Tal oli 1200
˜
sojavankrit ja 60 000 ratsanik˜
ku ning loendamatu hulk sojasalku, kes tulid koos temaga
¨
Egiptusest: liibualased, sukkid
ja etiooplased. i 4 Siisak vallutas Juuda kindlustatud lin˜
nad ja joudis Jeruusalemma
alla.
5 Siis tuli prohvet Semaja j Rehabeami ja Juuda peameeste juurde, kes olid Siisa¨
ki parast Jeruusalemma kogu¨
nenud, ning utles neile: „Nii
¨
utleb Jehoova: „Kuna te olete
¨
¨
mu maha jatnud, siis jatan ka
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mina teid maha a ja annan Sii¨
saki katte.”” 6 Seepeale Iisraeli peamehed ja kuningas
¨
alandusid Jumala ees b ning ut˜
lesid: „Jehoova on oiglane!”
¨
7 Jehoova nagi, et nad on
alandlikuks muutunud, ja Se˜
majale tuli Jehoovalt sonum:
„Nad on alandlikuks muutu¨
nud. Ma ei havita neid,c vaid
¨ ¨
paastan nad peagi. Ma ei
vala oma raevu Siisaki kaudu
Jeruusalemma peale. 8 Aga
neist saavad tema sulased, et
¨
¨
nad naeksid, mida tahendab
¨
teenida mind ja mida tahendab teenida teiste maade kuningaid.”
9 Ja Egiptuse kuningas Sii¨
sak rundas Jeruusalemma. Ta
˜
¨
vottis ara Jehoova koja ja kuningakoja aardedd — kogu varanduse, sealhulgas kuldkilbid, mis Saalomon oli teinud. e 10 Kuningas Rehabeam
tegi nende asemele vaskkilbid ja andis need ihukait¨
sepealike kasutusse, kes val¨ ¨
vasid kuningakoja sissepaasu.
11 Iga kord, kui kuningas tuli Jehoova kotta, tulid ka ihu¨
kaitsjad kilpidega. Parast viisid nad need vahiruumi tagasi. 12 Kuna kuningas alan¨ ¨
dus, poordus Jehoova viha
¨
tema pealt f ja ta ei havitanud
¨
g
rahvast taielikult. Pealegi leidus Juudas muudki head. h
13 Kuningas
Rehabeam
˜
kindlustas oma voimu Jeruusalemmas ja valitses seal edasi.
Rehabeam oli kuningaks saades 41-aastane ja ta valitses 17
aastat Jeruusalemmas, linnas,
˜
mille Jehoova oli valinud koigist Iisraeli suguharudest oma
nime eluasemeks. Tema ema oli
ammonlanna i Naama. 14 Aga
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Rehabeam tegi kurja, sest ta
¨
˜
polnud oma sudames nouks
˜
a
votnud otsida Jehoovat.
˜
15 Koik Rehabeami kohta
˜
¨
algusest kuni lopuni on ules
¨
tahendatud prohvet Semaja b ja
¨
¨
nagemustenagija Iddo c kirjuta˜
tud suguvosakroonikas. Rehabeam ja Jerobeam olid omava˜
hel pidevalt sojajalal. d 16 Re¨
habeam laks puhkama oma
esiisade juurde ja ta maeti Taaveti linna.e Tema asemel sai
kuningaks tema poeg Abija. f
Kuningas Jerobeami 18.
valitsusaastal sai Juuda
kuningaks Abija. g 2 Ta valitses Jeruusalemmas kolm aastat. Tema ema oli Miikaja1, h Gi¨
¨
beast i parit Uurieli tutar. Abija
˜
ja Jerobeami vahel oli soda. j
¨
3 Abija laks lahingusse
¨
˜
400000 vageva sojamehega,
˜
˜
kes olid opetatud sodima. k Jerobeam omakorda seadis tema
¨
vastu lahingukorda 800 000 va¨
˜
˜
gevat valjaoppe saanud sojameest. 4 Abija seisis Sema¨
¨
raimi mael Efraimi magismaal
¨
ja utles: „Kuulake mind, Jerobeam ja kogu Iisrael! 5 Te ju
teate, et Iisraeli Jumal Jehoova andis kuningriigi Taavetile, l
temale ja ta poegadele, m alalise lepinguga,1 et ta valitseks
¨
Iisraeli ule igavesti. n 6 Aga
Nebati poeg Jerobeam,o Taave˜
ti poja Saalomoni sulane, tos¨
tis oma isanda vastu massu. p
˜
7 Tema juurde kogunesid jou¨ ¨
de olevad ja vaaritud mehed.
Nad olid Saalomoni pojast Rehabeamist tugevamad, kuna
see oli noor ja arg; Rehabeam
ei suutnud neile vastu seista.
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15:2 ja 2Aj 11:20–22 Maaka.
p 1Ku 11:26, 27 13:2 1 1Ku
˜
˜
1Ku 12:20
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2. AJARAAMAT 13:8–14:5

¨ ¨
˜
8 Ja nuud te motlete, et
suudate vastu hakata Jehoova kuningriigile, mis on Taa¨
veti poegade kaes, sest teid
on palju ja teil on kuldvasikad, mis Jerobeam on teile jumalateks teinud. a 9 Te olete
¨
ju ara ajanud Jehoova preest¨
rid, b Aaroni jareltulijad, ja leviidid ning olete seadnud ametisse omaenda preestrid, nagu
¨
teevad teised rahvad. c Igauks,
kes tuli ja ohverdas noore pul¨ ¨
li ja seitse jaara, sai ebajumalate preestriks. 10 Kuid meie
Jumal on Jehoova d ja me ei
¨
ole teda huljanud. Meie preest¨
rid, Aaroni jareltulijad, teenivad Jehoovat ja leviidid on neile abiks. 11 Igal hommikul ja
˜
ohtul e panevad nad Jehoovale
˜
suitsema poletusohvrid ja hea˜
lohnalise suitsutusrohu. f Puhtast kullast laudadel on vaate¨ ¨
leivad, g samuti suudatakse igal
˜
ohtul lambid h kuldsel lambija¨
lal, i sest me taidame oma kohust oma Jumala Jehoova ees.
¨
Teie aga olete ta huljanud.
˜
12 Meiega on toeline Jumal,
kes meid juhib, ja tema preestrid trompetitega, valmis puhu¨
ma lahinguhairet, mis kutsub
˜
teiega voitlusse asuma. Iisraeli
¨
˜
mehed, arge voidelge oma esiisade Jumala Jehoova vastu,
sest te ei saavuta edu!” j
13 Jerobeam saatis aga varitsejad Juuda seljataha, nii et
˜
¨
juudalaste ees oli sojavagi ja
taga varitsus. 14 Kui Juuda
¨
¨ ¨
¨
mehed umber poordusid, na¨
gid nad, et neid runnatakse nii
¨ ¨
eest kui ka tagant. Nad huudk
sid Jehoova poole ja preestrid puhusid valjult trompeteid.
˜
˜
15 Juuda mehed tostsid soja˜
kisa ja kui nad seda tegid, loi
Jumal Jerobeami ning kogu
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Iisraeli Abija ja Juuda ees.
˜
16 Iisraellased pogenesid Juuda eest ja Jumal andis nad juu¨
dalaste katte. 17 Iisrael sai
¨
¨
Abija ja tema rahva kaest ran¨ ¨
galt luua: iisraellastest lan¨
˜
˜
ges 500 000 valjaoppinud sojameest. 18 Nii alandati Iisraeli mehi. Juuda mehed said
neist jagu, sest nad toetusid
oma esiisade Jumalale Jehoovale. a 19 Abija ajas Jerobeami taga ja vallutas tema linnadest Peeteli, b Jesana, Efraini c
¨
ja nende tutarlinnad1. 20 Je¨
robeam ei suutnud Abija paevil
˜
enam oma endist voimu taasta˜
da. Viimaks Jehoova loi teda ja
ta suri. d
¨
21 Abija aga sai uha tugeva˜
maks. Ta vottis endale 14 naist e
¨
ning talle sundis 22 poega ja
¨
˜
16 tutart. 22 Koik muu Abija
˜
kohta, tema teod ja sonad, on
¨
¨
kirjas prohvet Iddo ulestahendustes1. f
¨
Siis laks Abija puhkama oma esiisade juurde
ja ta maeti Taaveti linna.g Tema asemel sai kuningaks te¨
ma poeg Aasa. Aasa paevil oli
¨
maal kumme aastat rahu.
2 Aasa tegi, mis oli hea ja
˜
oige tema Jumala Jehoova sil˜
˜ ˜
mis. 3 Ta korvaldas voorjumalate altarid h ja ohvripaigad,
¨
purustas puhad sambad i ja
˜
¨
lohkus maha puhad tulbad1. j
¨
4 Ta andis Juudale kasu otsida oma esiisade Jumalat Je¨
hoovat ning jargida tema sea¨
dusi ja kaske. 5 Ta kaotas
ohvripaigad ja suitsutusalu˜
sed koigist Juuda linnadest.k
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¨
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2Ku 18:1, 4
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¨
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sonad „puha sammas” ja „puha tulp”.
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Tema valitsemise ajal oli kuningriigis rahu. 6 Aasa ehitas Juudasse kindlustatud linnu, a kuna maal oli rahu. Neil
˜
aastail ei sodinud temaga keegi, sest Jehoova andis tal¨
le rahu. b 7 Aasa utles Juuda¨
le: „Ehitagem need linnad ules
¨ ¨
ja kindlustagem need muuride,
¨
tornide,c varavate ja riividega,
¨
sest maa on veel meie kaes,
kuna me oleme otsinud oma
Jumalat Jehoovat. Me oleme
teda otsinud ja ta on andnud
˜
¨
meile rahu koigist umberkaudsetest vaenlastest.” Nad asusidki ehitama ja neid saatis
edu.d
˜
¨
8 Aasa sojavaes oli 300000
Juuda meest, kes olid varustatud suurte kilpide ja piikidega, ning benjaminlastest oli
¨
˜
280 000 vagevat sojameest, kes
¨
kandsid vaikseid kilpe ja olid
relvastatud vibudega. e
9 Nende vastu tuli etioopla˜
¨
ne Serah oma sojavaega, kus
˜
oli 1000 000 meest ja 300 soja˜
vankrit. f Kui ta joudis Maa¨
resasse, g 10 laks Aasa tal¨
le vastu ja seadis Maaresa lahedal Sefata orus oma mehed
¨ ¨
lahingukorda. 11 Siis huudis
Aasa oma Jumala Jehoova
poole: h „Jehoova, sina suudad
˜
aidata nii tugevat kui ka norka! i Meie Jumal Jehoova, aita
meid, sest me toetume sinule j ja oleme sinu nimel tulnud
¨
selle vaehulga vastu! k Oo, Jehoova,
sina oled meie Jumal!
¨
Argu saagu surelik inimene si˜
nust voitu!” l
˜
12 Jehoova abiga loid Aasa
ja Juuda etiooplasi ning need
˜
pogenesid. m 13 Aasa ajas neid
oma meestega taga kuni Gerari¨
ni n ja etiooplased langesid, uht¨ ¨
ki ei jaanud ellu. Jehoova oma
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˜
¨
˜
sojavaega loi nad puruks ja juu˜
¨
˜
dalased votsid vaga palju sojasaaki. 14 Nad vallutasid ka
˜
¨
koik Gerari umberkaudsed linnad, sest linnaelanikke oli haaranud hirm Jehoova ees. Nad
˜
riisusid koiki neid linnu, sest
neis oli palju vara. 15 Nad
¨
rundasid ka karjuste telke ning
˜
¨
votsid endale vaga palju kari¨
loomi ja kaameleid. Seejarel
naasid nad Jeruusalemma.
Siis tuli Oodedi poja
Asarja peale Jumala
¨
vaim. 2 Asarja laks Aasa
¨
juurde ja utles talle: „Kuulake
mind, Aasa ning kogu Juuda
ja Benjamin! Jehoova on teiega, kuni teie olete temaga. a Kui
te teda otsite, siis te leiate ta, b
¨
¨
ent kui te ta maha jatate, hulgab ta teid. c 3 Pikka aega ei
˜
olnud Iisraelil toelist Jumalat,
˜
preestrit, kes opetaks, ega ka
seadust. d 4 Ent kui iisraella¨
sed oma hadas taas Iisraeli Ju¨ ¨
mala Jehoova poole poordusid
ja teda otsisid, siis nad leidsid
ta. e 5 Sel ajal ei saanud keegi
¨
turvaliselt teed kaia, sest kogu
maal olid rahutused. 6 Rahva
¨
¨
seas uhed rundasid teisi ja linn
¨
havitas linna, sest Jumal teki¨
tas igasuguste hadadega nende seas segadust. f 7 Aga teie
¨
olge tugevad ja arge kaotage
julgust, g sest teie teod saavad
tasutud!”
˜
8 Kui Aasa kuulis neid sonu
ja prohvet Oodedi ennustust,
˜
sai ta julgust ning korvaldas
¨
jalgid ebajumalad h kogu Juuda- ja Benjaminimaalt ning
linnadest, mis ta oli Efraimi
¨
magismaal vallutanud. Samuti ennistas ta Jehoova altari, mis oli Jehoova templi eeskoja ees. i 9 Ta kutsus kokku
kogu Juuda ja Benjamini ning
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2. AJARAAMAT 15:10–16:9
need, kes olid tulnud nende
maale elama Efraimist, Manassest ja Siimeonist, a sest Iisrae¨
list olid paljud ule tulnud
¨
tema poolele, kui nagid, et tema Jumal Jehoova on temaga. 10 Nad kogunesid Jeruusalemma Aasa 15. valitsusaasta
¨
kolmandal kuul. 11 Sel paeval ohverdasid nad Jehoova˜
le oma sojasaagist 700 veist ja
˜
7000 lammast. 12 Ja nad solmisid lepingu, lubades otsida
oma esiisade Jumalat Jehoo¨
vat kogu sudamest ja kogu hingest. b 13 Aga see, kes ei otsinud Iisraeli Jumalat Jehoovat, tuli surmata, olgu ta noor
˜
˜
voi vana, mees voi naine. c
14 Nad andsid Jehoovale van¨ ¨
˜ ˜
˜
de valjul haalel ja roomuhoisete saatel ning puhusid trompeteid ja sarvi. 15 Kogu Juuda
˜ ˜
¨
roomustas selle vande ule, sest
¨
nad olid selle andnud kogu sudamest ning nad olid otsinud
Jehoovat kogu hingest ja olid
ta leidnud. d Siis andis Jehoova
¨
neile umberringi rahu. e
˜
16 Kuningas Aasa korvaldas isegi oma vanaema Maa˜
ka f kuninganna korgest seisu¨
sest, sest see oli teinud puha
˜
tulba kummardamiseks roveda
˜
kuju. g Aasa kiskus tema roveda ebajumalakuju maha, pu˜
rustas selle ja poletas Kidroni orus. h 17 Aga ohvripaiku
˜
ei korvaldatud i Iisraelist. j Siis¨
¨
ki oli Aasa suda taielikult
Jumalaga kogu tema eluaja.1 k
˜
18 Ta viis Jumala kotta koik,
¨
mille tema ja ta isa olid puhit˜
senud: hobeda, kulla ja igasu˜
gused riistad. l 19 Sodu ei ol-
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nud kuni Aasa 35. valitsusaastani. a
Aasa 36. valitsusaastal
tuli Iisraeli kuningas Baesa b Juuda kallale ja hakkas
kindlustama Raamat, c et keegi
ei saaks Juuda kuninga Aasa
juurest lahkuda ega tema juur˜
de minna. d 2 Siis toi kuningas Aasa Jehoova koja ja ku¨
ningakoja varakambritest val˜
ja hobeda ja kulla e ning saatis
¨ ¨
Suuria kuningale Ben-Hadadi¨
le, f kes elas Damaskuses. Ta utles: 3 „Minu ja sinu ning minu
˜
isa ja sinu isa vahel on solmitud
¨ ¨
leping. Ma saadan sulle nuud
˜
¨
hobedat ja kulda. Mine ja tuhista leping Iisraeli kuninga Baesa¨
¨
ga, et ta mu kallalt ara laheks.”
˜
4 Ben-Hadad vottis kuningas Aasat kuulda ja saatis oma
¨
vaepealikud Iisraeli linnade
vastu ning need vallutasid Ijjoni, g Daani, h Aabel-Maimi ning
˜
koik Naftali i linnad, kus varusid hoiti. 5 Kui Baesa sellest
¨ ¨
¨
kuulis, peatas ta too ja jattis
Raama kindlustamise pooleli.
6 Siis kutsus kuningas Aasa
kokku terve Juuda ning nad
¨
viisid Raamast j ara kivid ja pui¨ ¨
du, mida Baesa oli ehitustoodel kasutanud. k Aasa kindlustas nendega Geba l ja Mispa. m
¨
7 Sel ajal tuli nagija Hanani n Juuda kuninga Aasa juur¨
de ja utles talle: „Kuna sa toe¨ ¨
tusid Suuria kuningale, mitte aga oma Jumalale Jehoova¨ ¨
˜
¨
le, on Suuria kuninga sojavagi
¨
¨ ¨
sinu kaest paasenud. o 8 Ka
¨
˜
etiooplaste ja liibualaste soja¨
¨
vagi oli vaga suur ja neil
oli palju vankreid ja ratsanikke. Ometi andis Jehoova nad
¨
sinu katte, kuna sa toetusid
¨
temale. p 9 Jehoova pilk kaib
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ringi kogu maal, a sest ta ta˜
hab voimsasti aidata neid,1
¨
¨
kelle suda on taielikult temab
ga2. Seekord tegutsesid sa ru¨ ¨
malalt. Nuudsest peetakse su
˜
vastu sodu.” c
¨
¨
˜
10 Aasa aga laks nagija sonade peale raevu ning heitis ta vangi. Tol ajal kohtles
Aasa rahva hulgast teisigi jul˜
malt. 11 Koik kuningas Aasa
˜
kohta algusest kuni lopuni on
kirjas „Juuda ja Iisraeli kuningate raamatus”. d
12 Oma 39. valitsusaastal
¨
˜
jai Aasa jalgadest poduraks
ning ta haigestus raskelt, kuid
isegi siis ei otsinud ta abi
mitte Jehoovalt, vaid arsti¨
delt. 13 Siis laks Aasa puhkama oma esiisade juurde.e Ta
suri oma valitsuse 41. aastal.
14 Aasa maeti uhkesse matmispaika, mille ta oli lasknud endale Taaveti linna f teha.
Ta pandi surnuraamile, kus oli
˜
palsamioli ja erilist salvisegu, g
ning tema auks korraldati era˜
kordselt suur poletustalitus1.
Aasa asemel sai kuningaks tema poeg Joosa˜
h
fat. Ta tugevdas oma voi¨
mu Iisraeli ule. 2 Joosafat
˜
pani koigisse Juuda kindlusta¨
tud linnadesse vaehulgad ning
rajas garnisonid Juudamaale
ja Efraimi linnadesse, mille ta
isa Aasa oli vallutanud. i 3 Jehoova oli Joosafatiga, sest see
¨
¨
kais oma esiisa Taaveti jalgedes j ega teeninud Baale. 4 Ta
otsis oma isa Jumalat k ja pidas
¨
kinni tema kaskudest ega te-
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˜
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˜
tude poletamisega.

2Aj 14:2, 6
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2Aj 8:3, 4
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2Aj 26:11–13

gutsenud nagu Iisrael. a 5 Jehoova andis kuningriigi kind¨
lalt tema katte. b Kogu Juuda
˜
toi Joosafatile ande ning ku¨
¨ ¨
ningas oli vaga rikas ja auvaar¨
ne. c 6 Jehoova teedel kaies
¨
kasvas tema sudames julgus
˜
ning ta korvaldas Juudast ohv¨
ripaigad d ja puhad tulbad. e
7 Oma kolmandal valitsusaastal kutsus ta kokku oma
peamehed Ben-Haili, Obadja,
Sakarja, Netaneeli ja Miikaja, et need hakkaksid Juu˜
da linnades rahvast opetama.
8 Koos nendega olid leviidid Semaja, Netanja, Sebadja,
Asael, Semiramot, Jehonatan,
Adonija, Toobia ja Toob-Adonija ning preestrid Elisama
ja Jooram. f 9 Nad hakkasid
˜
Juuda rahvast opetama ning,
kaasas Jehoova seaduse raa¨
˜
¨
˜
mat, g kaisid opetades labi koik
Juuda linnad.
˜
10 Jehoova pani koik Juuda
¨
umbruses paiknevad kuningriigid hirmu tundma ning need
˜
ei hakanud Joosafatiga sodi˜
ma. 11 Vilistid toid Joosafatile ande ja maksid talle anda˜
mit. Araablased toid talle oma
¨ ¨
karjadest 7700 jaara ja 7700
sikku.
¨
˜
12 Joosafat sai uha voimsamaks.h Ta ehitas Juudasse kindlustatud linnu i ja varaaitade linnu. j 13 Ta saatis Juuda linnades palju korda ja
¨
tal olid Jeruusalemmas va˜
gevad sojamehed. 14 Need on
¨
˜
¨
nende ruhmad suguvosade jargi: Juuda tuhandepealikest pea¨
lik Adnah koos 300000 vageva
˜
sojamehega; k 15 talle allusid
pealik Jehohanan 280000 mehega 16 ja ka Sikri poeg Amasija, kes oli end vabatahtlikult

2. AJARAAMAT 17:17–18:16
Jehoova teenistusse andnud,
¨
˜
koos 200000 vageva sojamehe¨
˜
a vagev
soga; 17 Benjaminist
jamees Eljada ning koos temaga 200000 vibu- ja kilbikandjat; b
18 talle allus Jehosabad, kelle˜
ga koos oli 180000 sojaks varustatud meest. 19 Nemad olid
kuninga teenistuses peale nende, kelle kuningas oli pannud
Juuda kindlustatud linnadesse. c
¨
Joosafat oli vaga rikas
¨ ¨
ja auvaarne, d kuid ta
˜
solmis abieluliidu, mille kaudu ta sai Ahabiga sugulaseks. e
˜
¨
¨
2 Mone aasta parast laks Joosafat Ahabi juurde Samaariasse. f Ahab ohverdas siis tema ja
koos temaga oleva rahva eest
palju lambaid ja veiseid ning
¨
kais talle peale, et ta tuleks
temaga Gileadi-Raamoti g vas˜
tu sodima. 3 Iisraeli kunin¨
gas Ahab kusis Juuda kuningalt Joosafatilt: „Kas sa tuled
koos minuga Gileadi-Raamotisse?” Joosafat kostis: „Nagu
˜
sina, nonda ka mina. Minu rahvas on sinu rahvas. Me toeta˜
me sind sojas.”
¨
4 Kuid Joosafat utles Iisrae˜
li kuningale: „Uuri palun koi¨
¨
gepealt jarele, mida utleb Jehoova.” h 5 Siis kutsus Iisraeli
kuningas kokku prohvetid, 400
¨
meest, ja kusis neilt: „Kas
peaksime minema Gileadi-Raa˜
˜
moti vastu sodima voi mitte?”
Need vastasid: „Mine, Jumal
¨
annab selle kuninga katte.”
¨
6 Joosafat kusis: „Kas siin
˜
on moni Jehoova prohvet? i
¨
Uurime seda ka tema kaest.” j
¨
7 Seepeale utles Iisraeli kuningas Joosafatile: „On veel
¨
uks mees, k kelle kaudu saaks
˜
¨
Jehoovalt nou kusida, aga ma
vihkan teda, sest ta ei kuulu-
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ta mulle kunagi head, vaid alati halba. a See on Jimla poeg
Miikaja.” Aga Joosafat kostis:
¨
¨
„Kuningas argu oelgu nii.”
8 Siis kutsus Iisraeli kunin¨
˜
gas uhe oukonnaametniku ja
¨
utles: „Too Jimla poeg Miikaja kiiresti siia!” b 9 Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joosafat istusid kumbki oma troonil viljapeksuplatsil Samaaria
¨
¨
varava lahedal, riietatud ku¨ ¨
˜
ningaruusse, ning koik prohvetid kuulutasid nende ees prohvetlikult. 10 Kenaana poeg
Sidkija tegi endale raudsar¨
ved ja kuulutas: „Nii utleb
Jehoova: „Nendega puskid sa
¨ ¨
¨
suurlasi, kuni sa nad havi˜
tad.”” 11 Koik teised prohve¨
tid kuulutasid sedasama, oeldes: „Mine Gileadi-Raamotisse
ja sind saadab edu! c Jehoova
¨
annab selle kuninga katte!”
¨
12 Kaskjalg, kes oli saa¨
detud Miikajat kutsuma, ut˜
¨ ¨
les talle: „Koik prohvetid raa¨
givad nagu uhest suust ku¨ ¨
ningale head. Raagi ka sina
nagu nemad d ja kuuluta
head!” e 13 Kuid Miikaja vas˜
tas: „Nii toesti, kui Jehoova
¨ ¨
elab, ma raagin seda, mida mu
¨
Jumal utleb.” f 14 Ta tuli ku¨
ninga juurde ja kuningas kusis temalt: „Miikaja, kas me
peaksime minema Gileadi-Raa˜
˜
motiga sodima voi mitte?” Ta
vastas: „Mine ja sind saadab edu! Nad antakse teie
¨
¨
katte!” 15 Aga kuningas utles talle: „Mitu korda ma pean
¨ ¨
sind vannutama, et sa raagik˜
sid mulle vaid tott Jehoova ni¨
mel!” 16 Seepeale utles Mii¨
˜
kaja: „Ma naen, kuidas koik iis¨
raellased on magedel laiali pillutatud otsekui lambad, kel
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¨
pole karjast. a Jehoova utles:
„Neil pole isandat. Mingu iga¨
uks rahus tagasi koju!””
¨
17 Siis utles Iisraeli kunin¨
gas Joosafatile: „Eks ma oelnud sulle, et ta ei kuuluta mul¨
le head, vaid uksnes halba!” b
¨
18 Miikaja lisas: „Seeparast
¨
kuula, mida utleb Jehoova. Ma
¨
nagin Jehoovat istumas oma
˜
troonil c ja kogu taevast soja¨
vage d seismas temast paremal
¨
ja vasakul. e 19 Jehoova kusis: „Kes meelitaks pettusega
Iisraeli kuningat Ahabit, nii et
¨
see laheks Gileadi-Raamotisse
¨
¨ ¨
ja hukkuks seal?” Siis uks raa¨
kis nii ja teine naa. 20 Seeja¨
rel tuli uks vaim1, f seisis Jehoova ette ja lausus: „Mina
¨
meelitan teda.” Jehoova kusis
temalt: „Kuidas sa seda teed?”
¨
21 Tema vastas: „Ma lahen ja
olen petja vaim, kes paneb vale
˜
koigi tema prohvetite huulile.”
¨
˜
Jumal utles: „Sul onnestub ta
¨
ara petta. Mine ja tee nii!”
¨ ¨
22 Ja nuud on Jehoova luba¨
nud uhel vaimul panna vale
sinu prohvetite huulile g ning
Jehoova on kuulutanud sulle
˜
onnetust.”
23 Siis astus Kenaana poeg
˜
Sidkija h Miikaja i juurde, loi tal˜
¨
le vastu poske j ja utles: „Kas
¨
tahad oelda, et Jehoova vaim
¨
¨ ¨
on minu maha jatnud ja raa¨ ¨
k 24 Miikagib nuud sinuga?”
ja vastas: „Sa saad seda teada
¨
paeval, mil sul tuleb peita end
tagakambrisse.” 25 Seepeale
¨
˜
Iisraeli kuningas utles: „Votke Miikaja ning viige ta linnapealik Aamoni ja kuningapoeg
¨
Jooase juurde. 26 Oelge neile: „Nii lausub kuningas: „Pange see mees vangi l ning and18:20 1 St ingel.
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¨
¨
ke talle vaid hadaparane kogus leiba ja vett, kuni ma rahuga tagasi tulen.””” 27 Miikaja
¨
˜
aga utles: „Kui sa toesti rahuga tagasi tuled, pole Jehoova
¨ ¨
minu kaudu raakinud,” a ja li¨
sas: „Pange seda tahele, kogu
rahvas!”
˜
¨
28 Nonda laksid Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joo¨
safat ules Gileadi-Raamotis¨
se. b 29 Iisraeli kuningas utles Joosafatile: „Mina teen end
¨
enne lahingusse minekut aratundmatuks, aga sina pane
¨ ¨
selga oma kuningaruu.” Iisrae¨
li kuningas tegigi end aratund¨
matuks ja nad laksid lahin¨ ¨
gusse. 30 Aga Suuria kunin¨
gas oli andnud ¨ oma vankriule¨
˜
matele kasu: „Arge voidelge ei
¨
suurema ega vaiksema kui
vaid Iisraeli kuninga vastu!”
¨
31 Niipea kui vankriulemad
¨
˜
nagid Joosafatti, motlesid nad:
„See on Iisraeli kuningas.” Nad
¨ ¨
˜
poordusid tema vastu voitle¨ ¨
ma, aga kui Joosafat appi huuc siis Jehoova aitas teda,
dis,
ta juhtis nad sedamaid tema
juurest eemale. 32 Kui vank¨
˜
riulemad moistsid, et see po˜
legi Iisraeli kuningas, lopetasid nad kohe tema tagaajamise.
¨
˜
33 Ent uks mees tombas
vibu vinna ja tabas juhuslikult Iisraeli kuningat soomus¨ ¨
ruu liitekoha vahele. Kuningas
¨
¨ ¨
utles oma vankrijuhile: „Poora
¨
¨
umber ja vii mind lahinguvaljalt minema, sest ma olen raskelt haavatud.” d 34 Kuid la¨
¨
hing muutus sel paeval uha
¨
agedamaks ja Iisraeli kuningat
˜
¨
tuli vankris kuni ohtuni pusti
¨
¨ ¨
hoida, naoga suurlaste poole.
¨
Paikeseloojangul ta suri. e

2. AJARAAMAT 19:1–20:6

¨
¨ ¨
Seejarel poordus Juuda kuningas Joosafat rahus tagasi a oma kotta Jeruu¨
¨
salemmas. 2 Nagemustenagi¨
ja Jehu, b Hanani c poeg, laks
kuningas Joosafati juurde ja
¨
utles talle: „Kas sa tohid aidata
jumalatuid d ja armastada neid,
kes vihkavad Jehoovat? e See¨
¨
parast on su vastu suttinud Jehoova viha. 3 Kuid sinust on
leitud ka midagi head: f sa oled
˜
¨
korvaldanud maalt puhad tulbad ja valmistanud ette oma
¨
sudant, et otsida Jumalat1.” g
4 Joosafat elas Jeruusalem¨
¨
mas ning kais taas labi kogu
rahva Beer-Sebast kuni Efrai¨
mi magismaani, h et tuua see
tagasi nende esiisade Jumala Jehoova juurde. i 5 Samu¨ ¨
˜
ti maaras ta koigisse Juudamaa kindlustatud linnadesse
¨
˜
kohtumoistjad j 6 ja utles neile: „Vaadake ette, kuidas te toi˜
mite, sest te ei moista kohut
mitte inimeste, vaid Jehoova
nimel, ja tema on teiega, kui te
˜
kohut moistate. k 7 Kartke Jehoovat! l Kaaluge hoolega, mida
te teete, sest meie Jumal Je¨
hoova ei salli ulekohut, m era¨
n
poolikust ega altkaemaksu
˜
o
votmist.”
¨ ¨
8 Ka Jeruusalemmas maa˜
ras Joosafat moned leviidid,
˜
preestrid ja Iisraeli suguvosa˜
de peamehed moistma kohut
Jehoova nimel ja lahendama
¨
Jeruusalemma elanike tuli¨
asju. p 9 Ta andis neile kasu:
¨
¨
„Taitke seda ulesannet usta¨
valt ja kogu sudamest1, kartes
Jehoovat. 10 Kui teie vennad, kes elavad oma linnades,

19
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˜
˜
˜
19:3 1 Voib tolkida ka „oled votnud oma
¨
˜
sudames nouks otsida Jumalat”. 19:9 k
˜
˜
¨
¨
1 Voib tolkida ka „taie puhendumusega”.

Mt 6:9
1Aj 29:11
Tn 4:17

˜
toovad teie ette mone kohtu¨
˜
likku kasitlust noudva asja, olgu siis tegu verevalamisega a
˜
˜
voi puudutagu see mond sea¨
¨ ¨
˜ ˜
dust, kasku, maarust voi oigusnormi, siis tuleb teil neid ma¨ ¨
nitseda, et nad ei jaaks Jehoo¨ ¨
va ees suudi. Vastasel korral
tabab teid ja teie vendi Jumala
viha. Toimige nii ja siis ei lange
¨ ¨
suu teie peale. 11 Peaprees¨
ter Amarja on teie ulemaks
igas Jehoovaga seotud asjas b
ning Ismaeli poeg Sebadja on
Juuda soo peamees igas kuningaga seotud asjas. Ka leviidid
¨
on ulevaatajatena teie teenistuses. Olge tugevad ja tegutsege! Jehoova olgu nendega, kes
˜
teevad, mis on oige!” c
˜
¨
Mone aja parast tud
lid moabiidid, ammonlased e ja koos nendega ammo˜
nid1 Joosafati vastu sodima.
¨
¨ ¨
2 Joosafatile oeldi: „Mereaarselt maalt1 Edomist f on tulnud
¨
su vastu suur vaehulk ja on
˜
joudnud Haseson-Taamarisse,
see on Een-Gedisse.” g 3 Siis
haaras Joosafatti hirm. Ta otsustas otsida Jehoovat h ja kuu¨
lutas kogu Juudamaal valja
˜
paastu. 4 Koik Juuda elanikud tulid kokku, et paluda Je˜
hoovalt juhatust. i Koigist Juuda linnadest tuli rahvas Jehoo˜
¨
valt nou kusima.
5 Joosafat astus Jehoova
˜
koja uues oues Juuda ja Jeruusalemma koguduse ette 6 ning
¨
utles:
„Oo, Jehoova, meie esiisade Jumal! Eks ole sina Jumal
˜
taevas j ja eks valitse sina koi¨
gi rahvaste kuningriikide ule? k

20

˜
¨
20:1 1 Teine voimalik tahendus: „meunla˜
sed”. 20:2 1 Moeldakse ilmselt Surnu¨ ¨
mere-aarset maad.
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¨
˜
¨
Sinu kaes on joud ja vagi ning
mitte keegi ei suuda sulle vastu
seista. a 7 Oled ju sina, meie
Jumal, ajanud Iisraeli rahva
¨
˜
eest ara koik selle maa elanikud ja andnud selle maa igave˜
seks omandiks oma sobra Aab¨
rahami b jarglastele. 8 Nad on
asunud siia elama ja ehitanud
¨
¨
su nime kandva puhamu, c oeldes: 9 „Kui meid peaks taba˜
ma onnetus — kas hukka˜
¨
moist, vaenlase runnak, katk
˜
¨
voi nalg — ning me seisame selle koja ja sinu ees, sest see
koda kannab sinu nime, d ning
¨
me palume sinult abi oma ha¨ ¨
das, siis kuula meid ja paas¨ ¨
ta!” e 10 Nuud on ammonla¨
sed, moabiidid ja Seiri magisf mehed — rahvad, keda
maa
¨
sa Iisraelil runnata ei lubanud, kui see Egiptusemaalt
¨
valja tuli, vaid Iisrael pidi
¨ ¨
neist mooda minema ega toh¨
tinud neid havitada g — 11 tul¨
nud meile katte maksma ja aja¨
¨
ma meid ara sinu antud pah
randmaalt. 12 Oo, meie Ju˜
¨
mal, palun moista nende ule
˜
kohut! i Meil pole joudu, et as¨
tuda vastu sellele suurele vaehulgale, kes tuleb meile kallale. Me ei tea, mida teha, j meie
silmad vaatavad sinu poole.” k
˜
13 Kogu selle aja seisid koik
juudalased koos oma naiste ja
˜
lastega, ka koige pisematega,
Jehoova ees.
14 Siis tuli Jehoova vaim
koguduse keskel Jahasieli peale, kes oli Sakarja, kes oli Benaja, kes oli Jeieli, kes oli Aa¨
safi soost parit leviit Mattanja
¨
poeg. 15 Ta utles: „Kuulake,
kogu Juuda, Jeruusalemma
elanikud ja kuningas ¨ Joosafat!
¨
Nii utleb Jehoova: „Arge kart-
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¨
ke seda suurt vaehulka ega
kohkuge selle ees! Sest see
pole mitte teie, vaid Jumala lahing. a 16 Minge homme neile
¨
¨ ¨
vastu. Nad tulevad ules mooda
¨
Siisi maekuru ja te leiate nad
˜
˜
vadi lopust Jerueli korbe juu˜
rest. 17 Teil pole vaja sodi˜
da. Votke oma koht sisse ning
seiske b ja vaadake, kuidas
Je¨
¨ ¨
hoova teid paastab. c Arge kartke ega kohkuge, d Juuda ja Jeruusalemm! Minge homme neile vastu ja Jehoova on teiega!”” e
18 Kui Joosafat seda kuulis,
kummardas ta silmili maha.
˜
Ka kogu Juuda ja koik Jeruusalemma elanikud langesid
Jehoova ette maha ja kummardasid Jehoovat. 19 See¨
˜
jarel tousid kehatlaste f ja korahlaste soost leviidid, et Iisraeli Jumalat Jehoovat valjul
¨ ¨
¨
haalel ulistada. g
¨
¨
20 Jargmise paeva vara¨
hommikul laksid nad Tekoa h
˜
korbesse. Teel olles astus Joo¨
safat ette ja utles neile: „Kuulake, Juuda ja Jeruusalemma
elanikud! Usaldage oma Jumalat Jehoovat, et suudaksite
seista kindlalt1. Usaldage tema
prohveteid, i siis saadab teid
edu.”
˜
21 Kui ta oli rahvaga nou pi¨ ¨
danud, maaras ta mehi Jehoo¨
vale laulma j ja puhades riietes
¨
¨
ulistust tooma. Nad pidid kai˜
¨ ¨
ma sojameeste ees ja huudma: „Kiitke Jehoovat, sest tema
truu armastus kestab igavesti!” k
˜ ˜
22 Kui nad hakkasid roomsalt kiituslaule laulma, pani Jehoova varitsuse Juudasse tunginud ammonlaste, moabiitide
˜
˜
˜
20:20 1 Voib tolkida ka „et voiksite elada”.

2. AJARAAMAT 20:23–21:3

¨
ja Seiri magismaa meeste vastu
˜
¨
ning need loid uksteist maha. a
23 Ammonlased ja moabiidid
˜
¨
tousid Seiri magismaa b elanike
˜
¨
vastu ning loid neid ja havitasid
¨
nad. Kui nad olid Seiri magis˜
maa elanikele lopu teinud, hak¨
kasid nad uksteist tapma. c
˜
24 Kui juudalased korbes˜
se vahitorni juurde joudsid d ja
¨
¨
vaehulga poole vaatasid, nagid
¨
nad uksnes surnukehi. e Polnud
¨
¨ ¨
¨
uhtki ellujaanut. 25 Siis laks
Joosafat koos rahvaga neid rii¨
suma ning nad said kulluslikult
¨ ¨
vara, riideid ja vaartuslikke
˜
asju. Nad votsid endale nii pal˜
˜
ju sojasaaki, et ei joudnud seda
˜
kanda. f Saaki oli nonda palju,
¨
et nad riisusid seda kolm pae¨
va. 26 Neljandal paeval kogunesid nad Beraka orgu ja kiit¨
sid1 seal Jehoovat. Seeparast
panid nad sellele paigale nimeks Beraka2 org g ja nii nime¨
tatakse seda tanini.
˜
27 Siis naasid koik Juuda ja
Jeruusalemma mehed Joosa˜ ˜
fati juhtimisel roomsal meelel
Jeruusalemma, sest Jehoova
¨
oli andnud neile vaenlaste ule
˜
voidu. h 28 Nad tulid Jeruusalemma Jehoova koja juurde,
¨
¨ ¨
mangides luurasid, i teisi keelpille ja trompeteid. j 29 Kuul˜
nud, et Jehoova oli voidelnud Iisraeli vaenlastega, haa˜
ras hirm Jumala ees koiki
˜
k
kuningriike. 30 Seetottu oli
Joosafati kuningriigis rahulik
¨
aeg, Jumal andis talle umberringi rahu. l
31 Joosafat valitses Juuda
¨
ule. Ta oli kuningaks saades 35-aastane ja valitses Je-
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˜
˜
˜
20:26 1 Sona-sonalt „onnistasid”. 2 Ni- m 1Ku 22:50
¨
˜
mi Beraka tahendab „onnistus”, „kiitus”. n 2Aj 11:5, 23

ruusalemmas 25 aastat. Tema
¨
ema oli Asuuba, Silhi tutar. a
¨
32 Joosafat kais oma isa Aasa
¨
jalgedes.b Ta ei kaldunud neist
˜
korvale, vaid tegi, mis on
˜
Jehoova silmis oige. c 33 Aga
¨
ohvripaiku ei havitatud d ning
rahvas polnud veel valmista¨
nud ette oma sudant, et otsida
oma esiisade Jumalat. e
˜
34 Koigest muust Joosafati
˜
kohta algusest kuni lopuni on
kirjutatud Hanani f poja Jehu g
¨
¨
ulestahendustes, mis lisati „Iisraeli kuningate raamatusse”.
35 Hiljem tegi Juuda kuningas
Joosafat liidu Iisraeli kuninga Ahasjaga, kelle teod olid
˜
kurjad. h 36 Ta solmis temaga
kokkuleppe ehitada laevu, mis
˜
soidaksid Tarsisesse, i ning nad
ehitasid neid Esjon-Geberis. j
37 Aga Elieser, kes oli Maare¨
sast parit Dodavahu poeg,
kuulutas Joosafatile prohvetlikult: „Kuna sa oled teinud lii¨
du Ahasjaga, havitab Jehoova
¨ ¨
¨
˜
su too.”k Ja laevad laksid poh˜
ja l ega joudnudki Tarsisesse.
¨
Joosafat laks puhkama
oma esiisade juurde ja ta
maeti Taaveti linna oma esi˜
isade korvale. Tema asemel
sai kuningaks tema poeg
Jooram. m 2 Joorami vennad,
Joosafati pojad, olid Asarja, Jehiel, Sakarja, Asarja, Mii˜
kael ja Sefatja. Koik need
olid Iisraeli1 kuninga Joosafati pojad. 3 Nende isa oli teinud neile palju kingitusi. Ta
˜
oli andnud neile hobedat, kul¨ ¨
da, vaartuslikke esemeid ning
kindlustatud linnu Juudas. n

21

¨
21:2 1 2. Ajaraamatus oeldakse mitmes
¨
kohas „Juuda” asemel uldisemalt „Iisrael”.
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Kuningriigi andis ta aga Joo¨
ramile, a sest tema oli esmasundinu.
4 Kui Jooram oli asunud
oma isa kuningriigi etteotsa,
˜
kindlustas ta oma voimu, tap˜ ˜
˜
pes moogaga koik oma ven˜
nad, b samuti moned Iisraeli
peamehed. 5 Jooram oli kuningaks saades 32-aastane ja
ta valitses Jeruusalemmas ka¨
heksa aastat. c 6 Tema kais
¨
Iisraeli kuningate jalgedes, d
¨
nagu oli kainud Ahabi sugu,
˜
sest ta oli votnud naiseks Aha¨
bi tutre, e ja ta tegi Jehoova silmis kurja. 7 Aga Jehoova ei
¨
tahtnud Taaveti sugu havitada
¨
oma lepingu parast, mille ta oli
˜
Taavetiga solminud, f sest ta oli
˜
tootanud temale ja ta poegade¨
le, et neil on alaliselt jareltulija1. g
¨
8 Tema paevil hakkas Edom
˜
¨
Juuda vastu massama h ja tostis endale kuninga. i 9 See¨
˜
peale laks Jooram koos soja˜
˜
pealike ja koigi sojavankritega
˜ ¨ ¨
selle rahva vastu. Ta loi oosel
edomlasi, kes olid tema ja
¨
¨
vankriulemad umber piiranud.
¨
10 Kuid Edom ei allu tanini
˜
˜
Juuda voimule. Sel ajal tos¨
tis Juuda vastu massu ka Lib¨
na, j sest Jooram oli huljanud
Jehoova, oma esivanemate Jumala. k 11 Ta oli teinud Juuda
¨
magedele ohvripaiku l ning Jeruusalemma elanikud hakkasid
¨
hoora kombel ebajumalate ja¨
˜
rel kaima; nonda viis ta Juuda
eksiteele.
12 Siis sai Jooram prohvet Eelijalt m kirja, kus seisis:
¨
„Nii utleb Jehoova, sinu esiisa Taaveti Jumal: „Kuna sa ei
˜
˜
21:7 1 Sona-sonalt „lamp”.
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¨
ole kainud oma isa Joosafati a
¨
ega Juuda kuninga Aasa jalge¨
b 13 vaid oled kainud
Iisdes,
¨
raeli kuningate jalgedes c ning
oled pannud Juuda ja Jeruusalemma elanikud Ahabi soo
kombel hoora viisil ebajuma¨
¨
late jarel kaima d ja oled tapnud oma isa soo, omaenda vennad, e kes olid sinust paremad,
14 siis annab Jehoova su rahvale, su poegadele ja naistele
¨
ning kogu su varale ranga
¨ ¨
hoobi. 15 Sa jaad raskelt haigeks; sind tabab ka soolehai¨
¨
gus, mis muutub paev-paevalt
hullemaks, kuni su sisikond
¨
valja tuleb.””
16 Siis Jehoova kihutas
Joorami vastuf vilistid g ja
˜
etiooplaste
korval
elavad
araablased. h 17 Nad tungisid
Juudasse, riisusid kogu kunin¨
gakoja vara i ning viisid ara
kuninga pojad ja naised. Tal¨
¨
le jai ainult uks poeg, ta noo¨
rim poeg Jooahas1. j 18 Pa˜
rast koike seda nuhtles Jehoova teda ravimatu soolehaigu¨
sega. k 19 Kahe aasta parast
˜
tuli tal sisikond haiguse tot¨
tu valja ja ta suri suurtes
piinades. Rahvas ei korralda˜
nud tema auks poletustalitust,
nagu oli tehtud tema esiisade auks. l 20 Ta oli saanud kuningaks 32-aastaselt ja valitsenud Jeruusalemmas kaheksa
aastat. Keegi ei kurvastanud
¨
tema surma ule. Ta maeti Taaveti linna, m kuid mitte kuningate matmispaika. n
Jeruusalemma elanikud
˜
tostsid Joorami asemel
kuningaks tema noorima poja

22

21:17 1 Teise nimega Ahasja.

2. AJARAAMAT 22:2–23:4

¨ ¨ ˜
Ahasja1, sest roovjouk, kes
oli tunginud koos araablastega nende laagrisse, oli tap˜
nud koik Joorami vanemad
pojad. a Nii sai Joorami pojast Ahasjast Juuda kuningas. b
2 Ahasja oli kuningaks saades
22-aastane ja ta valitses Je¨
ruusalemmas uhe aasta. Tema
¨
ema oli Atalja, c Omri d pojatutar.
¨
3 Ka Ahasja kais Ahabi soo
¨
˜
e
jalgedes, sest tema ema ohutas
teda kurja tegema. 4 Ahasja
tegi Jehoova silmis kurja, nagu
tegid Ahabi kodakondsed, sest
˜
neist olid saanud tema nouand¨
jad parast tema isa surma,
¨
ja see hukutas ta. 5 Ta jargis
˜
¨
nende nou ja laks koos Iisraeli kuninga Ahabi poja Joorami¨ ¨
ga Gileadi-Raamotisse f Suuria
˜
g
kuninga Hasaeli vastu sodima.
Seal haavasid vibumehed Joo¨ ¨
ramit. 6 Jooram poordus tagasi Jisreeli, h et ravida haavu,
¨ ¨
mis ta Raamas Suuria kuninga
˜
Hasaeliga sodides oli saanud. i
Juuda kuningas Ahasja1,
¨
Joorami j poeg, laks Jisreeli
Ahabi poega Jooramit k vaatama, sest see oli haavatud. l
7 Aga Jumal hukutas Ahasja
¨
sellega, et see laks Joorami
¨
juurde. Koos laksid nad Nimsi
pojapojale Jehule m vastu, kel¨ ¨
le Jehoova oli maaranud Ahabi
¨
sugu havitama. n 8 Kui Jehu
hakkas Ahabi soo kohta lan¨
getatud kohtuotsust taide viima, leidis ta ka Juuda peamehi
ja Ahasja vendade poegi, kes
Ahasjat teenisid, ning tappis
¨
nad. o 9 Seejarel otsis Jehu
˜
22:1 1 2Aj 21:17 Jooahas. 22:6 1 Mones
¨
heebreakeelses kasikirjas Asarja.
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¨
Ahasjat. Ta saadi katte Samaarias, kus ta end varjas, toodi
Jehu juurde ning surmati. Ta
¨
maeti, a sest tema kohta oeldi:
„Tema on selle Joosafati pojapoeg, kes otsis Jehoovat kogu
¨
sudamest.”b Ahasja sool ei olnud kedagi, kes oleks saanud
valitseda.
¨
10 Kui Ahasja ema Atalja c nagi, et ta poeg on surnud, hukkas
ta kogu Juuda kuningliku soo. d
¨
11 Aga kuninga tutar Joosabat
˜
vottis Ahasja poja Joase e ning
viis ta salaja minema kuningapoegade seast, kes pidi hukatama. Ta viis Joase koos tema
hoidjaga tagumisse magamis¨
tuppa. Kuningas Joorami f tutrel
Joosabatil, kes oli preester Joo˜
˜
jada g naine ja Ahasja ode, onnestus poissi Atalja eest varjata, nii et too ei saanud teda surmata. h 12 Joast varjati Jumala
kojas kuus aastat, kui Atalja valitses maad.
Seitsmendal aastal asus
Joojada julgelt tegutse˜
ma ja solmis lepingu sajapealikega: i Jerohami poja Asarjaga, Jehohanani poja Ismaeliga, Oobedi poja Asarjaga, Adaja poja Maasejaga ja Sikri poja
¨
¨
Elisafatiga. 2 Seejarel kaisid
¨
nad kogu Juuda labi ja kutsu˜
sid koikidest Juuda linnadest
kokku leviidid j ja Iisraeli sugu˜
vosade peamehed. Kui need tu˜
lid Jeruusalemma, 3 solmis
terve kogudus Jumala kojas
¨
kuningaga lepingu. k Seejarel
¨
utles Joojada rahvale:
¨ ¨
„Nuud hakkab valitsema kuningapoeg, nagu Jehoova on
˜
tootanud Taaveti poegade
kohta. l 4 Tehke nii: kolmandik preestreid ja leviite, kel-
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le valvekord a algab hingamis¨
¨
paeval, olgu varavavalvurid, b
5 kolmandik valvaku kuningakoda c ja kolmandik valva¨
ku Vundamendivarava juures.
Kogu rahvas olgu aga ¨ Je˜
hoova koja ouedes. d 6 Arge
lubage Jehoova kotta siseneda
kellelgi peale preestrite ja teenistuses olevate leviitide. e Nemad tohivad sisse minna, sest
¨
nad on puhad. Kogu rahvas
tehku seda, mida Jehoova on
¨
¨
oelnud. 7 Leviidid olgu um¨
¨
ber kuninga, igauhel relv kaes.
¨
Nad tapku igauks, kes kotta
¨
tungib. Pusige kuninga juures,
¨
˜
¨
ukskoik kuhu ta laheb!”
8 Leviidid ja kogu Juuda te¨
gid tapselt nii, nagu prees¨
˜
ter Joojada kaskis. Nad votsid
oma mehed, nii need, kelle val¨
vekord algas hingamispaeval,
kui ka need, kes oleksid pida¨
nud hingamispaeval teenistusest vabaks saama, f sest prees¨
¨
ter Joojada polnud uhtegi ruhma g teenistusest vabastanud.
9 Preester Joojada andis sajapealikele h kuningas Taaveti
¨
¨
odad, vaiksed kilbid ja umi
margused kilbid, mis olid Jumala kojas. j 10 Ta pani kogu
¨
¨
rahva, igauhel relv kaes, seis¨
ma koja parempoolsest kuljest
¨
koja vasakpoolse kuljeni, alta˜
ri juurde ja koja juurde, koik¨
jale umber kuninga. 11 Siis
¨
˜
toid nad kuningapoja k valja,
¨
panid talle krooni1 pahe, hoidsid tema pea kohal seaduseraamatut2l ning kuulutasid ta
kuningaks. Joojada ja tema
˜
¨ ¨
pojad voidsid ta ning huudsid:
„Elagu kuningas!” m
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˜
˜
23:11 1 Voib tolkida ka „laubavoru”.
˜
˜
2 Sona-sonalt „tunnistust”; siin ilmselt j
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12 Kui Atalja kuulis rahva
˜
¨
¨
tottamise kara ja kuninga ulis¨
tamist, laks ta kohe rahva juur˜
de Jehoova koja oue. a 13 Ta
¨
nagi, et kuningas seisab oma
˜
¨
samba korval sissekaigu juures ja temaga on peamehed b ja
trompetipuhujad, et kogu maa
˜ ˜
rahvas roomutseb c ja puhub
trompeteid ning et lauljad
muusikariistadega juhatavad
kiituslaulude laulmist. Selle
¨
peale karistas Atalja oma rii˜
ded lohki ja kisendas: „Van˜
˜
denou! Vandenou!” 14 Prees¨
˜
ter Joojada saatis valja soja¨
vae sajapealikud ja andis neile
¨
kasu: „Viige ta oma ridade va¨
˜ ˜
helt valja! Surmake moogaga
¨
¨
igauks, kes talle jargneb!” Sest
¨
preester oli oelnud, et teda ei
tohi surmata Jehoova kojas.
˜
15 Nad votsid Atalja kinni, ja
˜
¨
joudnud kuningakoja hobuvarava juurde, tapsid ta.
¨
˜
16 Seejarel solmis Joojada lepingu enda ning kogu
rahva ja kuninga vahel, et
nad on edasi Jehoova rahvas. d
¨
¨
17 Parast seda laks kogu rah˜
vas Baali templisse ning lohkus selle maha. e Nad purustasid tema altarid ja kujud f
ning tapsid altarite ees Baali preestri Maatani. g 18 Siis
¨
pani Joojada Jehoova koja ulevaatajateks preestrid ja leviidid, kelle Taavet oli pannud
¨
Jehoova kojas ruhmadena teenima, et nad ohverdaksid Je˜
hoovale poletusohvreid, h nagu
on kirjas Moosese seaduses, i
ning teeksid seda Taaveti kor˜ ˜
raldusel ro omu ja lauluga.
19 Samuti pani Joojada Je¨
hoova koja varavate juurde
valvurid, j et ei siseneks keegi,

2. AJARAAMAT 23:20–24:15

˜
kes on mingil pohjusel eba˜
puhas. 20 Siis vottis ta enda¨
ga sajapealikud, a ulikud, rah¨
va ulemad ja kogu maa rahva
ning saatis kuninga Jehoova
¨
¨
¨
kojast valja. Nad laksid ulemi¨
se varava kaudu kuningakotta
ja panid kuninga troonile istuma. b 21 Kogu maa rahvas oli
˜ ˜
roomus ja linnas oli rahu, sest
˜ ˜
Atalja oli moogaga surmatud.
Joas oli kuningaks saades 7-aastane c ja ta valitses Jeruusalemmas 40 aastat. Tema ema oli Sibja, kes
˜
¨
oli parit Beer-Sebast. d 2 Koi¨
gil preester Joojada elupaevil
tegi Joas seda, mis oli Jehoova
˜
˜
silmis oige. e 3 Joojada vottis
¨
talle kaks naist, kes sunnitasid
¨
talle poegi ja tutreid.
¨
¨
4 Mingi aja parast tarkas
¨
Joase sudames soov Jehoova
koda korda teha. f 5 Ta kutsus kokku preestrid ja leviidid
¨
ning utles neile: „Minge Juuda linnadesse ja koguge tervest Iisraelist raha oma Jumala koja iga-aastaste
paran¨
¨ ¨
dustoode jaoks. g Arge viivitage!” Aga leviidid ei kiirustanud
¨
¨
tema kasku taitma. h 6 Siis
kutsus kuningas peapreester
¨
Joojada ja utles talle: i „Miks
˜
sa pole leviitidelt noudnud,
et nad koguksid Juudast ja
¨
Jeruusalemmast puha maksu,
¨
mida kaskis tuua Jehoova teenija Mooses, j Iisraeli kogudu¨
se puha maksu tunnistustelgi jaoks? k 7 Sest Atalja, l selle
jumalatu naise pojad tungisid
Jumala kotta m ja riisusid seda
˜
ning kasutasid koiki Jehoova
¨
koja puhi riistu Baalide kum¨
mardamisel.” 8 Seejarel tehti
¨
kuninga kasul kirst n ja see sea-

24
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¨
ti Jehoova koja varava ette. a
9 Siis teatati kogu Juudas ja
Jeruusalemmas, et Jehoovale
¨
peab tooma puha maksu, b mil˜
le jumalamees Mooses oli korbes Iisraelile peale pannud.
˜
10 Koik peamehed ja kogu
¨
˜ ˜
rahvas olid vaga ro omsad c
˜
ning toid annetusi ja panid
¨
kirstu, kuni see sai tais1.
˜
11 Kui leviidid toid kirstu,
¨
et see kuningale ule anda, ja
¨
nad nagid, et sinna on kogunenud palju raha, tulid kuninga kirjutaja ja peapreestri
¨
esindaja ning tuhjendasid kirs¨
tu; d seejarel nad viisid selle tagasi oma kohale. Nii te¨
gid nad iga paev ja raha
¨
koguti vaga palju. 12 Kuningas ja Joojada andsid raha
¨ ¨
¨
toodejuhatajate katte, kes hoolitsesid Jehoova kojas tehta¨ ¨
vate toode eest. Need omakorda palkasid kiviraidureid
¨
¨ ¨
ja kasitoolisi Jehoova koda
parandama e ning ka raud- ja
vaskseppi, et need Jehoova
¨ ¨
koda remondiksid. 13 Toodejuhatajad asusid tegutsema ja
¨ ¨
parandustood edenesid nende
¨
¨
kae all hasti. Nad tegid Juma¨
la koja jalle korda ja tugevdasid seda. 14 Kui nad olid oma
¨ ¨
¨
toodega uhele poole saanud,
˜
¨
¨ ¨
toid nad ulejaanud raha kunin¨
ga ja Joojada katte, kes lasid
valmistada selle eest Jehoova koja tarbeks riistu: teenistus- ja ohverdamisriistu, peek˜
reid ning kuld- ja hobeasju. f
˜
¨
Koigil Joojada elupaevil too¨
di Jehoova kojas korraparaselt
˜
poletusohvreid. g
¨
15 Joojada jai vanaks ja
˜
suri korges eas, 130-aastaselt.
˜
¨
24:10 1 Teine voimalik tahendus: „kuni
˜
koik olid andnud”.
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16 Ta maeti Taaveti linna ku˜
ningate korvale, a sest ta oli teinud Iisraelis head b nii Jumalale kui ka tema kojale.
¨
17 Parast Joojada surma tulid Juuda peamehed ja kummardasid kuninga ees ning ku˜
ningas vottis kuulda hoopis
¨
neid. 18 Rahvas jattis maha
oma esiisade Jumala Jehoova
koja ning hakkas kummarda¨
ma puhi tulpi ja ebajumalaid.
¨
Selle patu parast tabas Juudat
ja Jeruusalemma Jumala viha.
19 Jehoova saatis rahva sekka prohveteid, et need tooksid
selle tema juurde tagasi; nad
hoiatasid rahvast, aga see ei
kuulanud. c
20 Siis tuli Jumala vaim
preester Joojada d poja Sakarja peale. Ta astus rahva ette
¨
˜
ja teatas: „Nii utleb toeline Ju¨
mal: „Miks te Jehoova kasku¨
¨
dest ule astute? Teil ei lahe
¨
hasti! Kuna te olete Jehoova
¨
¨
huljanud, siis hulgab ka tema
teid!”” e 21 Tema vastu aga
˜
sepitseti vandenou f ning ta vi¨
sati kuninga kasul Jehoova
˜
koja oues kividega surnuks. g
22 Kuningas Joas oli unustanud truu armastuse, mida tema isa1 Joojada oli talle osutanud, ning tappis Joojada po¨
ja. See utles surres: „Jehoova
¨
¨
naeb seda ja tasub katte.” h
23 Aasta alguses1 tuli Joa¨ ¨
˜
¨
se vastu Suuria sojavagi ning
tungis Juudasse ja Jeruusa¨ ¨
˜
lemma. i Suurlased tapsid koik
rahva peamehed j ja saatsid
¨ ¨
kogu roovitud vara Damaskuse
¨ ¨
˜
¨
kuningale. 24 Suuria sojava¨
¨
gi tuli usna vaheste meestega,
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˜
24:22 1 St Sakarja isa. 24:23 1 Sona-sok
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5Mo 24:16

˜
kuid Jehoova andis neile voidu
¨
˜
¨
¨
a
vaga suure sojavae ule, sest
rahvas oli oma esiisade Juma¨
˜
la Jehoova huljanud. Nii moist¨ ¨
¨
sid suurlased Joase ule ko¨ ¨
¨
¨
hut. 25 Kui suurlased ara laksid ja Joase raskelt haavatuna1
¨
maha jatsid, sepitsesid tema
oma sulased tema vastu vande˜
¨
nou, et maksta katte preester
Joojada poegade2 vere eest. b
Joas tapeti omaenda voodis.c
Ta maeti Taaveti linna, d kuid
mitte kuningate matmispaika. e
˜
26 Vandenoulasedf olid Saabad, kes oli ammonlanna Simeati poeg, ja Jehosabad, moablanna Simriti poeg. 27 Joase poegadest ja paljudest tema kohta
¨
˜
˜
kaivatest hukkamoistusonumitest g ning Jumala koja parandamisest h on kirjutatud „Kuningate raamatu” selgitustes. Tema
asemel sai kuningaks tema poeg
Amasja.
Amasja oli kuningaks
saades 25-aastane ja ta
valitses Jeruusalemmas 29 aastat. Tema ema oli Jooaddan,
¨
kes oli parit Jeruusalemmast. i
2 Amasja tegi, mis oli Jehoova
˜
¨
silmis oige, aga mitte kogu sudamest. 3 Kui ta oli kuningrii¨
gi kindlalt enda katte saanud,
surmas ta oma sulased, kes
olid tapnud kuninga, tema isa. j
4 Aga nende poegi ta ei sur¨
manud, sest ta jargis seaduses,
Moosese raamatus, kirjasolevat
¨
Jehoova kasku „Isad ei pea su¨
rema poegade parast ega pojad
¨
isade parast. Inimene surmata¨
gu ta enda patu parast”. k

25

˜
˜
¨
24:25 1 Voib tolkida ka „vaga haigena”.
˜
˜
˜
2 Voib tolkida ka „poja”. Tegemist voib
¨
olla austust valjendava mitmusliku vormiga.

2. AJARAAMAT 25:5–20
5 Amasja kutsus Juuda kokku ning jagas juudalased ja
˜
benjaminlased suguvosade kau¨
pa ruhmadesse tuhande- ja sajapealike juhtimise alla.a Ta lu¨
ges ara 20-aastased ja vane¨
˜
˜
mad.b Valjaoppe saanud sojamehi, kes kandsid piiki ja suurt
kilpi, oli kokku 300000. 6 Lisaks palkas ta Iisraelist 100 ta˜
¨
lendi1 hobeda eest 100000 vage˜
vat sojameest. 7 Siis tuli tema
¨
¨
juurde uks jumalamees ja utles:
¨
˜
„Kuningas, ara vota endaga kaa˜
¨
sa Iisraeli sojavage, sest Jehoo¨
va ei ole Iisraeliga, c mitte uhegi
¨
efraimlasega. 8 Mine uksi ja
astu julgelt lahingusse, sest
muidu paneb Jumal sind vaenlase ees komistama — on ju Ju˜
mala voimuses aidata, d aga ka
komistama panna.” 9 Amasja
¨
kusis jumalamehelt: „Kuid mis
˜
saab 100 talendist hobedast,
˜
mille ma andsin Iisraeli sojameestele?” Jumalamees vas˜
tas: „Jehoova voib anda sulle
palju rohkem.” e 10 Siis saatis
¨
Amasja Efraimist tulnud vaesalgad tagasi. Kuid mehed vihastu¨
sid Juuda peale ja nad laksid ta¨
gasi tais tulist raevu.
˜
11 Amasja vottis julguse kok¨
ku ning juhtis oma vaesalgad
˜
f
Soolaorgu. Seal loid nad maha
10000 Seiri meest. g 12 Veel
˜
10000 meest votsid nad elusalt
˜
kinni, viisid kalju otsa ja tou˜
kasid sealt alla ning need koik
˜
kukkusid surnuks. 13 Aga sojamehed, keda Amasja polnud
˜
˜
koos endaga sodima votnud,
vaid oli tagasi saatnud, h kor¨ ¨
raldasid roovretki Juuda linnadesse Samaariast i kuni Beet25:6 1 3,4 tonni. (Vt lisa B14.)
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˜
Hooronini. a Nad loid maha 3000
˜
˜
inimest ja votsid palju sojasaaki.
14 Kui Amasja edomlasi
¨ ¨
˜
loomast naasis, toi ta kaasa
Seiri meeste jumalad ja tegi
neist oma jumalad.b Ta kummardas nende ees ja lasi nei˜
le tousta ohvrisuitsu. 15 Siis
¨
suttis Jehoova viha Amasja
vastu ja ta saatis tema juurde
¨
¨
uhe prohveti, kes utles talle:
„Miks sa kummardad rahvaste
¨ ¨
jumalaid, kes ei paastnud oma
¨
rahvast sinu kaest?” c 16 Kui
¨ ¨
¨
prohvet alles raakis, utles kuningas: „Kas sind on pandud
˜
˜
kuningale nouandjaks? d Lope˜
ta,e voi muidu sind tapetakse!”
¨
¨
Prohvet jaigi vait, kuid utles
veel: „Ma tean, et Jumal on ot¨
sustanud su havitada, sest sa
oled seda teinud ega ole mu
˜
nou kuulanud.” f
17 Siis pidas Juuda kunin˜
gas Amasja oma nouandjate˜
ga aru ja saatis sona Iisraeli kuningale Joasele, Jehu poja
Jooahase pojale. Ta lasi teatada: „Tule, kohtume lahin¨
¨
gus naost nakku!” g 18 Seepeale saatis Iisraeli kuningas
Joas Juuda kuningale Amasja˜
le sonumi: „Liibanoni ohakas
¨
lakitas teate Liibanoni seedri¨
le: „Anna oma tutar minu po¨
jale naiseks!” Ent uks Liibano¨
¨ ¨
ni metsloom laks mooda ja tal¨
˜
las ohaka ara. 19 Sa motled
endamisi: „Ma olen edomlased
¨
¨
¨ ¨
maha loonud!” h Su suda on lai¨
¨
nud ulbeks ja ihkab au. Pusi
˜
oma kojas! Miks sa kipud onnetusse? Sa ju langed ja koos sinuga ka Juuda!”
˜
20 Kuid Amasja ei votnud teda kuulda; i see oli Jumalalt, kes

623
oli otsustanud anda nad vaen¨
lase katte, a kuna nad kummardasid Edomi jumalaid. b 21 Siis
tuli Iisraeli kuningas Joas ja
kohtus Juudas Beet-Semeses c
¨
Juuda kuninga Amasjaga naost
¨
˜
nakku. 22 Iisrael loi Juudat,
¨
˜
nii et igauks pogenes oma koju.
˜
23 Iisraeli kuningas Joas vottis
Juuda kuninga Amasja, Jooahase1 poja Joase poja Beet-Semeses vangi ning viis ta
˜
Jeruusalemma. Ta lohkus ma¨ ¨
ha Jeruusalemma muuri Ef¨
¨
raimi varavast d Nurgavarava¨ ¨
˜
ni, e 400 kuunra2 pikkuse loigu.
˜
¨
24 Joas vottis ara kogu kul˜
˜
la ja hobeda, koik Jumala kojas Oobed-Edomi hoole all ole˜
vad esemed ja koik kuningako˜
ja aarded f ning samuti vottis ta
¨
¨ ¨
pantvange. Seejarel poordus ta
tagasi Samaariasse.
25 Juuda kuningas Amas¨
ja, g Joase poeg, elas parast Iisraeli kuninga Joase, h Jooahase poja surma veel 15 aastat. i
˜
26 Koik muu Amasja kohta, al˜
gusest kuni lopuni, on kirjas „Juuda ja Iisraeli kuningate
raamatus”. 27 Sellest ajast,
¨
kui Amasja ei kainud enam Je¨
hoova jarel, hakati Jeruusa˜
lemmas tema vastu vandenou
˜
j
sepitsema ja ta pogenes Laakisesse. Kuid talle saadeti Laa¨
kisesse mehed jarele ja need
surmasid ta seal. 28 Ta toodi hobustega tagasi Juuda linna ja maeti sinna oma esiisade
juurde.
¨
˜
Parast seda tostis kogu
Juuda rahvas 16-aastase
Ussija k tema isa Amasja asemel kuningaks. l 2 Kui kunin¨
gas Amasja oli lainud puhkama

26
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oma esiisade juurde, ehitas Us˜
¨
sija ules Eeloti a ja vottis selle
b
tagasi Juudale. 3 Ussija c oli
kuningaks saades 16-aastane
ja valitses Jeruusalemmas 52
aastat. Tema ema oli Jekolja,
¨
kes oli parit Jeruusalemmast. d
4 Ussija tegi, mis oli Jehoo˜
va silmis oige, nagu oli teinud tema isa Amasja. e 5 Kuni
˜
elas Sakarja, kes opetas Ussi˜
jat kartma toelist Jumalat, otsis Ussija Jumalat. Niikaua kui
˜
ta Jehoovat otsis, Jumal onf
nistas teda.
¨
˜
6 Ta laks sodima vilistiteg
¨
vastu ning murdis labi Gati, h
¨ ¨
¨
Jabne i ja Asdodi j muuri. Seeja¨
rel ehitas ta linnu Asdodi umbrusse ja vilistite maale. 7 Ju˜
mal aitas teda voitluses vilistite, Guur-Baalis elavate araablaste k ning meunlaste vastu.
8 Ammonlased l hakkasid Ussijale andamit maksma. Tema
kuulsus ulatus Egiptuseni, sest
¨
˜
ta sai vaga voimsaks. 9 Ussija ehitas Jeruusalemma tu¨
gevad tornid m Nurgavarava, n
¨
Oruvarava o ja tugisamba juurde. 10 Ta ehitas torne p ka
˜
korbesse ja kaevas1 palju veemahuteid, sest tal oli suur
hulk kariloomi. Sedasama tegi
¨
ta Sefelas ja lavamaal. Mage˜
des ja Karmelis oli tal pollu¨
mehi ja viinamaeharijaid, kuna
˜
talle meeldis tegeleda pollundusega.
˜
11 Ussijal oli relvastatud so¨
¨
¨
javagi, kes laks lahingusse vaeosadeks jaotatuna. Kirjutaja q
Jeiel ja ametnik Maaseja, kes allusid kuninga peamehele Hanan¨
jale, olid mehed ule lugenud ja
˜
r
kirja pannud. 12 Suguvosade
˜
˜
26:10 1 Voib tolkida ka „raius”, ilmselt
kaljupinnasesse.

2. AJARAAMAT 26:13–27:6

¨
peamehi, kes juhtisid neid vage˜
vaid sojamehi, oli kokku 2600.
13 Neile allus 307500 lahingu˜
˜
valmis sojameest. See voimas
˜
¨
sojavagi aitas kuningal vaen˜
laste vastu voidelda. a 14 Ussija varustas tervet armeed kilpide, piikide, b kiivrite, soomus¨ ¨
ruude,c vibude ja lingukividega. d 15 Ta pani Jeruusalemma
¨ ¨
tornide e ja muurinurkade peale
noolte ja suurte kivide heitmiseks masinad, mis meistrid olid
¨
˜
valja moelnud. Tema kuulsus le¨
vis kaugele, sest teda aidati vaga
¨
palju ja ta sai vagevaks.
¨
16 Ent kui ta oli vagevaks
¨
¨
saanud, muutus ta suda ulbeks
ja see viis ta hukatusse. Ta ei
olnud oma Jumalale Jehoovale
¨
ustav, vaid laks Jehoova templisse suitsutusaltaril suitsutus˜
rohtu poletama. f 17 Preester
Asarja ja veel 80 julget Jehoo¨
va preestrit laksid talle otseko¨
he jarele. 18 Nad astusid ku¨
ningas Ussija ette ja utlesid tal˜
le: „Sinul, Ussija, pole oigust
˜
Jehoovale
suitsutusrohtu
pole¨
tada.g Uksnes preestrid tohivad seda teha, sest nad on Aa¨
¨
roni jareltulijad, h kes on puhit¨
¨
setud. Mine puhamust valja! Sa
ei ole olnud ustav ja selle eest
Jumal Jehoova sind ei austa.”
¨
19 Kuid Ussija, kel oli kaes
suitsutuspann suitsutusrohu
˜
¨
poletamiseks, laks selle peale
i
raevu. Kui ta preestrite peale vihasena Jehoova koja suit˜
˜
sutusaltari korval seisis, loi
¨
¨
tal preestrite nahes laubal val˜
ja pidalitobi. j 20 Peapreester
˜
Asarja ja koik teised preest¨
rid nagid tema laubal pidali˜
tobe ning saatsid ta sealt kii¨
resti valja. Ka Ussija ise ruttas
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minema, sest Jehoova oli teda
¨ ¨
loonud.
˜
21 Kuningas Ussija podes
˜
˜
pidalitobe elu lopuni. Ta elas
˜
pidalitobisena omaette majas a
ja tal ei lubatud minna Jehoova kotta. Tema poeg Jootam
˜
valitses kuningakoda ja moistis kohut maa rahvale. b
22 Muu Ussija kohta algu˜
sest kuni lopuni on pannud
kirja prohvet Jesaja, c Aamot¨
si poeg. 23 Ussija laks puhkama oma esiisade juurde ja
˜
ta maeti oma esiisade korvale,
kuid mitte kuningate matmis¨
paika, vaid nende matmisvalja¨
˜
le, sest oeldi: „Ta oli pidalitobine.” Tema asemel sai kuningaks tema poeg Jootam. d
Jootame oli kuningaks
saades 25-aastane ning
ta valitses Jeruusalemmas 16
aastat. Tema ema oli Jeruu¨
sa, Saadoki tutar. f 2 Jootam
tegi, mis oli Jehoova silmis
˜
oige, nagu oli teinud tema
isa Ussija, g aga tema ei tunginud Jehoova templisse. h Ent
¨
rahvas kaitus ikkagi hukatuslikult. 3 Jootam ehitas Jehoo¨
¨
va koja ulavarava i ja tegi ula¨ ¨
tuslikke Ofeli muuri ehitus¨
toid. j 4 Veel ehitas ta linnu k
¨
Juuda magismaale l ning kindlusi m ja torne n metsadesse.
˜
5 Ta sodis ammonlaste o ku¨
ningaga ja saavutas tema ule
˜
˜
voidu ning ammonlased toid
˜
talle tol aastal 100 talenti1 hobedat ning 10 000 koori2 nisu
˜
ja 10 000 koori3 otra. Sama toid
ammonlased ka teisel ja kolmandal aastal. p 6 Jootam sai
¨
¨
uha vagevamaks, sest ta valis

27

27:5 1 3,4 tonni. (Vt lisa B14.) 2 1700
tonni. 3 1300 tonni.
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˜
oige tee oma Jumala Jehoova
ees.
˜
7 Muu Jootami kohta, koik
˜
tema sojad ja tegemised, on
kirjas „Iisraeli ja Juuda kuningate raamatus”. a 8 Ta oli kuningaks saades 25-aastane ja
valitses Jeruusalemmas 16 aas¨
tat. b 9 Siis laks Jootam puhkama oma esiisade juurde ja ta
maeti Taaveti linna.c Tema asemel sai kuningaks tema poeg
Aahas. d
Aahas e oli kuningaks
saades 20-aastane ja ta
valitses Jeruusalemmas 16 aastat. Tema ei teinud, mis oli Je˜
hoova silmis oige, nagu oli
teinud tema esiisa Taavet. f
¨
2 Aahas kais hoopis Iisrae¨
li kuningate jalgedes g ja valas Baalide kujusid. h 3 Ta lasi
Ben-Hinnomi orus1 ohvrisuit˜
˜
su tousta ja poletas oma poegi
¨
tules i nende rahvaste jaledate
tavade eeskujul, j kelle Jehoo¨
va oli iisraellaste eest ara aja˜
nud. 4 Ta toi ohvripaikades, k
˜
korgendikel ja iga lopsaka puu
˜
all ohvreid l ja lasi tousta ohvrisuitsu.
5 Niisiis andis Jumal Je¨ ¨
¨
hoova ta Suuria kuninga kat¨ ¨
m
te.
Suurlased alistasid ta,
˜
votsid talt palju vange ja viisid
need Damaskusse. n Aahas anti
¨
ka Iisraeli kuninga katte ning
¨
ta kandis ranki kaotusi. 6 Remalja poeg Pekah o tappis Juu¨
¨
das uhe paevaga 120 000 vaprat meest, sest juudalased olid
¨
huljanud oma esiisade Juma˜
la Jehoova. p 7 Efraimi sojamees Sikri tappis kuningapoeg
¨
Maaseja, kojaulem Asrikami ja
¨
kuningast jargmise mehe Elka-
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˜
na. 8 Iisraellased votsid oma
vendadelt vangi 200 000 naist,
¨
˜
poega ja tutart. Samuti vot˜
sid nad palju sojasaaki ja viisid
selle Samaariasse. a
¨
9 Seal oli uks Jehoova proh¨
vet, Ooded. Ta laks Samaarias˜
¨
se naasvale sojavaele vastu ja
¨
utles: „Teie esiisade Jumal Je¨
hoova andis juudalased teie katte, kuna ta vihastus nende peale.b Teie aga tapsite neid selli¨ ¨
se raevuga, et see ei jaanud Ju¨
¨ ¨
malale markamata. 10 Nuud te
˜
motlete teha Juuda ja Jeruusalemma elanikest oma sulased ja
teenijannad. c Kuid eks ole teiegi
¨ ¨
suudi oma Jumala Jehoova ees?
11 Kuulake mind ja viige tagasi vangid, kelle te oma vendadelt
˜
¨
votsite, sest teie vastu on suttinud Jehoova tuline viha.”
˜
12 Siis astusid sojaretkelt
tagasitulnute ette efraimlaste
peamehed: Jehohanani poeg
Asarja, Mesillemoti poeg Berekja, Sallumi poeg Jehiskija ja Hadlai poeg Amaasa.
¨
¨
13 Nad utlesid neile: „Arge
tooge vange siia, sest muidu
¨ ¨
¨ ¨
jaame Jehoova ees suudlaseks.
Kas tahate meie patukoormat
¨ ¨
ja suud raskemaks teha? Meie
¨ ¨
suu on juba niigi suur ja Iisrae¨
li vastu on suttinud Jumala tuline viha.” 14 Seepeale and˜
sid sodurid peameestele ja
¨
tervele kogudusele ule nii van˜
gid kui ka sojasaagi. d 15 Ni¨ ¨
˜
meliselt maaratud mehed vot˜
sid vangid ja andsid neile sojasaagi hulgast riided selga ja
sandaalid jalga, samuti andsid
¨ ¨
˜
nad neile suua ja juua ning oli
˜
˜
ihu voidmiseks. Kes olid norgad, pandi eeslite selga, ja nad
˜
koik viidi oma vendade juurde

2. AJARAAMAT 28:16–29:8
palmipuude linna Jeerikosse.
¨ ¨
Viijad aga poordusid tagasi Samaariasse.
16 Sel ajal palus kuningas
¨ ¨
Aahas Assuuria kuningatelt
abi. a 17 Edomlased tungisid
¨
¨
jalle Juudasse, rundasid seda
˜
ning votsid vange. 18 Vilis¨ ¨
tid b ruustasid Sefela c ja Negevi linnu Juudas ning vallutasid Beet-Semese, d Ajjaloni e ja Gederoti, samuti Sooko,
¨
Timna f ja Gimso koos tutarlinnadega, ning asusid neisse elama. 19 Jehoova lasi Juudal
¨
Iisraeli1 kuninga Aahase parast alandust kogeda, sest see
˜
oli lasknud kolvatusel Juudas
kasvada, nii et rahvas oli Je¨ ¨
hoovale aarmiselt ustavusetu.
˜
¨
20 Lopuks rundas Aahast
¨ ¨
ka Assuuria kuningas Tiglatpilesar.g Ta ei aidanud teda,
˜
vaid hoopis rohus. h 21 Aahas
oli riisunud Jehoova koda ning
kuninga ja peameeste kodasid i
¨ ¨
ning saatnud Assuuria kuningale kingituse, kuid sellest polnud mingit abi. 22 Sel ajal kui
˜
Aahast rohuti, murdis ta Jehoovale truudust veelgi enam.
23 Ta hakkas ohverdama Damaskuse jumalatele, j kes olid
¨ ¨
¨
teda loonud, k ning ta utles:
¨ ¨
„Kuna Suuria jumalad aitavad
oma kuningaid, siis ohverdan
minagi neile, et nad aitaksid ka
mind.”l Aga need said talle ja
kogu Iisraelile komistuskiviks.
24 Aahas kogus kokku Jumala
koja riistad ja purustas need.m
Ta sulges Jehoova koja uksed n ja tegi endale altareid igale
¨
tanavanurgale Jeruusalemmas.
25 Igasse Juuda linna rajas ta
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ohvripaigad, et lasta teistele ju˜
malatele ohvrisuitsu tousta, a ja
solvas sellega oma esiisade Jumalat Jehoovat.
26 Muu Aahase kohta ja
˜
koik tema tegemised algusest
˜
kuni lopuni on kirjas „Juuda ja Iisraeli kuningate raama¨
tus”. b 27 Aahas laks puhkama oma esiisade juurde ja ta
maeti Jeruusalemma, kuid mitte Iisraeli kuningate matmispaika.c Tema asemel sai kuningaks tema poeg Hiskija.
Hiskija d oli kuningaks
saades 25-aastane ja ta
valitses Jeruusalemmas 29
aastat. Tema ema oli Abija,
¨
Sakarja tutar. e 2 Hiskija tegi,
˜
mis oli Jehoova silmis oige, f
nagu oli teinud tema esiisa
Taavet. g 3 Esimese valitsusaasta esimesel kuul avas ta
Jehoova koja uksed ja tegi need korda. h 4 Siis kutsus
¨
ta idapoolsele valjakule kokku
preestrid ja leviidid 5 ning
¨
utles neile: „Kuulake mind, le¨
viidid! Puhitsege end i ja oma
esiisade Jumala Jehoova ko˜
¨
da ning korvaldage puhast pai˜
gast koik ebapuhas. j 6 Meie
isad ei olnud ustavad, vaid tegid meie Jumala Jehoova
¨
silmis kurja. k Nad hulgasid
¨ ¨
ta, poorasid talle selja ega
¨
suhtunud Jehoova puhamusse austusega. l 7 Samuti sulgesid nad eeskoja uksed m ja
˜
kustutasid lambid. n Nad ei poletanud enam suitsutusrohtu o
ega ohverdanud Iisraeli Ju¨
˜
malale puhas paigas poletus¨
ohvreid. p 8 Seeparast Jehoova vihastus Juuda ja Jeruusalemma peale q ning tegi nad
¨
kohutavaks ja hammastust te-
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kitavaks vaatepildiks, vilista˜
mise1 pohjuseks, nagu te seda
¨
oma silmaga naete. a 9 Meie
˜ ˜
¨
esiisad langesid mooga labi b
¨
ning meie pojad, tutred ja naised viidi vangi. c 10 Aga mul
¨
on sudames soov teha leping
Iisraeli Jumala Jehoovaga, d et
¨
tema tuline viha meie pealt ara
¨ ¨
¨ ¨
poorduks. 11 Mu pojad, nuud
pole aeg oma kohustusi hoo¨
letusse jatta,1 sest teid on Jehoova valinud enda ees seisma, teda teenima e ja temale
˜
ohvrisuitsu tousta laskma.” f
12 Siis asusid leviidid tegutsema. Nendeks olid kehatlastest g Amaasai poeg Mahat
ja Asarja poeg Joel, merarlastest h Abdi poeg Kiis ja Jehalleleeli poeg Asarja, geersonlastest i Simma poeg Joah
ja Joahi poeg Eeden, 13 Elisafani poegadest Siimri ja
Jeuel, Aasafi j poegadest Sakarja ja Mattanja, 14 Heemani k poegadest Jehiel ja Simei,
Jedutuuni l poegadest Semaja ja Ussiel. 15 Nad kutsusid
¨
kokku oma vennad, puhitse¨
sid end ja laksid Jehoova
koda puhastama, nagu kunin˜
˜
gas oli kooskolas Jehoova so¨
nadega kaskinud. m 16 Preest¨
rid laksid Jehoova kotta ja
hakkasid seda puhastama. Nad
˜
˜
toid koik ebapuhtad asjad, mis
nad Jehoova templist leidsid,
˜
Jehoova koja oue n ning leviidid
¨
viisid need ara Kidroni orgu. o
¨
17 Nad alustasid puhitsemist
¨
esimese kuu esimesel paeval
¨
˜
ning kaheksandal paeval joudsid nad Jehoova koja eesko¨
jani. p Nad puhitsesid Jehoova
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¨
koda kaheksa paeva ning said
¨ ¨
too valmis esimese kuu kuue¨
¨
teistkumnendal paeval.
¨
¨
18 Seejarel laksid nad ku¨
ningas Hiskija juurde ja utlesid: „Me oleme puhastanud
˜
kogu Jehoova koja, poletus˜
ohvrialtari a ja koik selle riis˜
tad b ning leivalaua c ja koik selle riistad. 19 Me oleme korda
¨
˜
teinud ja puhitsenud koik riistad, d mis ustavusetu kuningas
˜
Aahas oma valitsusajal korvale
¨ ¨
heitis, e ning need on nuud Jehoova altari ees.”
˜
20 Kuningas Hiskija tousis
hommikul vara, kutsus kokku
¨
linna peamehed ja nad laksid
˜
Jehoova kotta. 21 Nad toid
¨ ¨
seitse pulli, seitse jaara, seit¨ ¨
se jaartalle ja seitse sikku pa¨
tuohvriks kuningriigi, puhamu
¨
ja Juuda eest. f Kuningas kas¨
kis preestritel, Aaroni jareltulijatel, ohverdada need Jehoo˜
va altaril. 22 Koigepealt tapeti pullid g ning preestrid piserdasid nende verd altari
¨ ¨
peale, h siis tapeti jaarad ja piserdati nende verd altari peale
¨
¨ ¨
ning seejarel tapeti jaartalled
ja piserdati nende verd altari
¨
peale. 23 Parast seda toodi
patuohvrisikud kuninga ja koguduse ette ning nad panid
¨
kaed nende peale. 24 Preestrid tapsid sikud ja ohverdasid
nende vere altaril patuohvriks,
et tuua lepitust kogu Iisraeli
¨
eest, sest kuningas oli kaski˜
nud tuua poletusohvri ja patuohvri terve Iisraeli eest.
25 Kuningas oli pannud leviidid Jehoova kotta seisma
¨ ¨
simblite, luurade ja teiste keel¨
i nagu olid kaskinud
pillidega,
¨
¨
Taavet, j kuninga nagemustenagija Gaad k ja prohvet Naatan, l

2. AJARAAMAT 29:26–30:8

¨
sest sellise kasu oli Jehoova
oma prohvetite kaudu andnud.
¨
26 Leviitidel olid kaes Taaveti
pillid ja preestritel trompetid. a
¨
27 Siis kaskis Hiskija oh˜
verdada altaril poletusohvri. b
Kui ohverdamine algas, hakati
trompetite ning Iisraeli kuninga Taaveti pillide saatel Jehoo˜
vale laulma. 28 Kui laul kolas
¨ ¨
ja trompetid huudsid, siis ter˜
ve kogudus kummardas. Koik
˜
see kestis poletusohvri ohver˜
damise lopuni. 29 Kui ohver˜
damine oli loppenud, laskus
kuningas oma kaaskonnaga
˜
polvili ning kummardas maani.
30 Kuningas Hiskija ja peame¨
¨
hed andsid leviitidele kasu ulis¨
tada Jehoovat Taaveti ja nage¨
mustenagija Aasafi lauludega. c
˜
˜ ˜
Nad toidki roomuga kiitust,
˜
langesid polvili ja kummardasid maani.
¨
¨ ¨
31 Hiskija utles: „Nuud, kus
te olete Jehoovale eraldatud,
tooge Jehoova kotta tapaohv¨
reid ja tanuohvreid.” Kogu˜
¨
dus toigi tapa- ja tanuohvreid
¨
ning kes heast sudamest tahtis
˜
˜
anda, toi ka poletusohvreid.d
˜
˜
32 Kogudus toi poletusohvriks
¨ ¨
¨ ¨
70 veist, 100 jaara ja 200 jaar˜
˜
talle, koik need toodi poletusohvriks Jehoovale. e 33 Ja
¨
puhadeks ohvriandideks toodi
600 veist ja 3000 lammast.
34 Preestreid aga polnud pii¨
˜
savalt ja selleparast ei joud˜
˜
nud nad koiki poletusohvreid
¨
¨
ara nulgida. Niisiis tulid nende vennad leviidid neile appi, f
¨ ¨
kuni too sai tehtud ja kuni
¨
preestrid end puhitsesid. g Le¨
viidid olid suhtunud enda puhitsemisse kohusetundlikumalt
˜
kui preestrid. 35 Poletusohvreid h ja rahuohvrite rasva, i samuti joogiohvreid, mida ohver-
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˜
dati koos poletusohvritega, oli
¨
vaga palju. a Nii taastati Jehoova koja teenistus. 36 Hiskija
˜ ˜
ja kogu rahvas olid roomsad
¨
selle ule, mida Jumal oli nende
˜
heaks teinud, b sest see koik oli
toimunud nii kiiresti.
˜
˜
Hiskija saatis sona koikjale Iisraeli c ja Juudasse
ning kirjutas Efraimile ja Manassele d koguni kirjad, et nad
tuleksid Jeruusalemma Jehoo¨
va kotta pidama paasapuha Iisraeli Jumala Jehoova auks. e
2 Kuningas, tema peamehed ja
terve kogudus Jeruusalemmas
olid otsustanud pidada paa¨
sapuha teisel kuul. f 3 Nad ei
˜
saanud pidada seda oigel ajal, g
sest piisav hulk preestreid pol¨
nud end puhitsenud h ja rahvas polnud kogunenud Jeruusalemma. 4 See otsus oli
˜
oige nii kuninga kui ka terve
koguduse silmis. 5 Niisiis lasti teatada kogu Iisraelis, BeerSebast Daanini, i et rahvas tuleks Iisraeli Jumala Jehoova
¨
auks Jeruusalemma paasapuha pidama. Rahvas polnud pi¨
¨
danud seda puha uheskoos,
¨
nagu seadus ette nagi. j
¨
6 Kuninga korraldusel kai¨
sid kiirkaskjalad kuninga ja
¨
tema peameeste kirjadega labi
kogu Iisraeli ja Juuda ning tea¨ ¨
tasid: „Iisraeli rahvas, poorduge tagasi Jehoova juurde —
Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli
¨ ¨
Jumala juurde —, et ta poorduks tagasi teie juurde, kes
¨ ¨
¨ ¨
paasesite Ass
¨ uuria kuningate
¨
kaest. k 7 Arge olge oma esiisade ja vendade sarnased, kes
olid truudusetud oma esiisa˜
de Jumalale Jehoovale, mistottu ta tegi nad kohutavaks vaa¨
tepildiks,
¨ nagu te seda naete. l 8 Arge olge kangekael-
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sed, nagu olid teie esiisad. a
Alanduge Jehoova ees ja tul¨
ge tema puhamusse, b mille ta
¨
on puhitsenud igaveseks ajaks!
Teenige oma Jumalat Jehoovat, et ta oma tulise viha teie
¨
¨ ¨
pealt ara pooraks! c 9 Kui te
¨ ¨
poordute tagasi Jehoova juurde, siis halastavad vaenlased
teie vendadele ja poegadele d
ning need saavad sellele maale tagasi tulla.e Teie Jumal Jehoova on kaastundlik ja halastav f ning kui te tema juurde ta¨ ¨
gasi tulete, ei poora ta oma palet teie pealt.” g
¨
¨
10 Nii kaisid kiirkaskjalad
¨
˜
labi koik linnad Efraimis ja Ma¨
nassesh kuni Sebulonini valja,
˜
kuid rahvas pilkas ja monitas
˜
neid. i 11 Aga moned Aaseri, Manasse ja Sebuloni suguharust alandusid ja tulid Jeruusalemma. j 12 Jumal oli ka
Juudaga, et tuua nad kokku1
¨
taitma kuninga ja peameeste
¨
˜
kasku, mille need olid koosko˜
las Jehoova sonadega andnud.
13 Jeruusalemma kogunes
¨
tohutu palju inimesi, vaga
suur kogudus, et pidada teisel
¨
kuul k hapnemata leibade pu˜
ha. l 14 Nad korvaldasid Jeruusalemmas olevad altarid m
˜
ja koik suitsutusaltarid n ning
viskasid need Kidroni orgu.
¨
15 Teise kuu neljateistkum¨
˜
nendal paeval toid nad paasaohvri. Preestrid ja leviidid
¨
tundsid aga habi; niisiis nad
¨
˜
puhitsesid end ja toid Jehoova
˜
kotta poletusohvreid. 16 Nad
asusid oma kohtadele, nagu
˜
noudis jumalamehe Moosese
seadus, ning preestrid piserdasid verd, o mille nad leviitidelt said. 17 Koguduse hul-
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gas oli palju neid, kes polnud
¨
˜
end puhitsenud, ja leviidid toid
˜
paasaohvreid koigi eest, kes
¨
polnud puhtad, a et puhitseda
neid Jehoovale. 18 Rahvast,
kes polnud end puhastanud, oli
rohkesti, eriti Efraimist, Manassest, b Issaskarist ja Sebulonist tulnute seas. Sellegipoo˜
lest soid nad paasatalle, kuigi
˜
see polnud seadusega kooskolas. Hiskija aga palvetas nende eest: „Andestagu Jehoova
¨
oma headuses c 19 iga uhele,
kes on valmistanud ette oma
¨
sudant, et otsida oma esiisade Jumalat Jehoovat, d kuigi ta
¨
˜
pole end puhadusnouete kohae 20 Jehooselt puhastanud.”
˜
va vottiski Hiskijat kuulda ja
andestas rahvale.
21 Iisraellased pidasid Je¨
ruusalemmas seitse paeva
¨
hapnemata leibade puha f ja
¨
˜ ˜
olid vaga roomsad. g Leviidid
¨
ja preestrid ulistasid Jehoo¨
vat iga paev, lastes pillidel val¨ ¨
˜
jul haalel Jehoovale kolada. h
˜
22 Hiskija kiitis koiki leviite, kes Jehoova teenistuses
¨
¨
oma ulesandeid hoolsalt tait¨
¨
sid. Kogu puha ajal, seitse pae˜
˜
va, rahvas soi, i toi rahuohv¨
reid j ja tanas oma esiisade Jumalat Jehoovat.
23 Siis otsustas terve kogu¨
dus pidada puha veel seitse
¨
˜ ˜
paeva ja pidutseski roomsalt
¨
veel seitse paeva. k 24 Juuda
kuningas Hiskija annetas kogudusele 1000 pulli ja 7000 lammast ning peamehed annetasid kogudusele 1000 pulli ja 10 000 lammast. l Ja suur
¨
hulk preestreid puhitses end. m
˜ ˜
˜
25 Roomutsesid koik kohalolijad: terve Juuda kogudus,
˜
preestrid, leviidid, koik Iisraelist tulnud, n samuti Iisraelist

2. AJARAAMAT 30:26–31:14
tulnud muulased ja Juudas
elavad muulased. a 26 Jeruu˜ ˜
salemmas oli suur roomupidu.
Midagi sellist polnud Jeruusalemmas toimunud alates Iisraeli kuninga Saalomoni, Taaveti
˜
˜
¨
poja paevist. b 27 Lopuks onnistasid leviitpreestrid rah˜
¨ ¨
vast. c Jumal vottis nende haalt
˜
kuulda ja nende palve jou¨
dis tema puhasse eluasemesse,
taevasse.
¨
¨
Parast puha pidamist
¨
˜
laksid koik seal olnud
iisraellased Juuda linnadesse
¨
ja purustasid puhad sambad, d
¨
raiusid maha puhad tulbad e
˜
ning lohkusid ohvripaigad f ja
altarid g tervel Juuda- ja Benjaminimaal, samuti Efraimi- ja
Manassemaal, h kuni need olid
¨
¨
viimseni havitatud. Seejarel
¨
˜
laksid koik iisraellased taga¨
si oma linnadesse, igauks oma
maaosale.
2 Siis jagas Hiskija preest¨
rid ja leviidid ruhmadesse i
¨
¨
nende teenistusulesannete jar˜
j
gi, et nad tooksid poletus- ja
¨
rahuohvreid ning teeniksid, ta¨
naksid ja ulistaksid Jehoovat
˜
¨
tema ouede varavates. k 3 Kuningas andis osa endale kuu˜
luvast poletusohvriteks, l seal˜
hulgas nii hommikul ja ohtul m
toodavateks ohvriteks kui ka
¨
hingamispaeval, n noorkuul o ja
¨
puhade ajal p toodavateks ohvriteks, mille toomine oli ette
¨
nahtud Jehoova seaduses.
¨
4 Samuti kaskis Hiskija Jeruusalemma elanikel anda
preestritele ja leviitidele neile
˜
moeldud osa, q et need saaksid
¨
¨
taielikult puhenduda Jehoo¨
va seaduse taitmisele. 5 Kui
¨
see kask oli teada antud, tegid iisraellased helde annetu¨
se oma teravilja, varske veini,
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˜
˜
˜
oli, a mee ja koigi pollusaaduste uue saagi esimesest osast. b
˜
¨
˜
Nad toid kumnendiku koigest
˜
¨
c
ja koike sai vaga palju. 6 Iisraeli ja Juuda rahvas, kes elas
˜
¨
Juuda linnades, toi kumnendiku ka veistest ja lammastest
ning oma Jumalale Jehoovale
˜
¨
puhendatud asjadest. d Koik annetused toodi kokku ja pandi
paljudesse kuhjadesse. 7 Annetusi hakati tooma kolmandal kuul e ning neid toodi kuni
seitsmenda kuuni. f 8 Kui Hiskija ja peamehed tulid ning
˜
¨
¨
koiki neid annetusi nagid, ulis˜
tasid nad Jehoovat ja onnistasid tema rahvast Iisraeli.
¨
9 Kui Hiskija kusis preestritelt ja leviitidelt annetuste kohta, 10 vastas Saadoki
soost peapreester Asarja talle: „Sellest ajast peale, kui Jehoova kotta hakati neid anne¨
tusi tooma, g on olnud kullus¨ ¨
likult suua ja juua ning palju
¨ ¨
¨
on jaanud ulegi, sest Jehoova
˜
on oma rahvast onnistanud. Ja
˜
¨
¨ ¨
see koik siin on jarele jaanud.” h
¨
11 Seepeale kaskis Hiskija seada korda Jehoova koja
laoruumid1, i ja nii ka tehti.
˜
12 Sinna viidi ustavalt koik
¨
¨
annetused, kumnised j ja puhad
annid. Nende eest vastutas leviit Konanja ja talle allus tema
vend Simei. 13 Kuningas His¨ ¨
kija oli maaranud Konanjale
ja tema vennale Simeile abiks
Jehieli, Asasja, Nahati, Asaeli, Jerimoti, Joosabadi, Elieli,
Jismakja, Mahati ja Benaja.
¨
Jumala koja ulem oli Asarja.
¨
14 Idavarava valvur k leviit
Koore, Jimna poeg, hoolitses
Jumalale toodud vabatahtli¨
ke ohvrite eest l ning jagas val˜
˜
¨ ¨
31:11 1 Voib tolkida ka „soogiruumid”.
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ja Jehoovale toodud annetusi a
¨
¨
ja vaga puhi ande. b 15 Temale allusid preestrite linnades c
Eeden, Minjamin, Jeesua, Semaja, Amarja ja Sekanja. Nei¨
le oli usaldatud ulesanne jaga˜
da vordselt toitu oma vendade¨
le nonde ruhmades, d nii vanadele kui ka noortele. 16 See
toidujagamine oli lahus sellest
jagamisest, kus toitu anti su˜
guvosanimekirjadesse kantui¨
¨
le, kes olid oma ruhmade jar¨
gi Jehoova kojas igapaevaseid
¨
¨
ulesandeid taitmas. Neis nimekirjades olid 3-aastased ja vanemad meessoost isikud.
˜
17 Preestrid kanti suguvosa˜
nimekirja nende suguvosa kaupae — nagu ka 20-aastased ja va¨
nemad leviididf — nende ulesan¨
¨
nete jargi ruhmades. g 18 Su˜
˜
guvosanimekirja kanti ka koik
nende lapsed ja naised, pojad ja
¨
˜
tutred, koik leviidid koos pere¨
dega — sest nad hoidsid end pu¨
hana neile usaldatud puha ame¨
ti parast — 19 ning preestrid,
¨
Aaroni jareltulijad, kes elasid
˜
¨
oma linnade umbruses. h Koigis
¨ ¨
linnades olid nimeliselt maaratud mehed, kes jagasid toitu igale preestrisoo meesliikmele ja
˜
igale suguvosanimekirja kantud
leviidile.
20 Seda tegi Hiskija kogu
Juudamaal. Ta tegi seda, mis
˜
oli hea ja oige tema Jumala Jehoova silmis, ning oli talle us˜
tav. 21 Koike, mida ta Juma˜
lat teenides ette vottis seoses
Jumala koja teenistuse i ning
¨
seaduse ja kaskudega, tegi ta
¨
kogu sudamest, ja teda saatis
kordaminek.
¨
¨
Parast neid sundmusi ja
¨
Hiskija ustavust valjen¨ ¨
davaid tegusid j tungis Assuuria kuningas Sanherib Juudas-
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se. Ta piiras sisse kindlustatud
linnad, kavatsedes need vallutada. a
¨
2 Kui Hiskija nagi, et Sanherib on tulnud Jeruusalem˜
ma vastu sodima, 3 otsustas
¨
ta parast oma peameeste ja
˜
˜
sojameestega noupidamist sul¨
geda valjaspool linna asuvad
allikad, b ja ta mehed toetasid
teda. 4 Kokku tuli palju rah˜
vast ning nad sulgesid koik al¨
likad ja seal voolava oja, oel¨ ¨
des: „Miks peaksid Assuuria
kuningad leidma siit nii palju
vett?”
˜
¨
5 Peale selle vottis ta katte ja parandas kogu lagune¨ ¨
nud muuriosa, ehitas selle pea¨
le tornid ja valjapoole veel
¨
¨ ¨
uhe muuri. Samuti parandas
ta Taaveti linna kaitsevalli1c ja
valmistas palju relvi2 ja kilpe.
¨
6 Siis pani Hiskija rahva ule
¨
vaepealikud, kutsus nad lin¨
¨
navarava valjakule kokku ning
innustas neid:
7 „Olge julged
¨
¨ ¨
ja tugevad! Arge kartke Assuud ega tema suurt
ria kuningat
˜
¨
sojavage, sest neid, kes on
meiega, on rohkem kui neid,
kes on temaga. e 8 Tema toe¨
tub inimkaele, kuid meiega on
meie Jumal Jehoova, kes meid
˜
aitab ja meie eest sodib!”f Ja
rahvas sai Juuda kuninga His˜
kija sonadest julgust. g
¨
¨
¨ ¨
9 Parast seda lakitas Assuuria kuningas Sanherib, kes oli
¨
oma kuninglike vagedega Laah
kises, oma sulased Jeruusalemma Juuda kuninga Hiskija
˜
ja koigi juudalaste juurde i nei¨
le utlema:
¨
¨ ¨
10 „Nii utleb Assuuria kuningas Sanherib: „Millele te
˜
˜
32:5 1 Voib tolkida ka „Millo”; see heeb˜
¨
¨
˜
˜
rea sona tahendab „taitma”. 2 Voib tolkida ka „odasid”.

2. AJARAAMAT 32:11–27

¨ ¨
¨
loodate, et olete jaanud umberpiiratud
Jeruusalemma? a
11 Kas Hiskija mitte ei eksi¨
ta teid, saates teid nalja ja
¨
¨
janu katte surema, kui utleb:
¨ ¨
„Meie Jumal Jehoova paastab
¨ ¨
¨
meid Assuuria kuninga kaest”? b
12 Eks olnud Hiskija see, kes
¨
havitas teie Jumala ohvripai¨
gad c ja altarid d ning utles siis
Juudale ja Jeruusalemmale: „Te
¨
peate kummardama vaid uhe altari ees ja ainult seal ohvrisuit˜
su tousta laskma”? e 13 Kas te
ei tea, mida mina ja mu esiisad
˜
oleme teinud koigi maa rahvastega? f Kas nende rahvaste ju¨ ¨
malad on suutnud paasta oma
¨
maa minu kaest? g 14 Milline
˜
koigist neist jumalaist on suut¨ ¨
nud paasta oma rahva minu ja
¨
¨
mu esiisade kaest, kes neid havitasid? Kuidas suudab siis teie
¨ ¨
¨
teid minu kaest? h
Jumal
¨ paasta
¨ ¨
15 Arge nuud laske Hiskijal
¨
end petta ega eksitada! i Arge
¨
lootke temale, sest mitte uhegi rahva ega kuningriigi ju¨ ¨
mal pole suutnud paasta neid
¨
ei minu ega mu esiisade kaest.
Ammugi siis ei suuda teie Ju¨
¨ ¨
mal teid minu kaest paasta!”” j
16 Sanheribi sulased teota˜
sid toelist Jumalat Jehoovat
ja tema teenijat Hiskijat veel
enam. 17 Sanherib kirjutas
ka kirja, k kus ta teotas Iisrae¨ ¨
li Jumalat Jehoovat l ja raakis
tema kohta: „Nagu maa rah¨ ¨
vaste jumalad ei suutnud paas¨
ta oma rahvast minu kaest, m
nii ei suuda ka Hiskija Ju¨ ¨
mal paasta oma rahvast minu
¨
˜
kaest.” 18 Ja nad konelesid
¨ ¨
valjul haalel juudi keeles Jeruusalemma elanikele, kes olid
¨ ¨
muuri peal, et neid hirmutada ja kohutada, sest nad tahtsid linna vallutada. n 19 Nad
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¨
utlesid Jeruusalemma Jumala
kohta sedasama mida maa rahvaste jumalate kohta, mis on
¨
¨ ¨
inimeste katetoo. 20 Kuid kuningas Hiskija ja prohvet Jesaja, a Aamotsi poeg, palvetasid
¨
selle asja parast ja anusid taeva Jumalalt abi. b
21 Siis saatis Jehoova ing¨
¨ ¨
li ning havitas Assuuria kunin˜
¨
˜
ga laagrist koik vagevad sojamehed, c juhid ja peamehed, nii
¨ ¨
¨
et kuningas poordus habiga tagasi oma maale. Kord hiljem,
¨
kui ta laks oma jumala templis˜
se, loid tema oma pojad ta seal
¨ ¨
˜ ˜
moogaga maha. d 22 Nii paastis Jehoova Hiskija ja Jeruusa¨ ¨
lemma elanikud Assuuria ku˜
ninga Sanheribi ja koigi teiste
¨
¨
kaest ning andis neile umber˜
ringi rahu. 23 Paljud toid Jeruusalemma Jehoovale ande ja
Juuda kuningale Hiskijale kalleid kingitusi. e Sellest ajast
˜
alates austasid Hiskijat koik
rahvad.
¨
¨
24 Neil paevil jai Hiskija
haigeks ja oli lausa suremas.
Siis ta palvetas Jehoova poole f ning Jumal vastas talle ja
¨
andis talle margi. g 25 Hiski˜
ja aga ei hinnanud koike seda
head, mis talle osaks sai. Tema
¨
¨
¨
suda laks ulbeks ning selle˜
ga tombas ta nii enda kui ka
Juuda ja Jeruusalemma peale
Jumala viha. 26 Kuid Hiskija
¨
alandus ja kahetses oma suda˜
¨
me ulbust h ning nondasamuti
Jeruusalemma elanikud, mis˜
¨
tottu Jehoova ei valanud valja
oma viha Hiskija eluajal. i
¨
27 Hiskija sai vaga rikkaks
¨ ¨
ja auvaarseks.j Ta ehitas endale varaaitu, k kus ta hoi˜
¨ ¨
dis hobedat, kulda, vaartus˜
likke kive, palsamioli, kilpe

633
ja igasuguseid kalleid asju.
28 Samuti ehitas ta aitu tera¨
˜
vilja, varske veini ja oli jaoks.
Ta tegi laudad mitmesugustele kariloomadele ning aedikud lammastele ja kitsedele.
29 Ta ehitas endale linnu ja
soetas suuri loomakarju, sest
Jumal andis talle palju vara.
¨
30 Hiskija sulges Giihoni a ulemise allika b ja suunas vee alla
¨ ¨
laane poole Taaveti linna.c Tal
¨
˜
laks korda koik, mis ta ette
˜
¨
˜
vottis. 31 Kui Babuloni voi¨
mukandjate saadikud lakitati
¨
temalt kusima imeteo d koh¨
ta, mis sellel maal oli sundi¨
¨
nud, e jattis Jumal Hiskija uksi,
et teda proovile panna f ja tea˜
¨
da saada koike, mis on ta sug
dames.
32 Muu Hiskija kohta ja
˜
koik, mis ta truu armastuse
ajel tegi, h on kirjas prohvet
¨
Jesaja, Aamotsi poja nagemuses i ning „Juuda ja Iisraeli kuningate raamatus”. j 33 Hiski¨
ja laks puhkama oma esiisade
¨
˜
juurde ja ta maeti maenolvale,
mis oli Taaveti poegade mat¨
mispaiga lahedal. k Kui ta suri,
avaldas kogu Juuda ja Jeruusalemm talle austust. Tema
asemel sai kuningaks tema
poeg Manasse.
Manasse l oli kuningaks
saades 12-aastane ja
ta valitses Jeruusalemmas 55
aastat. m
2 Manasse tegi Jehoova sil¨
mis kurja nende rahvaste jaledate tavade eeskujul, kelle Jehoova oli Iisraeli rahva eest
¨
ara ajanud. n 3 Manasse taastas ohvripaigad, mis tema isa
˜
Hiskija oli maha lohkunud, o
¨
tegi altareid Baalidele ja pusti¨
tas puhi tulpi. Ta kummardas
˜
koigi taevakehade ees ja tee-
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nis neid. a 4 Ta ehitas altareid
ka Jehoova kotta, b mille koh¨
ta Jehoova oli oelnud: „Jeruusalemmast saab igaveseks mu
¨
nime eluase.” c 5 Samuti pus˜
titas ta Jehoova koja molemas˜
se oue d altarid taevakehadele. 6 Ta heitis oma poegi tulle e Ben-Hinnomi orus, f tegeles
˜
maagia, g ennustamise ja noidusega ning seadis ametisse vai¨
mude valjakutsujaid ja ettekuulutajaid.h Ta tegi Jehoova
¨
silmis vaga palju kurja, solvates teda sellega.
7 Ta tegi ka nikerdatud
kuju ja pani selle Jumala kot¨
ta, i mille kohta Jumal oli oelnud Taavetile ja tema pojale
Saalomonile: „Selle koja ja Jeruusalemma, mille ma olen va˜
linud koigist Iisraeli suguharudest, teen ma oma nime
¨ ¨
jaadavaks eluasemeks. j 8 Ma
ei sunni iisraellasi enam lahkuma maalt, mille ma andsin nende esiisadele, kui nad vaid tee˜
¨
¨
vad koike, mis ma kasin, jargivad hoolsalt kogu seadust ning
˜
¨ ¨
˜
koiki maarusi ja oigusnorme,
mis ma Moosese kaudu neile
andsin.” 9 Manasse viis Juuda ja Jeruusalemma elanikud
eksiteele, nii et nad tegid rohkem kurja, kui olid teinud rahvad, kelle Jehoova oli iisrael¨
laste eest havitanud. k
¨ ¨
10 Jehoova raakis korduvalt Manasse ja tema rahva˜
ga, kuid nad ei votnud teda
kuulda. l 11 Jehoova lasi tulla
¨ ¨
nende kallale Assuuria kunin¨
˜
ga vaepealikel, kes votsid Manasse kinni, panid talle konk¨
sud kulge,1 sidusid ta vask¨
ahelaisse ja viisid Babuloni.
˜
¨
˜
33:11 1 Teine voimalik tahendus: „votsid
¨
˜
Manasse kinni uhes kaljulohes”.

2. AJARAAMAT 33:12–34:4

¨
12 Hadas olles anus ta oma
Jumalalt Jehoovalt halastust
¨
ja oli vaga alandlik oma esiisade Jumala ees. 13 Ta muudkui palus Jumalat ning tema
¨
palve puudutas Jumala su¨
dant. Jumal pani tahele tema
anumist, lasi tal tulla tagasi Jeruusalemma ja andis tal˜
le taas kuningavoimu. a Siis Ma˜
nasse moistis, et Jehoova on
˜
toeline Jumal. b
¨
14 Parast seda ehitas ta
¨
¨ ¨
Taaveti linnale valimise muuri.c Ta ehitas selle Giihonist d
¨ ¨
ja vadist laane poole ning see
¨
¨
ulatus Kalavaravani e ja umbrit¨
ses Ofelit; f ta tegi selle vaga
˜
¨ ¨
¨
korge. Ta maaras ka vaepeali˜
kud koigisse Juuda kindlustatud linnadesse. 15 Manasse
˜
˜ ˜
korvaldas Jehoova kojast voorad jumalad ja ebajumalakuju, g
˜
samuti koik altarid, mis ta oli
¨
rajanud Jehoova koja maele h ja
Jeruusalemma, ning lasi visata
¨
need valjapoole linna. 16 Ta
tegi korda Jehoova altari i ning
¨
˜
toi sellel rahu- j ja tanuohv¨
reid.k Ta kaskis Juudal teenida Iisraeli Jumalat Jehoovat.
17 Aga rahvas ohverdas ikka
˜
ohvripaikades, ehkki nad toid
seal ohvreid oma Jumalale Jehoovale.
18 Muu Manasse kohta, tema
¨
palve Jumalale ja nende nagija˜
te sonad, kes hoiatasid teda Iisraeli Jumala Jehoova nimel, on
kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus. 19 Tema palvest l
ja sellest, kuidas seda kuulda
˜
˜
voeti, koigist tema pattudest ja
tema ustavusetusest, m samuti
sellest, kuhu ta rajas ohvripai¨
¨
gad ning pustitas puhad tulbad n
ja nikerdatud kujud, enne kui
¨
ta alandus, on kirjutatud nagija-
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¨
¨
te ulestahendustes. 20 Manas¨
se laks puhkama oma esiisade
˜
juurde ja ta maeti oma koja korvale. Tema asemel sai kuningaks tema poeg Aamon. a
21 Aamon b oli kuningaks
saades 22-aastane ja ta valitses
Jeruusalemmas kaks aastat. c
22 Aamon tegi Jehoova silmis
kurja, nagu oli teinud tema isa
˜
˜
Manasse.d Ta toi ohvreid koigile nikerdatud kujudele, mis
tema isa Manasse oli teinud, e ja
kummardas neid. 23 Aga ta ei
alandunud Jehoova ees, f nagu
oli alandunud tema isa Manasse. g Aamon vaid suurendas
¨ ¨
˜
oma suud. 24 Lopuks sepitsesid Aamoni sulased tema vas˜
tu vandenou h ja tapsid ta tema
˜
kojas. 25 Kuid maa rahvas loi
˜
maha koik, kes olid kuningas
˜
Aamoni vastu vandenou pida˜
nud, i ja tostis tema asemel kuningaks ta poja Joosija. j
Joosija k oli kuningaks
saades 8-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas 31 aasl
tat. 2 Ta tegi, mis oli Jehoova
˜
¨
silmis oige, kais oma esiisa Taa¨
veti jalgedes ega kaldunud neist
ei paremale ega vasakule.
3 Oma valitsuse 8. aastal,
kui ta oli veel noor, hakkas ta
otsima oma esiisa Taaveti Jumalat. m 12. aastal asus ta puhastama Juudat ja Jeruusa¨
lemma n ohvripaikadest, o puhadest tulpadest ning nikerdatud
ja valatud kujudest. p 4 Tema
˜
juuresolekul lohuti maha Baa¨
lide altarid ja ta havitas nende peal olnud suitsutusalused.
¨
Samuti purustas ta puhad tulbad ning nikerdatud ja valatud
kujud, pihustas need ja puistas
nende haudadele, kes olid nei-
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˜
le ohverdanud. a 5 Ja ta poletas preestrite luid nende altaritel. b Nii puhastas ta Juuda ja
Jeruusalemma.
6 Ka Manasse, Efraimi c ja
Siimeoni linnades ning ise˜
gi Naftalimaal, koigis laastatud
˜
paigus, 7 lohkus ta maha altarid ning purustas ja pihustas
¨
puhad tulbad ja nikerdatud ku¨
jud; d ta havitas kogu Iisraeli˜
¨
maal koik suitsutusalused. e Pa¨ ¨
rast seda poordus ta tagasi Jeruusalemma.
8 Oma valitsuse 18. aastal,
olles puhastanud maa ja templi, saatis Joosija Asalja poja
¨
Saafani, f linnaulem Maaseja ja
kroonik Joahi, Joahase poja,
parandama oma Jumala Je¨
hoova koda. g 9 Need laksid
¨
ulempreester Hilkija juurde ja
andsid talle Jumala kotta too¨
dud raha, mille leviitidest varavavalvurid olid kogunud Ma¨
¨ ¨
nassest, Efraimist ja ulejaanud
Iisraelist h ning Juudast, Benjaminist ja Jeruusalemma elanikelt. 10 Nad andsid selle raha
¨ ¨
Jehoova koja toodejuhatajate
¨
¨ ¨
katte ning toolised kasutasid
seda Jehoova koja parandamiseks. 11 Juhatajad andsid
¨
¨ ¨
raha kasitoolistele ja ehitajatele, et need ostaksid tahutud
kive ja palke kinnituste jaoks
¨
ning ehitaksid palkidest ules
hooned, mis Juuda kuningad
olid lasknud laguneda. i
12 Need mehed tegid oma
¨
¨ ¨
tood ustavalt. j Nende ulevaa¨ ¨
tajateks maarati leviitidest merarlased k Jahat ja Obadja ning
kehatlased l Sakarja ja Mesul¨
lam. Leviidid, kellest igauks
m 13 panoli kogenud muusik,
¨ ¨
¨ ¨
di lihttooliste ja teiste toolis¨
˜
te ulevaatajateks. Moned levii-
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did olid kirjutajad, ametnikud
¨
ja varavavalvurid. a
14 Kui nad Jehoova kotta
¨
˜
toodud raha valja votsid, b leidis preester Hilkija Jehoova
seaduse raamatu, c mis oli saadud Moosese kaudu. d 15 Hil¨
kija utles kirjutaja Saafanile: „Ma leidsin Jehoova kojast seaduseraamatu,” ja andis selle Saafanile. 16 Saafan
˜
toi raamatu kuningale ja teatas talle: „Su sulased tegid
˜
¨
koik, mis neile ulesandeks
˜
anti. 17 Nad votsid Jehoova
kojas leiduva raha ning andsid
¨ ¨
selle ametissemaaratud mees¨ ¨
¨
tele ja toolistele.” 18 Veel utles kirjutaja Saafan kuningale:
„Preester Hilkija andis mulle
¨
uhe raamatu.”e Ja Saafan hakkas seda kuningale ette lugema. f
19 Niipea kui kuningas neid
˜
¨
seadusesonu kuulis, karistas
˜
ta oma riided lohki. g 20 Kuningas andis Hilkijale, Saafani
pojale Ahikamile, h Miika pojale Abdonile, kirjutaja Saafani¨
le ja oma sulasele Asajale kasu:
¨
21 „Minge ja kusige minu ning
¨
¨ ¨
Iisraeli ja Juudasse jarelejaanute nimel Jehoovalt selle raa˜
matu sonade kohta, sest suur
on Jehoova raev, mis tabab
˜
meid seetottu, et meie esiisad
¨
˜
pole jarginud Jehoova sona
˜
¨
ega teinud koige selle jargi,
mis sellesse raamatusse kirja
on pandud.” i
¨
22 Siis laks Hilkija koos
teiste kuninga saadetud meestega naisprohvet j Hulda juur˜
de, kes oli roivakambri hoidja Sallumi, Harhase poja Tikva
poja naine ja kes elas Jeruusalemma uues linnaosas,
¨ ¨
ja nad raakisid seal temaga. k

2. AJARAAMAT 34:23–35:5

¨
23 Hulda utles neile: „Nii lausub Iisraeli Jumal Jehoova:
„Teatage mehele, kes teid minu
¨
juurde saatis: 24 „Nii utleb
Jehoova: „Ma toon selle pai˜
ga ja elanike peale onnetuse, a
˜
koik needused, mis on kirjas
raamatus, b mida Juuda kuningale ette loeti, 25 sest nad on
¨
mu huljanud c ja lasknud teiste˜
le jumalatele ohvrisuitsu tous˜
d
ta ning solvanud mind koigi
¨
¨ ¨
oma katetoodega. Minu raev
tabab seda paika ega vaibu.”” e 26 Aga Juuda kuninga¨
le, kes lakitas teid Jehoovat
¨
¨
˜
kusitama, oelge: „Nende sonade kohta, mis sa kuulsid, f lausub Iisraeli Jumal Jehoova:
¨
27 „Kuna su suda pehmenes ja
sa alandusid Jumala ees, kui
˜
kuulsid tema sonu selle paiga
ja elanike kohta, ning sa alan¨
dusid minu ees, karistasid oma
˜
riided lohki ja nutsid minu
˜
ees, siis votan ma sind kuulda,” g lausub Jehoova. 28 „Ma
viin sind puhkama su esivane¨
mate juurde ja sa lahed rahus
oma hauda ning su silmad ei
¨
˜
nae kogu seda onnetust, mis
ma toon selle paiga ja elanike
peale.”””” h
˜
Ja nad andsid sonumi kuningale edasi. 29 Siis andis
¨
kuningas kasu kutsuda kok˜
ku koik Juuda ja Jeruusa¨
lemma vanemad. i 30 Seejarel
¨
laks kuningas Jehoova kot˜
ta ning koos temaga koik
Juuda mehed, Jeruusalemma
elanikud, preestrid ja leviidid — kogu rahvas, nii noored kui ka vanad. Ta lu˜
ges neile ette koik Jehoova ko˜
jast leitud lepinguraamatu sonad. j 31 Kuningas seisis oma
˜
kohal ja solmis Jehoova ees le-
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¨
pingu1, a lubades kaia Jehoova
¨
¨
¨
jarel, jargida tema kaske, meel¨ ¨
¨
detuletusi ja maarusi kogu sub
damest ja kogu hingest ning
¨
taita selles raamatus kirjas
¨
olevat lepingut. c 32 Ta kas˜
kis koigil, kes olid Jeruusalemmas ja Benjaminimaal, sellest lepingust kinni pidada. Ja
¨
Jeruusalemma elanikud taitsid oma esiisade Jumala lepin˜
gut. d 33 Siis korvaldas Joosi˜
¨
ja koik jaledused1 kogu Iisrae˜
limaalt e ja andis koigile Iisrae¨
lis kasu teenida oma Jumalat
Jehoovat. Niikaua kui ta elas,
¨ ¨
˜
ei poordunud nad korvale oma
esiisade Jumala Jehoova teedelt.
Joosija pidas Jeruusalemmas Jehoova auks
¨
paasapuha f ja esimese kuu g
¨
¨
neljateistkumnendal
paeval
toodi paasaohver. h 2 Ta pani
¨
¨
preestrid taitma oma ulesandeid ja innustas neid Jehoova
kojas teenima. i 3 Ja leviitide˜
le, kogu Iisraeli opetajatele, j kes
¨
¨
olid Jehoova silmis puhad, ut¨
les ta: „Pange puha laegas kotta, mille ehitas Iisraeli kuningas
Saalomon, Taaveti poeg.k Teil
˜
pole enam vaja seda olgadel
¨ ¨
kanda.l Teenige nuud oma Jumalat Jehoovat ja tema rahvast
Iisraeli. 4 Seadke end teenis˜
tuseks valmis oma suguvosade
¨
¨
ja ruhmade jargi Iisraeli kuninga Taaveti ja tema poja Saalomoni kirjalike juhendite koha¨
selt. m 5 Asuge puhasse paika
˜
¨
¨ ¨
oma suguvosa jargi maaratud
¨
ruhmade kaupa ning teenige
¨
¨ ¨
oma vendi, ulejaanud rahvast,
˜
¨
¨
selle suguvosaruhmade jargi.

35

˜
˜
34:31 1 Voib tolkida ka „uuendas lepin˜
˜
gut Jehoovaga”. 34:33 1 Voib tolkida ka
„ebajumalad”.
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¨
6 Tooge paasaohver, a puhitsege end ja tehke oma vendade
jaoks ettevalmistusi, et toimida
nii, nagu Jehoova on Moosese
¨
kaudu oelnud.”
7 Joosija annetas kohaletulnud rahvale paasaohvriks
¨ ¨
30000 jaartalle ja sikutalle
ning 3000 veist. Need olid kuninga varast. b 8 Ka tema peamehed andsid rahvale, preestritele ja leviitidele vabatahtli¨
ku ohvri. Jumala koja ulec
vaatajad Hilkija, Sakarja ja
Jehiel andsid preestritele paasaohvriks 2600 lammast ja kitse ning 300 veist. 9 Leviitide
¨
ulemad Konanja, tema vennad
Semaja ja Netaneel, samuti Hasabja, Jeiel ja Joosabad annetasid leviitidele paasaohvriks
5000 lammast ja kitse ning 500
veist.
˜
10 Koik oli teenistuseks valmis. Preestrid seisid oma koh¨
tadel ja leviidid olid oma ruh¨
madesd kuninga kasu kohaselt.
11 Siis hakkasid nad tapma
paasaohvreid. e Preestrid piserdasid verd, mis neile anti, f
¨
ning leviidid nulgisid loomi. g
¨
12 Seejarel valmistasid nad
˜
ette poletusohvreid ja and˜
sid need rahvale selle suguvo¨
¨
saruhmade jargi, et ohverdada need Jehoovale, nagu on
kirjas Moosese raamatus. Sedasama tegid nad ka veistega.
13 Paasaohvreid valmistasid1
¨
nad kombe kohaselt tulel. h Puhitsetud ande valmistasid nad
pottides, padades ja pannidel,
¨
misjarel nad viisid need kiiresti rahvale. 14 Siis valmistasid
leviidid enda ja preestrite paasaohvri, sest preestrid, Aaro¨
¨ ¨
ni jareltulijad, olid kuni ooni
˜
˜
¨
35:13 1 Voib tolkida ka „kupsetasid”.
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˜
˜
hoivatud poletusohvrite ja ras˜
va ohverdamisega. Seetottu
valmistasid leviidid paasaohvri
nii endale kui ka preestritele,
¨
Aaroni jareltulijatele.
15 Lauljad, Aasafi a pojad,
olid oma kohtadel, nagu olid
¨ ¨
maaranud Taavet, b Aasaf, c Hee¨
man ja kuninga nagemuste¨
¨
nagija Jedutuun, d ning vara¨
e
vatel olid varavavalvurid. Neil
polnud vaja teenistusest lahkuda, sest nende vennad leviidid valmistasid neile paasaohv¨
˜
ri. 16 Sel paeval oli koik Jehoova teenistuseks valmis, et
¨
pidada paasapuha f ja ohverdada
˜
poletusohvreid Jehoova altaril,
¨
nagu kuningas Joosija oli kaskig
nud.
˜
17 Koik kohaletulnud iis¨
raellased pidasid sel paeval
¨
¨
paasapuha ja veel seitse pae¨
va hapnemata leibade puha. h
¨
18 Sellist paasapuha polnud
Iisraelis peetud alates prohvet
¨
¨
Saamueli paevist. Mitte ukski
teine Iisraeli kuningas polnud
¨
pidanud paasapuha nii, nagu
¨
seda tahistasid kuningas Joo˜
sija, i preestrid, leviidid, koik
Juudast ja Iisraelist kokkutulnud inimesed ning Jeruusalemma elanikud. 19 Seda
¨
paasapuha peeti Joosija 18. valitsusaastal.
¨
20 Parast seda kui Joosi˜
ja oli templis koik korda seadnud, tuli Egiptuse kuningas
¨ ¨
Neho j Eufrati aarde Karkemi˜
se alla sodima. Joosija aga astus talle vastu. k 21 Neho saa¨
˜
tis kaskjalad Joosija juurde sonumiga „Mis sul on minuga tegemist, Juuda kuningas? Ma ei
˜
ole tulnud sodima sinuga, vaid
¨
uhe teise rahvaga ja Jumal ¨ on
¨
kaskinud mul kiirustada. Ara

2. AJARAAMAT 35:22–36:13
hakka vastu Jumalale, kes on
¨
minuga, sest muidu ta havitab
su!”. 22 Joosija aga ei taan¨
dunud, vaid tegi end aratund¨
˜
matuks a ja laks temaga sodima. Ta ei kuulanud Nehot, kel¨ ¨
le kaudu Jumal raakis, vaid
astus temaga Megiddo b tasan˜
dikul voitlusse.
23 Vibumehed aga tabasid
¨
kuningas Joosijat ja ta utles
oma sulastele: „Viige mind siit
¨
ara, sest ma olen raskelt haavatud.” 24 Tema sulased aitasid ta vankrilt maha ja viisid ta
˜
tema teise sojavankriga Jeruusalemma. Joosija suri ja maeti oma esiisade hauakoopasse c
ning kogu Juuda ja Jeruusalemm leinas teda taga. 25 Jeremija d tegi Joosijast kaebe˜
laulu ning koik mees- ja naislauljad e laulavad siiani Joosijast nutulaule. Nende laulude
laulmine sai Iisraelis tavaks ja
need on talletatud koos teiste
kaebelauludega.
26 Muu Joosija kohta ja
˜
koik, mis ta truu armastuse
˜
ajel kooskolas Jehoova seadusega tegi, 27 samuti tema et˜
˜
tevotmised algusest kuni lopuni, on kirjas „Iisraeli ja Juuda
kuningate raamatus”. f
˜
Siis vottis maa rahvas
Joosija poja Jooahase g
˜
ning tostis ta tema isa asemel
Jeruusalemmas kuningaks. h
2 Jooahas oli kuningaks saades 23-aastane ja ta valitses
Jeruusalemmas kolm kuud.
˜
3 Egiptuse kuningas korvaldas
˜
ta Jeruusalemmas voimult ja
¨ ¨
maaras maale trahviks 100 ta˜
lenti1 hobedat ja talendi2 kulda. i 4 Egiptuse kuningas pani

36

36:3 1 3,4 tonni. (Vt lisa B14.) 2 34,2 kg.
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Juuda ja Jeruusalemma kuningaks Jooahase venna Eljakimi
ning muutis selle nime Joojakimiks. Aga Jooahase viis Neho a
Egiptusse. b
5 Joojakim c oli kuningaks
saades 25-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas 11 aastat. Ta tegi oma Jumala Jehoo¨
va silmis kurja. d 6 Babuloni
¨
kuningas Nebukadnetsar e rundas teda, et ta vaskahelais Ba¨
buloni viia. f 7 Nebukadnetsar
¨
viis Babuloni osa Jehoova koja
riistu ning pani need oma pa¨
leesse Babulonis. g 8 Muu Joo¨
jakimi kohta ja tema tehtud ja˜
ledused ning koik tema kurjad
teod on kirjas „Iisraeli ja Juuda
kuningate raamatus”. Tema asemel sai kuningaks tema poeg
Joojakin. h
9 Joojakini oli kuningaks
saades 18-aastane ja ta valitses
Jeruusalemmas kolm kuud ja
¨
¨
kumme paeva. Ta tegi Jehoova silmis kurja. j 10 Aasta al¨
gul1 kaskis kuningas Nebukadnetsar tema ja samuti Jehoova
¨ ¨
koja vaartuslikud esemed k Ba¨
buloni tuua. l Aga Juuda ja Je˜
ruusalemma kuningaks tostis
ta tema isa venna Sidkija. m
11 Sidkija n oli kuningaks
saades 21-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas 11 aastat. o 12 Sidkija tegi oma Jumala Jehoova silmis kurja ega
alandunud prohvet Jeremija
¨ ¨
¨
ees, p kes raakis Jehoova ka¨
sul. 13 Samuti massas ta kuningas Nebukadnetsari vastu, q
kes oli lasknud tal Jumala ni¨
mel vande anda. Ta jai kange¨
¨
kaelseks ja tema suda jai kal¨ ¨
giks ning ta ei poordunud
tagasi Iisraeli Jumala Jehoo36:10 1 Ilmselt kevadel.
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˜
va juurde. 14 Koik preestrite
peamehed ja kogu rahvas olid
¨ ¨
Jumala vastu aarmiselt truudusetud. Nad tegid samasugu¨
seid jaledusi nagu teised rah¨
vad ja ruvetasid Jehoova koja, a
¨
mille ta oli Jeruusalemmas puhitsenud.
15 Jehoova, nende esiisade
Jumal, hoiatas neid oma saadikute kaudu, hoiatas neid ikka
¨
ja jalle, sest tal oli oma rahvast
ja elupaigast kahju. 16 Nemad
aga pilkasid Jumala saadikuid, b
˜
¨
˜
polgasid ara tema sonad c ja
¨
naersid tema prohvetite ule, d
¨
kuni Jehoova raev suttis oma
rahva vastu, e kuni rahval polnud
enam paranemislootust.
˜
17 Ta toi nende kallale kaldealastef kuninga, kes tappis
˜ ˜
moogaga g nende noored mehed
¨
nende puhamus. h Ei olnud sel
kahju noorest mehest ega neitsist, vanast ega raugast. i Jumal
˜
˜
¨
andis koik tema katte. j 18 Koik
Jumala koja riistad, nii suured
¨
kui ka vaiksed, samuti Jehoova koja varanduse ning kuninga ja tema peameeste varandu¨
˜
se, viis ta Babuloni. k 19 Ta po˜
letas maha Jumala koja, l lohkus
¨ ¨
˜
Jeruusalemma muuri m ning po-
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¨
letas selle kindlustornid ja havi˜
¨ ¨
tas koik vaartusliku. a 20 Ja
˜ ˜
¨ ¨
need, kes olid mooga eest paa¨
senud, viis ta Babuloni vangi. b
Neist said tema ja ta poegade
sulased c ning nad olid seda se¨
ni, kuni hakkas valitsema Par¨
¨
sia kuningriik. d 21 Nii laks tai˜
¨ ¨
de Jehoova sona, mis ta oli raakinud Jeremija kaudu, e ja maa
¨
¨ ¨
huvitas oma pidamata jaanud
¨
f
hingamispaevad. Kogu laasta¨
tud aja oli maal hingamispaev,
¨
kuni sai tais 70 aastat. g
¨
22 Parsia kuninga Kyrose1h
¨
¨
esimesel aastal — et laheks taide
˜
sona, mille Jehoova oli andnud
¨
Jeremija kaudui — aratas Jehoo¨
va Parsia kuninga Kyrose vaimu,
nii et see lasi kuulutada kogu
oma kuningriigis nii suuliselt
¨
kui ka kirjalikult: j 23 „Nii utleb
¨
Parsia kuningas Kyros: „Jehoova, taeva Jumal, on andnud mul˜
le koik kuningriigid maa peal k
¨
ja tema on kaskinud mul ehitada talle koda Juudamaale Jeruusalemma. l Kes teie seast kuulub
tema rahva hulka, sellega olgu
tema Jumal Jehoova. Ta mingu
Jeruusalemma!”” m
36:22 1 Kyros II ehk Kyros Suur.

ESRA
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨ ¨
Kyrose maarus templi
taastamiseks (1–4)
Pagendatud valmistuvad
¨
Babulonist naasma (5–11)
2 Tagasitulnute nimekiri (1–67)
Templiabilised (43–54)
Saalomoni sulaste pojad (55–57)
1

Vabatahtlikud annid templi
toetuseks (68–70)
3 Altar taastatakse, tuuakse
ohvreid (1–7)
Templi taastamine algab (8, 9)
Templile rajatakse
vundament (10–13)

¨ ¨
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4 Templi taastamist takistatakse (1–6)
Vaenlased saadavad Artaxerxesele
kaebekirja (7–16)
Artaxerxese vastus (17–22)
¨ ¨
Templi ehitus jaab seisma (23–24)
¨
5 Juudid jatkavad templi ehitamist (1–5)
Tatnai kiri kuningas Dareiosele (6–17)
¨ ¨
6 Dareios uurib asja, tema maarus (1–12)
Tempel saab valmis ja
¨
puhitsetakse (13–18)
¨
Paasapuha (19–22)

Artaxerxese kiri Esrale (11–26)
¨
Esra ulistab Jehoovat (27–28)
8 Koos Esraga naasnute nimekiri (1–14)
Ettevalmistused teekonnaks (15–30)
¨
Lahkumine Babulonist, saabumine
Jeruusalemma (31–36)
9 Iisraellaste segaabielud (1–4)
Esra patukahetsuspalve (5–15)
˜ ˜
¨
10 Leping vooramaa naiste arasaatmise
kohta (1–14)
˜ ˜
Vooramaa naised saadetakse
¨
ara (15–44)

7 Esra tuleb Jeruusalemma (1–10)

¨

arsia kuninga
1 Pesimesel
aastal
¨
˜

Kyrose1a
¨
— et laheks taide sona, mille Jehoova
oli andnud Jeremija kaudu b —
¨
¨
aratas Jehoova Parsia kuninga
Kyrose vaimu, nii et see lasi
kuulutada kogu oma kuningriigis nii suuliselt kui ka kirjalikult: c
¨
¨
2 „Nii utleb Kyros, Parsia
kuningas: „Jehoova, taeva Ju˜
mal, on andnud mulle koik kud
ningriigid maa peal ja tema
¨
on kaskinud mul ehitada talle
koda Juudamaale Jeruusalemma. e 3 Kes teie seast kuulub
tema rahva hulka, sellega olgu
tema Jumal. Ta mingu Juudamaale Jeruusalemma ja ehita¨
gu ules koda Iisraeli Jumalale
Jehoovale, kelle koda oli Je˜
ruusalemmas1. Tema on toeline Jumal. 4 Kohalikud elani˜
kud aidaku koiki neid muulasi, f
˜
andes neile hobedat, kulda, igasuguseid asju ja kariloomi ning
˜
vabatahtlikke ohvreid toelise
Jumala koja heaks, g mis oli Jeruusalemmas.””
1:1 1 Kyros II ehk Kyros Suur. 1:3 1 Teine
˜
¨
voimalik tahendus: „kes on Jeruusalemmas”.
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5 Siis Juuda ja Benjamini
˜
suguvosade peamehed ning
˜
preestrid ja leviidid — koik, kel¨
le vaimu Jumal oli aratanud —
hakkasid valmistuma selleks, et
¨
minna ja ehitada ules Jehoova
˜
koda Jeruusalemmas. 6 Koik
nende naabrid toetasid neid,
˜
andes neile hoberiistu, kulda, igasuguseid asju, kariloo¨ ¨
mi ja vaartuslikke esemeid li˜
saks koigile vabatahtlikele ohvritele.
˜
¨
7 Kuningas Kyros toi valja Jehoova koja riistad, mis
Nebukadnetsar oli Jeruusalem¨
˜
mast ara votnud ja oma juma¨
la kotta pannud. a 8 Parsia ku¨
ningas Kyros lasi need valja
tuua varahoidja Mitredati juha¨
tuse all ning see luges need ule
ja andis Juuda pealikule Sesbassarile1. b
¨
9 Nende arv oli jargmine:
˜
30 kuldkorvi, 1000 hobekor˜
vi, 29 muud nou, 10 30 kuld˜
kausikest, 410 hobekausikest ja
1000 muud riista. 11 Kuld- ja
˜
hoberiistu oli kokku 5400. Kui
Sesbassar pagendatud rahva c
1:8 1 Ilmselt sama kes Serubbaabel (Esr
2:2; 3:8).
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¨
Babulonist Jeruusalemma viis,
˜
˜
vottis ta koik need asjad kaasa.
Need on halduspiirkonna
¨
elanikud, kes laksid teele
neist pagendusse viidud vangi¨
dest, a kelle Babuloni kuningas
¨
Nebukadnetsar oli Babuloni pagendanud b ning kes hiljem naasid Jeruusalemma ja Juudas¨
se, igauks oma linna, c 2 need,
kes tulid koos Serubbaabeli, d
Jeesua, e Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsani, Mispari, Bigvai, Rehumi ja Baanaga.
Iisraeli rahva mehi oli: f
3 Parose poegi 2172, 4 Sefatja poegi 372, 5 Aarahi g poegi
775, 6 Jeesua ja Joabi poegadest Pahat-Moabi h poegi 2812,
7 Eelami i poegi 1254, 8 Sattu j
poegi 945, 9 Sakkai poegi 760,
10 Baani poegi 642, 11 Beebai poegi 623, 12 Asgadi poegi 1222, 13 Adonikami poegi
666, 14 Bigvai poegi 2056,
15 Aadini poegi 454, 16 Aateri poegi Hiskijast 98, 17 Betsai poegi 323, 18 Joora poegi 112, 19 Haasumi k poegi 223,
20 Gibbari poegi 95, 21 Petlemma mehi 123, 22 Netofa
mehi 56, 23 Anatoti l mehi 128,
24 Asmaveti mehi 42, 25 Kirjat-Jearimi, Kefiira ja Beeroti
mehi 743, 26 Raama m ja Geba n
mehi 621, 27 Mikmase mehi
122, 28 Peeteli ja Ai o mehi 223,
29 Nebo p mehi 52, 30 Magbise poegi 156, 31 teise Eelami
poegi 1254, 32 Haarimi poegi
320, 33 Loodi, Haadidi ja Oono
mehi 725, 34 Jeeriko mehi 345,
35 Senaa poegi 3630.
36 Preestreidq oli: Jeda˜
ja r poegi Jeesua s ˇsuguvos
sast 973, 37 Immeri poegi
1052, 38 Pashuri z poegi 1247,
ˇ
39 Haarimi z poegi 1017.
40 Leviite t oli: Hoodavja

2
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poegadest Jeesua ja Kadmieli a
poegi 74; 41 lauljaid, b Aasa¨
fi c poegi, 128; 42 varavavalvurite d poegi — Sallumi poegi,
Aateri poegi, Talmoni e poegi,
Akkubi f poegi, Hatita poegi ja
Soobai poegi — 139.
43 Templiabilisedg olid: Siiha pojad, Hasuufa pojad, Tabbaoti pojad, 44 Keerose pojad, Siiaha pojad, Paadoni pojad, 45 Lebana pojad, Hagaba
pojad, Akkubi pojad, 46 Haagabi pojad, Salmai pojad, Haanani pojad, 47 Giddeli pojad,
Gahari pojad, Reaja pojad,
48 Retsini pojad, Nekooda pojad, Gassami pojad, 49 Uusa
pojad, Paaseahi pojad, Beesai
pojad, 50 Asna pojad, meunlaste pojad, nefuslaste pojad,
51 Bakbuki pojad, Hakufa pojad, Harhuuri pojad, 52 Basluti pojad, Mehiida pojad, Harsa pojad, 53 Barkose pojad,
Siisera pojad, Taamahi pojad,
54 Nesiahi pojad, Hatiifa pojad.
55 Saalomoni sulaste pojad olid: Sootai pojad, Soofereti pojad, Peruuda h pojad,
56 Jaala pojad, Darkoni pojad,
Giddeli pojad, 57 Sefatja pojad, Hattili pojad, Pokeret-Hassebaimi pojad, Aami pojad.
58 Templiabilisi ja Saalomoni sulaste poegi oli kokku 392.
¨
59 Need on need, kes laksid teele Tel-Melahist, Tel-Harsast, Kerubist, Addonist ja Im˜
merist, aga kel polnud voimalik
˜
˜
toendada oma suguvosakuulu¨
vust ega paritolu, seda, kas nad
¨
uldse on iisraellased: i 60 Delaja pojad, Toobija pojad, Nekooda pojad, kokku 652; 61 ja
preestrite poegadest Habaja
pojad, Hakkose j pojad, Barsil˜
lai pojad. Barsillai vottis naise
¨
gileadlase Barsillai k tutardest

ESRA 2:62–3:8
ja teda hakati kutsuma nen¨
de nime jargi. 62 Nemad otsi˜
sid oma suguvosanimekirju, et
˜
¨
toendada oma paritolu, kuid ei
˜
leidnud neid, mistottu nad tun˜
nistati preestriametiks kolbma¨
tuks. a 63 Maavalitseja1 utles
¨ ¨
¨
neile, et nad ei tohi suua vaga
¨
puhi ande, b enne kui asub ametisse preester, kes uurimi ja
˜
¨
c
tummimi
¨ abil nou kusib.
64 Uhtekokku oli terves koguduses 42 360 meest, d 65 peale selle orjad ja orjatarid, keda
oli 7337, ning veel 200 mees- ja
naislauljat. 66 Neil oli 736 hobust, 245 muula, 67 435 kaamelit ja 6720 eeslit.
˜
68 Kui nad joudsid Jeruusa˜
lemma Jehoova koja juurde, toid
˜
˜
moned suguvosade peameestest Jumala koja heaks vabatahtlikke ande, e et toetada selle
ehitamist endisesse asupaika. f
˜
¨ ¨
69 Nad andsid oma joudu moo¨ ¨
da, annetades ehitustoode tarvis 61 000 kulddrahmi1, 5000 mii¨ ¨
˜
ni2 hobedat g ja 100 preestriruud.
70 Preestrid, leviidid, osa rah¨
vast, lauljad, varavavalvurid ja
templiabilised asusid elama oma
¨
¨ ¨
linnadesse ning kogu ulejaanud
Iisrael oma linnadesse. h
¨
Kui seitsmes kuu i katte
˜
joudis ja iisraellased olid
juba oma linnades, kogunesid
¨
nad uksmeelselt Jeruusalemma. 2 Joosadaki poeg Jeesua j ja tema kaaspreestrid ning
Sealtieli k poeg Serubbaabel l ja

3

˜
˜
ˇ
¨
2:63 1 Voib tolkida ka „tirsata”, Parsia
halduspiirkonna valitseja
tiitel. 2:69
¨
1 512 kg kulda. Uldiselt arvatakse, et
¨ ¨
¨
siinmainitud drahm oli samavaarne Parsia kulddareigiga, mis kaalus 8,4 g. Pole sama mis drahm Piibli kreekakeelses osas. 2 2,9 tonni. Miin, mida mainitakse Piibli heebreakeelses osas, kaalus
570 g.
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tema vennad ehitasid altari Iisraeli Jumalale, et ohverdada
˜
sellel poletusohvreid, nii nagu
oli kirjas jumalamehe Moosese
seaduses. a
3 Nad rajasid altari selle endisesse kohta, kuigi kartsid
¨
umberkaudseid rahvaid. b Nad
ohverdasid sellel Jehoovale
˜
poletusohvreid, hommikusi ja
˜
˜
ohtusi poletusohvreid. c 4 Siis
¨
pidasid nad lehtmajadepuha,
˜
nagu oli kirjutatud, d ja toid iga
¨
˜
paev nii palju poletusohvreid,
¨
¨
kui igaks paevaks oli ette nah˜
tud. e 5 Sealtpeale toid nad
˜
nii alaliselt toodavaid poletusohvreid f kui ka noorkuul g ja
˜
¨
koigil Jehoova puhadel toodah
vaid ohvreid. Samuti ohver˜
dasid nad poletusohvreid iga¨
˜
uhe eest, kes toi heal meelel
Jehoovale vabatahtliku ohvri. i
6 Seitsmenda kuu esimesest
¨
paevast alates j hakkasid nad
˜
Jehoovale poletusohvreid ohverdama, kuigi Jehoova templile polnud veel vundamenti rajatud.
7 Nad andsid raha kiviraidu¨
¨ ¨
ritele k ja kasitoolistele l ning toi˜
tu, jooki ja oli siidonlastele ja
¨ ¨
tuuroslastele, et need tooksid
¨
Parsia kuninga Kyrose m loal Lii¨ ¨
banonist merd mooda Joppesse seedripuid. n
¨
8 Teisel aastal parast nende
˜
joudmist Jeruusalemma Jumala koja juurde, teisel kuul,
¨ ¨
tegid tooga algust Sealtieli poeg Serubbaabel ja Joosadaki poeg Jeesua ning nen¨
¨ ¨
de ulejaanud vennad, preest˜
rid ja leviidid ning koik, kes
˜
olid vangipolvest tagasi Jeruu¨ ¨
salemma tulnud. o Nad maarasid 20-aastased ja vanemad le¨
viidid Jehoova koja toid juha-

643
tama. 9 Juuda1 pojad — Jeesua oma poegade ja vendadega
ning Kadmiel oma poegadega — hakkasid koos juhata¨ ¨
ma neid,
¨ kes tootasid Jumala
kojas. Uhes nendega olid Heenadadi a pojad oma poegade ja
vendadega, kes olid samuti leviidid.
10 Kui ehitajad olid Jehoova
templile vundamendi rajanud, b
¨ ¨
hakkasid ametiruus preestrid
trompetitega c ja Aasafi pojad
leviidid simblitega Jehoovat
¨
ulistama, nagu Iisraeli kunin¨ ¨
gas Taavet oli juhtnoorid andnud. d 11 Nad laulsid vaheldu¨
¨
misi, e ulistades ja tanades Je˜
hoovat sonadega „Sest tema on
hea, sest tema truu armastus
Iisraeli vastu kestab igavesti”. f
˜
Siis kogu rahvas hoiskas val¨
justi, ulistades Jehoovat selle eest, et Jehoova kojale on
vundament rajatud. 12 Paljud
˜
preestrid, leviidid ja suguvosade peamehed — vanad mehed,
¨
kes olid nainud endist koda g —
nutsid valjult, kui koja vunda¨
mendi rajamist nagid, paljud
˜
˜ ˜
teised aga hoiskasid roomust. h
˜ ˜
¨ ¨
13 Roomuhuudeid ei suudetud
¨ ¨
nutuhaalest eristada, sest rah˜
vas hoiskas valjusti ja nende
¨ ¨
¨
haal kostis vaga kaugele.
Kui Juuda ja Benjamini
vaenlased i kuulsid, et pagendusest naasnud j ehitavad
Iisraeli Jumalale Jehoovale
¨
templit, 2 laksid nad kohe Se˜
rubbaabeli ja suguvosade pea¨
meeste juurde ning utlesid:
„Lubage meil ehitada koos teiega, sest nii nagu teie, teenime
meiegi teie Jumalat k ja oleme
talle ohverdanud Assarhaddo¨ ¨
¨
ni, l selle Assuuria kuninga pae-

4
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˜
vist alates, kes meid siia toi.” a
3 Ent Serubbaabel ja Jeesua
¨
¨ ¨
˜
ning ulejaanud Iisraeli suguvosade peamehed vastasid neile:
˜
„Teie ei voi koos meiega meie
Jumalale koda ehitada,b vaid
me ise ehitame selle Iisraeli Ju¨
malale Jehoovale, nii nagu Parsia kuningas Kyros on meid
¨
kaskinud.” c
4 Siis hakkasid maa elanikud juudalasi heidutama ja
˜
¨
votsid neilt soakuse ehitada. d
¨
5 Nad uritasid juudalaste plaane nurjata ja palkasid selleks
˜
˜
nounikke; e nad tegid seda koi¨
¨
gil Parsia kuninga Kyrose pae¨
vil kuni Parsia kuninga Dareiose1f valitsemiseni. 6 Ahasverose1 valitsusaja alguses kirju¨ ¨
tasid nad suudistuskirja Juuda
ja Jeruusalemma elanike koh¨
ta. 7 Ja Parsia kuninga Arta¨
xerxese paevil kirjutasid Bislam, Mitredat ja Taabal koos
teiste ametikaaslastega Arta˜
xerxesele kirja. Nad tolkisid
selle aramea keelde g ja kirjutasid selle aramea kirjas.1
˜
8 1 Korgeim valitsusametnik Rehum ja kirjutaja Simsai
kirjutasid kuningas Artaxerxesele Jeruusalemma-vastase kir˜
ja. 9 Kirja saatjaiks olid korgeim valitsusametnik Rehum,
kirjutaja Simsai ja nende ametikaaslased, kohtunikud, asevalitsejad, kirjutajad, Uruki h ela¨
nikud, babuloonlased, Susa i
¨
elanikud, see tahendab eelamlased, j 10 ning teised rah¨ ¨
vad, kelle suur ja auvaarne
4:5 1 Dareios I ehk Dareios Suur. 4:6
1 Arvatavasti Kambyses II. 4:7 1 Teine
˜
¨
voimalik tahendus: „see kirjutati ara˜
mea keeles ja siis tolgiti”. 4:8 1 Esra
4:8–6:18 kirjutati aramea keeles.

ESRA 4:11–5:2
Aasnappar1 oli pagendusse viinud ja Samaaria linnadesse a
˜
¨
¨ ¨
elama pannud, ning koik ulejaa˜
nud suure joe taguse piirkon¨
na2 rahvad. 11 See on arakiri kirjast, mille nad saatsid:
„Kuningas Artaxerxesele sinu sulastelt, kes elavad suu˜
re joe taguses piirkonnas.
12 Saagu kuningale teatavaks,
et juudid, kes tulid sinu juurest
˜
meie juurde, on joudnud Jeruu¨
salemma. Nad ehitavad ules se¨
da massulist ja pahelist linna,
¨ ¨
taastavad muure b ja parandavad vundamente. 13 Olgu kuningale teada, et kui nad sel¨
le linna ules ehitavad ja sel¨ ¨
le muurid valmis saavad, ei
maksa nad enam maksu, anda˜
mit c ega tolli, mistottu kuninga varakamber kannatab kah¨ ¨
ju. 14 Kuna me soome kunin˜
¨
gakoja soola1, ei voi me naha,
¨
kuidas kuningale kahju sun¨
nib, ja seeparast oleme saatnud selle kirja ning teinud asja
kuningale teatavaks, 15 et si˜
nu esiisade kroonikat d pohjalikult uuritaks. Kroonikaraamatust sa leiad ja saad tea¨
da, et see on massuline linn,
mis on kuningatele ja halduspiirkondadele kahju tekitanud,
ja et juba ammustest aegadest
¨
peale on seal elanud massajad.
¨
¨
Seeparast see linn ka havitati. e
16 Olgu kuningale teada, et kui
¨
see linn ules ehitatakse ja sel¨ ¨
le muurid taastatakse, siis po˜
le sul suure joe f taguses piir˜
konnas enam mingit voimu.”
˜
17 Kuningas saatis korgeimale valitsusametnikule Rehu˜
4:10 1 Assurbanipal. 2 Suure joe taguse
˜
¨ ¨
piirkonna all moeldakse Eufratist laane
˜
˜
pool asuvaid alasid. 4:14 1 Voib tolkida
ka „saame oma palga kuningakojast”.
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mile, kirjutaja Simsaile ja nende ametikaaslastele, kes elasid
¨
¨ ¨
Samaarias, ning ulejaanud suu˜
re joe taguse piirkonna rahvas˜
tele sellise sonumi:
„Olge tervitatud! 18 Ametlik kiri, mille te meile1 saatsite, on mulle selgelt ette loetud2.
¨
19 Ma andsin kasu asja uurida
ning selgus, et juba ammustest
aegadest peale on selles lin¨
˜
nas olnud ulestouse kuningate
¨
vastu ning masse ja vastuhakke. a 20 Jeruusalemmal on ol¨
nud vagevad kuningad, kes on
˜
valitsenud kogu suure joe tagust piirkonda ning kellele on
makstud maksu, andamit ja tol¨ ¨
li. 21 Andke nuud neile mees¨
¨ ¨
tele kask too peatada, et seda
¨
linna ei ehitataks ules, enne
¨
kui mina selleks kasu annan.
22 Vaadake, et te ei oleks selles asjas hooletud, nii et kuninga huve enam rohkem ei kahjustataks.” b
23 Niipea kui kuningas Ar¨
taxerxese ametliku kirja arakiri oli Rehumile, kirjutaja Simsaile ja nende ametikaaslastele ette loetud, kiirustasid nad
Jeruusalemma juutide juurde
¨
˜
ja peatasid nad vaevoimuga.
¨
24 Sel ajal jai Jumala koja ehi¨ ¨
tustoo Jeruusalemmas seisma
¨
ja seisis kuni Parsia kuninga
Dareiose teise valitsusaastani. c
Prohvetid Haggai d ja Sakarja, e Iddo f pojapoeg, kuulutasid prohvetlikult juutidele Juudas ja Jeruusalemmas Iisraeli
Jumala nimel, kes oli nendega. 2 Sel ajal asusid Sealtieli
poeg Serubbaabel g ja Joosada-

5

˜
˜
4:18 1 Voib tolkida ka „mulle”. Tegemist
¨
on austust valjendava mitmusliku vor˜
¨
miga. 2 Teine voimalik tahendus: „mul˜
le tolgitud ja ette loetud”.
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ki poeg Jeesua a Jumala koda
¨
Jeruusalemmas ules ehitama b
ning Jumala prohvetid toetasid neid. c 3 Samal ajal tulid
˜
nende juurde suure joe taguse piirkonna maavalitseja Tatnai ning Setar-Boosnai ja nen¨
de ametikaaslased ning kusisid:
„Kes on andnud teile korralduse seda koda ehitada ja ehi˜
¨
tus lopule
¨ viia?” 4 Nad utlesid
veel: „Oelge nende meeste nimed, kes seda hoonet ehitavad.” 5 Aga Jumal oli juutide
¨ ¨
vanematega d ning nende tood
ei suudetud peatada, mispeale
saadeti Dareiosele teadaanne
ja saadi vastu ametlik dokument selles asjas.
¨
6 Siin on arakiri kirjast, mil˜
le suure joe taguse piirkonna
maavalitseja Tatnai ning SetarBoosnai ja tema ametikaasla˜
sed, suure joe taguse piirkonna
asevalitsejad, kuningas Dareiosele saatsid. 7 Nad saatsid
talle teadaande, milles seisis:
„Kuningas Dareiosele.
Palju rahu kuningale! 8 Kuningale saagu teatavaks, et me
¨
kaisime Juuda halduspiirkonnas suure Jumala koja juures.
˜
Seda ehitatakse voimsatest kividest ja seina pannakse palke.
¨ ¨
¨ ¨
Rahvas tootab agaralt ning too
¨
¨
edeneb hasti. 9 Siis me kusisime rahva vanematelt: „Kes on
andnud teile korralduse seda
˜
koda ehitada ja ehitus lopule
¨
viia?” e 10 Me kusisime ka nende nimesid, et panna kirja ja
anda sulle teada, kes on nende
peamehed.
11 Nad vastasid meile: „Me
oleme taeva ja maa Juma¨
la teenijad ning ehitame ules
koda, mis ehitati palju aastaid tagasi, mille ehitas ja
sai valmis suur Iisraeli kunin-
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gas. a 12 Aga kuna meie isad
vihastasid taeva Jumalat, b andis ta nad kaldealase Nebukad¨
¨
netsari, c Babuloni kuninga katte, kes purustas selle koja d ja
¨
viis rahva Babuloni pagendus¨
se. e 13 Kuid Babuloni kuninga Kyrose esimesel aastal andis kuningas Kyros korraldu¨
se see Jumala koda ules ehi˜
tada. f 14 Kuningas Kyros toi
¨
¨
Babuloni templist valja Ju˜
˜
mala koja kuld- ja hobenoud,
˜
mis Nebukadnetsar oli votnud
Jeruusalemma templist ja vii¨
nud Babuloni templisse. g Need
anti Sesbassari-nimelisele1 mehele, h kelle Kyros pani maava¨
litsejaks. i 15 Kyros utles tal˜
˜
le: „Vota need noud ning mine
ja pane need Jeruusalemma
templisse. Jumala koda ehita¨
tagu ules selle endisesse asupaika.” j 16 Kui Sesbassar tuli, rajas ta vundamendi Jumala kojale k Jeruusalemmas ning
sellest ajast alates kuni praeguseni on seda koda ehitatud,
kuid pole veel valmis saadud.” l
¨ ¨
17 Kui nuud kuningas heaks
arvab, siis uuritagu kuninga
¨
¨
varakambrist Babulonis jarele,
˜
kas on tosi, et kuningas Kyros
on andnud korralduse ehitada
¨
ules Jumala koda Jeruusalemmas. m Kuningas saatku meile
selles asjas oma otsus.”
Siis andis kuningas Dareios
¨
kasu seda asja uurida ja nad
¨
uurisid Babuloni varakambrite arhiive. 2 Ja Meedia halduspiirkonnast Ekbatana kindlusest leiti rullraamat, mis si¨
¨
¨
saldas jargmist ulestahendust
˜
meelespidamiseks. Selle pohjal
kirjutati:

6

5:14 1 Ilmselt sama kes Serubbaabel
(Esr 2:2; 3:8).

ESRA 6:3–17
3 „Kuningas Kyros andis
oma esimesel valitsusaastal Jumala koja kohta Jeruusalemmas korralduse: a „See koda tu¨
leb ules ehitada paigaks, kus
tuuakse ohvreid, ja sellele tuleb
˜
rajada vundament. Koja korgu¨ ¨
seks olgu 60 kuunart1 ja laiu¨ ¨
seks 60 kuunart. b 4 Seinad
tehtagu kolmest kihist suur¨
test kividest ja uhest kihist puidust. c Kulud kaetagu kuningakojast. d 5 Samuti tagastatagu
˜
˜
Jumala koja kuld- ja hobenoud,
mis kuningas Nebukadnetsar
˜
vottis Jeruusalemma templist
¨
ja viis Babuloni, e ning need pandagu tagasi oma kohale Jeruusalemma templis ja neid hoitagu Jumala kojas.” f
¨ ¨
˜
6 Ja nuud, suure joe taguse
piirkonna maavalitseja Tatnai
ning Setar-Boosnai ja teie ame˜
tikaaslased, suure joe taguse
g
piirkonna asevalitsejad,
hoid¨
ke sealt eemale! 7 Arge sega¨
ge Jumala koja toid! Juutide
maavalitseja ja juutide vane¨
mad ehitavad Jumala koja ules
selle endisele kohale. 8 Ma
annan korralduse selle kohta, mida te peate tegema nende juutide vanemate heaks, et
˜
¨
nad voiksid ehitada ules Jumala koja: kuninglikust vara˜
kambrist, h suure joe tagusest
piirkonnast saadud maksudest,
kaetagu viivitamatult nende
meeste kulutused, ja edaspi¨
di tehtagu seda jarjepidevalt. i
˜
9 Koike, mida nad vajavad —
¨ ¨
noori pulle, j jaarasid k ja talle˜
sid l poletusohvriks taeva Jumalale, nisu, m soola,n veini o ja
˜
oli, p nii nagu preestrid Jeruu¨
salemmas utlevad —, tuleb nei¨
¨
le paevast paeva anda, 10 et
6:3 1 27 m. (Vt lisa B14.)
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nad saaksid alati tuua taeva Jumalale meeldivaid ohvreid
ning palvetada kuninga ja tema
poegade elu eest. a 11 Ma olen
andnud ka korralduse, et kui
¨
keegi seda kasku rikub, kistak¨
se tema majast palk valja ja ta
¨ ¨
¨
luuakse selle kulge ning tema
¨
majast tehakse avalik kaimla1.
12 Jumal, kes on teinud selle koja oma nime eluasemeks, b
˜
korvaldagu iga kuningas ja rah˜
¨
vas, kes tostab oma kae, et
¨
seda kasku rikkuda ja Jumala
¨
koda Jeruusalemmas havitada.
Mina, Dareios, annan selle kor¨
ralduse. Seda taidetagu viivitamatult!”
¨
˜
13 Seejarel tegidki suure joe
taguse piirkonna maavalitseja
Tatnai ning Setar-Boosnai c ja
nende ametikaaslased viivitamatult nii, nagu kuningas Da¨
reios oli kaskinud. 14 Juutide vanemad, innustatuna prohvet Haggai d ja Sakarja, e Iddo
pojapoja prohvetikuulutustest,
¨
¨ ¨
jatkasid ehitamist ja too ede¨
nes hasti. f Nad said koja valmis, nii nagu Iisraeli Jumal oli
¨
kasu andnud g ja nagu Kyros, h
¨
Dareios i ja Parsia kuningas
¨
j
Artaxerxes1 olid kaskinud.
15 Nad said koja valmis kuningas Dareiose kuuendal valitsusaastal adarikuu1 kolmandal
¨
paeval.
¨
16 Siis puhitsesid iisraella˜
sed, preestrid, leviidid k ja koik
teised pagendusest naasnud
˜ ˜
Jumala koja roomsal meelel
sisse. 17 Nad ohverdasid Ju¨
mala koja sissepuhitsemiseks
¨ ¨
100 pulli, 200 jaara ja 400 talle
ning patuohvriks kogu Iisraeli
˜
¨
¨
6:11 1 Teine voimalik tahendus: „prugi¨
˜
magi”, „sonnikuhunnik”. 6:14 1 Artaxerxes I. 6:15 1 Vt lisa B15.
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eest 12 sikku Iisraeli suguharu¨ ¨
¨
de arvu jargi. a 18 Nad maarasid preestrid ja leviidid oma
¨
ruhmadesse teenima Jumalat
Jeruusalemmas, b nagu on kirjas Moosese raamatus. c
19 Endised pagendatud pidasid esimese kuu d neljateist¨
¨
¨
kumnendal paeval paasapuha.
˜
20 Kuna eranditult koik preestrid ja leviidid olid end pu˜
hastanud, e olid nad koik puh˜
˜
tad. Nad toid paasaohvri koigi pagendusest naasnute ning
oma kaaspreestrite ja iseendi
˜
eest. 21 Siis soid seda pagendusest naasnud iisraellased, sa¨
muti igauks, kes oli nendega liitunud ja maa rahvaste ebapuh¨
tusest lahti oelnud, et teenida Iisraeli Jumalat Jehoovat. f
¨
22 Seejarel pidasid nad seitse
¨
˜ ˜
paeva roomsal meelel hapnema¨
ta leibade puha, g sest Jehoova
˜ ˜
¨ ¨
oli nad roomsaks teinud ja poo¨ ¨
¨
ranud Assuuria kuninga sudame nende poole, h nii et see toe˜
tas neid Iisraeli Jumala, toelise
¨ ¨
Jumala koja toos.
¨
¨
¨
Parast neid sundmusi Parsia kuninga Artaxerxe¨ ¨
se1i valitsusajal poordus tagasi Esra2.j Esra oli Seraja k
poeg, Seraja oli Asarja poeg,
Asarja oli Hilkija l poeg, 2 Hilkija oli Sallumi poeg, Sallum
oli Saadoki poeg, Saadok oli
Ahituubi poeg, 3 Ahituub oli
Amarja poeg, Amarja oli Asarja m poeg, Asarja oli Merajoti poeg, 4 Merajot oli Serahja poeg, Serahja oli Ussi poeg,
Ussi oli Bukki poeg, 5 Bukki oli Abisuua poeg, Abisuua
oli Piinehase n poeg, Piinehas
oli Eleasari o poeg ja Eleasar
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7:1 1 Artaxerxes I. 2 Nimi Esra tahendab
„abi”.

j Esr 6:14
Neh 2:1

oli peapreester Aaroni a poeg.
¨
6 Seesama Esra lahkus Babu¨
lonist. Ta oli umberkirjutaja1,
¨
kes tundis hasti Moosese seadust,2b mille oli andnud Iisraeli
Jumal Jehoova. Kuningas tegi
˜
Esra heaks koik, mis see palus,
sest Esra peal oli tema Jumala
¨
Jehoova kasi.
7 Kuningas
Artaxerxese
seitsmendal aastal asus osa iisraellasi, preestreid, leviite, c laul¨
jaid,d varavavalvureid e ja templiabilisi f Jeruusalemma poole
˜
teele. 8 Esra joudis Jeruusalemma viiendal kuul kuninga
seitsmendal aastal. 9 Ta lah¨
kus Babulonist esimese kuu esi¨
˜
mesel paeval ja joudis Jeruusa¨
lemma viienda kuu esimesel paeval, sest tema Jumala kaitsev
¨
kasi oli tema peal. g 10 Esra oli
¨
valmistanud ette oma sudant, et
otsida1 Jehoova seadusest juha¨
tust, taita seda seadust h ning
˜
opetada Iisraelis selles sisaldu¨ ¨
˜
vaid maarusi ja oigusnorme. i
¨
11 See on arakiri kirjast,
mille kuningas Artaxerxes an¨
dis preestrile ja umberkirjuta¨
jale Esrale, Jehoova kaskude ja
¨ ¨
Iisraelile antud maaruste asjatundjale:
12 1 „Artaxerxes, j kuningate kuningas, preester Esrale,
¨
taeva Jumala seaduse umberkirjutajale. Rohket rahu sulle!
13 Ma olen andnud korralduse,
¨
et igauks, kes Iisraeli rahvast
ning selle preestritest ja leviitidest elab minu valdustes
ja tahab minna Jeruusalemma
˜
˜
7:6 1 Voib tolkida ka „kirjatundja”.
˜
˜
2 Voib tolkida ka „ta oli Moosese seaduse
¨
˜
˜
osav umberkirjutaja”. 7:10 1 Voib tolki˜
¨
˜
da ka „oli votnud oma sudames nouks
otsida”. 7:12 1 Esra 7:12–26 kirjutati
aramea keeles.

ESRA 7:14–8:2
koos sinuga, asugu teele. a
14 Kuningas ja tema seitse
˜
¨
nounikku on kaskinud sul uurida, kas Juudas ja Jeruusa¨
lemmas jargitakse sinu Jumala seadust, mis on su hoole
˜
˜
all, 15 ning votta kaasa hobe
ja kuld, mille kuningas ja
˜
tema nounikud on vabatahtlikult andnud Iisraeli Jumalale, kelle eluase on Jeruusalem˜
mas, 16 samuti kogu hobe ja
kuld, mille sa saad tervest Ba¨
¨
buloni halduspiirkonnast uhes
kingitustega, mille rahvas ja
preestrid annavad oma Jumala koja jaoks Jeruusalemmas. b
17 Osta siis viivitamata selle
¨ ¨
raha eest pulle, c jaarasid, d tallesid e ja nende juurde kuuluvaid roaohvreid f ja joogiohvreid g ning ohverda need oma
Jumala koja altaril Jeruusalemmas.
18 Mida tahes sina ja su ven¨ ¨
¨
nad arvate heaks teha ulejaa˜
nud hobeda ja kullaga, seda
˜
kooskolas oma Jumala tahtega
˜
˜
ka tehke. 19 Koik noud, mis
antakse sulle su Jumala koja
teenistuse tarvis, vii Jumala
˜
ette Jeruusalemma. h 20 Koik
muud vajalikud kulud seoses
oma Jumala kojaga kata kuninga varakambrist. i
21 Mina, kuningas Artaxer˜
xes, olen andnud koigile suu˜
re joe taguse piirkonna vara˜
hoidjatele korralduse, et koike, mida preester Esra, j taeva
¨
Jumala seaduse umberkirjutaja, palub, tuleb anda otsekohe:
˜
22 kuni 100 talenti1 hobedat,
100 koori2 nisu, 100 batti3 vei˜
ni k ja 100 batti oli l ning piirama˜
tus koguses soola. m 23 Koike,
7:22 1 3,4 tonni. (Vt lisa B14.) 2 17 tonni. 3 2200 liitrit.
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¨
mida taeva Jumal kasib, tehtagu taeva Jumala koja a heaks in˜
nuga, et tema viha ei touseks
kuninga valduste ega tema poe˜
gade vastu. b 24 Voetagu tead¨
miseks, et uheltki preestrilt,
¨
leviidilt, muusikult,c varavavalvurilt ja templiabiliselt d ega
¨ ¨
neilt, kes teevad tood Jumala
˜
koja juures, ei tohi votta maksu, andamit e ega tolli.
25 Sina, Esra, pane oma Ju¨ ¨
malalt saadud tarkust mooda
ametisse ametnikke ja kohtu˜
nikke, et nad moistaksid kohut
˜
kogu suure joe taguse piirkon¨
˜
¨
na rahva ule, koigi ule, kes tunnevad su Jumala seadusi; aga
˜
neid, kes ei tunne, tuleb ope¨
¨
tada. f 26 Igauht, kes ei taida
sinu Jumala seadust ja kuninga seadust, karistatagu otsekohe: ta kas hukatagu, saadeta¨ ¨
gu pagendusse, talle maarata˜
gu rahatrahv voi ta pandagu
vangi.”¨
27 Ulistatud olgu Jehoova,
meie esiisade Jumal, kes pani
¨
˜
kuninga sudamesse motte Jehoova koda Jeruusalemmas
kauniks teha! g 28 Ta on osutanud mulle truud armastust
˜
kuninga, h tema nounike i ja
˜
˜
tema korgete voimukandjate
ees. Ma sain julgust, sest mu
¨
Jumala Jehoova kasi oli minu
peal, ja kutsusin kokku Iisraeli
¨
peamehed, et asuda uheskoos
teele.
˜
Need on suguvosade peame˜
hed ja suguvosanimekirjadesse kantud, kes asusid kuningas Artaxerxese valitsusajal
¨
koos minuga Babulonist teele: j
k
2 Piinehase poegadest Geersom, Iitamari l poegadest Taaniel, Taaveti poegadest Hattus,
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3 Parose poegadest ja Sekanja poegadest Sakarja ning
˜
koos temaga 150 suguvosanimekirja kantud meest, 4 Pahat-Moabi a poegadest Serahja
poeg Eljo-Eenai ja koos temaga 200 meest, 5 Sattu b poegadest Jahasieli poeg Sekanja ja koos temaga 300 meest,
6 Aadini c poegadest Joonatani poeg Ebed ja koos temaga 50 meest, 7 Eelami d poegadest Atalja poeg Jesaaja
ja koos temaga 70 meest,
8 Sefatja e poegadest Miikaeli poeg Sebadja ja koos temaga 80 meest, 9 Joabi poegadest Jehieli poeg Obadja ja koos temaga 218 meest,
10 Baani poegadest Joosifja poeg Selomit ja koos temaga 160 meest, 11 Beebai f
poegadest Beebai poeg Sakarja ja koos temaga 28 meest,
12 Asgadi g poegadest Hakkatani poeg Joohanan ja koos
temaga 110 meest, 13 Adonikami h poegadest, nendest, kes
tulid viimasena, Elifelet, Jeiel
ja Semaja ning koos nendega 60 meest, 14 Bigvai i poegadest Uutai ja Sabbud ning
koos nendega 70 meest.
15 Ma kogusin nad kokku
˜
¨ ¨
joe aarde, mis voolab Ahavas¨
se, j ning me jaime sinna kol¨
meks paevaks laagrisse. Aga
¨
kui ma rahva ja preestrid ule
vaatasin, ei leidnud ma nende
¨
˜
seast uhtki leviiti. 16 Seetottu lasin ma kutsuda rahva peamehed Elieseri, Arieli, Semaja, Elnatani, Jaaribi, Elnatani,
Naatani, Sakarja ja Mesullami
˜
ning opetajad Joojaribi ja Elna¨
tani. 17 Ma andsin neile kasu
minna Iddo juurde, kes oli rah¨
va peamees Kaasifjas. Ma kas-
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¨
kisin neil oelda Iddole ja ta vendadele templiabilistele Kaasifjas, et nad tooksid meile teenijaid meie Jumala koja jaoks.
¨
18 Kuna meie Jumala hea kasi
˜
oli meie peal, toid nad meile
¨
uhe aruka mehe Iisraeli poja
Leevi pojapoja Mahli a poegadest, nimelt Seerebja, b ning ka
tema pojad ja vennad, kokku 18
˜
meest; 19 nad toid ka Hasabja ja koos temaga merarlase c
Jesaaja ning tema vennad ja
nende pojad, kokku 20 meest.
˜
20 Templiabilisi oli 220, koik
¨ ¨
nimeliselt maaratud. Taavet ja
peamehed olid andnud templiabilised leviitide teenistusse.
21 Siis ma kuulutasin seal
˜
¨ ¨
¨
Ahava joe aares valja paastu,
˜
et me voiksime alanduda oma
Jumala ees ja paluda kaitset
oma teekonnale, meile endile,
meie lastele ja kogu meie vara¨
¨
le, 22 sest mul oli habi kusi˜
da kuningalt sojamehi ja ratsanikke, et need meid teekonnal vaenlaste eest kaitseksid,
¨
kuna me olime kuningale oel¨
nud: „Meie Jumala kaitsev kasi
˜
on koigi peal, kes teda otsivad, d
˜
˜
aga tema joud ja viha on koigi
¨
nende vastu, kes ta hulgavad.” e
23 Niisiis me paastusime ja palusime oma Jumalat selle asja
¨
˜
parast ning ta vottis meie palf
vet kuulda.
24 Ma valisin preestrite peameestest 12 meest, nimelt Seerebja ja Hasabja g ning nende
10 venda. 25 Siis ma kaalu¨
˜
sin ara ja andsin neile hobeda, kulla ja riistad, mis ku˜
˜
ningas, tema nounikud, voimu˜
kandjad ja koik iisraellased,
kes seal piirkonnas olid, meie
Jumala koja jaoks olid annetanud. h 26 Ma kaalusin neile

ESRA 8:27–9:5

˜
650 talenti1 hobedat ja 100
˜
¨ ¨
hoberiista vaartusega 2 talenti2, 100 talenti3 kulda, 27 20
¨
¨ ¨
vaikest kuldkaussi vaartusega
1000 dareiki1 ja 2 heast puna¨
kalaikelisest vasest riista, nii¨ ¨
sama vaartuslikud kui kuld.
¨
28 Siis ma utlesin neile: „Te
¨
olete Jehoova silmis puhad, a
¨
samuti on need riistad puhad,
˜
ning hobe ja kuld on vabatahtlik ohver teie esiisade Jumalale Jehoovale. 29 Valvake
neid hoolsalt, kuni te olete
need preestrite ja leviitide pea˜
meeste ning Iisraeli suguvosade peameeste ees Jeruusalemmas Jehoova koja kambrites1
¨
ara kaalunud.” b 30 Kaalutud
˜
hobe, kuld ja riistad anti preestritele ja leviitidele, et nad viiksid need Jeruusalemma meie
Jumala kotta.
31 Esimese kuu c kaheteist¨
¨
kumnendal paeval asusime
˜ ¨ ¨
Ahava d joe aarest Jeruusalemma poole teele. Meie Jumala
¨
kasi oli meie peal ning ta kaitses meid teekonnal vaenlaste ja varitsejate eest. 32 Nii
˜
me joudsimegi Jeruusalemma. e
¨
Me olime seal kolm paeva ja
¨
33 neljandal paeval kaalusime
˜
oma Jumala kojas hobeda, kulf
la ja riistad ning andsime need
Uuria poja preester Meremo¨
ti g katte, kellega koos olid Piinehase poeg Eleasar ning leviitidest Jeesua poeg Joosabad h ja Binnui i poeg Nooadja.
˜
¨
34 Koik loeti ule ja kaaluti ning
˜
koige kaal pandi kirja. 35 Pagendatud, kes naasid vangistu˜
˜
sest, toid Iisraeli Jumalale poletusohvriks 12 pulli j kogu Iis-
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8:26 1 22,2 tonni. (Vt lisa B14.)
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¨
¨
˜
Dareik oli Parsia kuldmunt. 8:29 1 Voib
˜
¨ ¨
tolkida ka „soogiruumides”.

m 2Mo 29:41
n 4Mo 28:4, 5

¨ ¨
raeli eest ja patuohvriks 96 jaa¨ ¨
ra, a 77 jaartalle ja 12 sikku; b
˜
˜
koik need olid poletusohvriks
Jehoovale. c
36 Siis me andsime kunin¨ ¨
¨
ga maarused d ule kuninga sat˜
raapidele1 ja suure joe e taguse piirkonna maavalitsejatele
ning nad aitasid rahvast ja Jumala koda. f
¨
Parast seda tulid peamehed
¨
minu juurde ja utlesid: „Iisraeli rahvas ning preestrid ja
¨
leviidid ei ole eraldunud umberkaudsete maade rahvastest —
kaananlastest, hettidest, perislastest, jebuuslastest, ammonlastest, moabiitidest, egiptlastest g ja emorlastesth — ega ole
¨
¨
huljanud nende jaledaid kom˜
beid. i 2 Nad on votnud nende
¨
tutreist endile ja oma poegade¨
le naisi. j Nemad, puha rahvas, k
¨
on segunenud umberkaudsete
maade rahvastega, l ning peamehed ja asevalitsejad on selles truudusemurdmises esimesed olnud.”
3 Niipea kui ma sellest kuul¨
˜
sin, karistasin ma oma alusroi˜
˜
va ja pealisroiva lohki, katku¨
sin juukseid ja habet ning jain
vapustatult istuma. 4 Kui ma
˜
seal ohtuse roaohvri m toomiseni niimoodi vapustatult istusin,
kogunesid pagendatute truudu¨
¨
˜
setuse parast minu umber koik
need, kes tundsid aukartust Iis˜
raeli Jumala
sonade ees.
˜
¨
5 Ohtuse roaohvri ajal, n parast seda kui olin alandunud,
˜
˜
¨
˜
tousin ma lohkikaristatud roi¨
¨
vais pusti. Seejarel langesin ma
˜
¨
polvili, sirutasin kaed oma Ju-

9

¨
8:36 1 See tiitel tahendab „valduste
¨
kaitsja”. Siin on tegemist Parsia impeeriumi halduspiirkondade asevalitsejatega.
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mala Jehoova poole 6 ja laususin: „Oh, mu Jumal! Mul on
¨
˜
nii habi ja piinlik tosta oma silmi sinu poole, mu Jumal, sest
˜
¨
meie patud on tousnud ule meie
¨ ¨
pea ning meie suu ulatub tae¨
vani. a 7 Meie esiisade paevist
¨
kuni tanaseni on lasunud meil
¨
¨ ¨
suur suu. b Meie pattude parast
on antud meid, meie kuningaid
ja preestreid teiste maade ku¨
ningate katte, nii et me ole˜ ˜
me saanud tunda mooka c ning
oleme olnud vangis, d riisuta¨
vad e ja habistatavad, nagu me
¨ ¨
oleme praegugi. f 8 Aga nuud
¨ ¨
oleme uurikeseks ajaks saanud
tunda meie Jumala Jehoova
¨
soosingut: ta on jatnud mei¨ ¨
le paasenuid ja andnud mei¨
le turvapaiga oma puhas pai¨
gas, g et panna meie silmad sarama. Oh, Jumal, elusta meid
veidigi meie orjuses! 9 Ehkki me oleme orjad, h pole meie
¨
Jumal meid meie orjuses huljanud, vaid on osutanud mei¨
le Parsia kuningate i ees oma
truud armastust, et elustada
meid meie Jumala koja j taasta¨
miseks ja selle varemeist ulesehitamiseks ning et anda mei¨ ¨
le kaitsev kivimuur Juudas ja
Jeruusalemmas.
¨ ¨
10 Aga mida on meil nuud
¨
selle peale oelda, oh, meie Ju¨
mal? Me oleme ju huljanud su
¨
kasud, 11 mis sa oled andnud meile oma prohvetite kau¨
¨
du, oeldes: „Maa, mida te la˜
hete oma valdusse votma, on
ebapuhas, sest sealsed rahvad
¨
˜
on oma jaledate kommete tottu
ebapuhtad ja nad on oma eba¨
puhtusega taitnud¨ selle maa otsast otsani. k 12 Arge siis and¨
ke oma tutreid nende poegade¨
¨
˜
le ja nende tutreid
¨ arge votke
oma poegadele! l Arge mitte ku-
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nagi tegutsege nende rahu ega
¨
˜
heaolu huvanguks, a et te voiksi¨ ¨
te saada tugevaks ja suua head,
˜
mida see maa pakub, ning votta see maa oma valdusse, et
¨ ¨
see jaaks teie poegadele igave¨
seks ajaks.” 13 Ja kas parast
˜
seda koike, mis meid on tabanud meie halbade tegude ja suu¨ ¨ ˜
re suu tottu b — sest sina, meie
Jumal, ei ole meid meie pattu¨
de eest taie rangusega karista¨
¨ ¨
nud, vaid oled jatnud meile paa¨
senuid c —, 14 peaksime jalle
¨
¨
˜
su kaskudest ule astuma ja solmima abielusid rahvastega, kes
¨
teevad neid jaledusi? d Eks vihasta sa siis meie peale seda˜
¨
¨
vord, et havitad meid taielikult
¨ ¨
¨ ¨
ja mitte keegi ei paase ega jaa
ellu? 15 Oo, Jehoova, Iisraeli
˜
Jumal, sina oled oige, e ja selle¨
¨
parast me oleme tanaseni elus.
¨ ¨
Siin me nuud oleme sinu ees
¨ ¨
¨ ¨ ˜
oma suuga, kuigi sellise suu tot˜
tu poleks kellelgi voimalik sinu
ees seista.” f
Kui Esra Jumala koja ees
nuttis ja silmili maas palvetas g ning patte tunnistas, ko¨
gunesid tema umber Iisraeli
mehed, naised ja lapsed ning
rahvas nuttis kibedasti. 2 Siis
¨ ¨
poordus Esra poole Sekanja,
Jehieli h poeg Eelami i poega¨
dest, ja utles: „Me oleme oma
Jumala vastu truudusetud ol˜
˜ ˜
nud ja votnud endale vooramaa naisi. j Siiski on Iisrae˜
lil veel lootust. 3 Solmigem
¨ ¨
nuud oma Jumalaga leping, k
¨
˜
et me saadame ara koik need
¨
naised ja neile sundinud lap˜
sed kooskolas Jehoova ja nende inimeste korraldusega, kes
tunnevad aukartust meie Ju¨
mala kaskude ees.l Tegutsegem
¨
˜
¨
seaduse jargi! 4 Touse pusti,
sest sinu kohuseks on seda asja

10

ESRA 10:5–24
ajada, ja meie oleme sinuga.
Ole tugev ja tegutse!”
˜
5 Selle peale Esra tousis ja
¨
kaskis preestrite peameestel,
leviitidel ja kogu Iisraelil van¨
duda, et nad teevad, nagu oeldud, a ning nad andsidki vande.
¨
6 Siis laks Esra Jumala koja
eest Eljasibi poja Jehohanani
¨
kambrisse1. Kuigi ta laks sin¨ ¨
na, ei soonud ta leiba ega joonud vett, sest ta oli pagendatu¨
te truudusetuse parast kurb. b
¨
7 Seejarel tehti kogu Juu˜
das ja Jeruusalemmas koigile endistele pagendatutele teadaanne, et nad koguneksid Je¨
ruusalemma 8 ja et igauhelt,
¨
kes kolme paeva jooksul pea¨
meeste ja vanemate kasu pea˜
¨
le kohale ei tule, voetakse ara
kogu tema vara ja ta ise aetakse pagendatute kogudusest
minema. c 9 Niisiis kogunesid
˜
koik Juuda ja Benjamini me¨
hed kolme paeva jooksul, see
¨
¨
on uheksanda kuu kahekum¨
nendaks paevaks, Jeruusalemma. Kogu rahvas istus Jumala
˜
¨
koja oues ning varises selle asja
¨
ja tugeva vihmasaju parast.
˜
10 Siis tousis preester Esra
¨
ja utles neile: „Te olete olnud truudusetud, sest te olete
˜ ˜
abiellunud vooramaa naistega d
ja suurendanud sellega Iisrae¨ ¨
¨ ¨
li suud. 11 Tunnistage nuud
Jehoova, oma esiisade Jumala
¨ ¨
¨
ees oma suud ja taitke tema
tahet. Eraldage end maa rah˜ ˜
vastest ja vooramaa naistest.” e
12 Seepeale vastas terve kogu¨ ¨
dus valjul haalel: „Meie kohus
¨
¨
on teha tapselt nii, nagu sa utled. 13 Kuid rahvast on palju
¨
ja on vihmaperiood, nii et valjas ei saa seista, ning seda asja
˜
˜
¨ ¨
10:6 1 Voib tolkida ka „soogiruumi”.
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¨
ei saa korda ajada uhe-kahe
¨
paevaga, sest me oleme olnud
¨
¨
vaga massumeelsed. 14 See˜
tottu me palume, et peamehed
esindaksid tervet kogudust, a ja
˜
˜
koik, kes meie linnades on vot˜ ˜
nud endale vooramaa naisi, tul¨ ¨
gu maaratud ajal siia koos oma
˜
linna vanemate ja kohtumoistjatega, kuni meie Jumala tuli¨
ne viha selle asja parast on
¨
¨ ¨
meie pealt ara poordunud.”
15 Kuid Asaeli poeg Joonatan ja Tikva poeg Jahseja seisid sellele vastu ning leviidid
Mesullam ja Sabbetai b toetasid neid. 16 Endised pagenda¨
tud aga tegid, nagu olid oelnud. Preester Esra ning sugu˜
˜
vosade peamehed, koik nimeliselt mainitud, said omavahel
¨
kokku kumnenda kuu esimesel
¨
¨
paeval, et seda asja lahemalt
uurida. 17 Esimese kuu esi¨
meseks paevaks olid nad lahendanud iga sellise mehe asja, kes
˜ ˜
oli abiellunud vooramaa nai˜ ˜
sega. 18 Selgus, et vooramaa
˜
naistega olid abiellunud ka moned preestrite pojad: c Joosadaki poja Jeesua d poegadest ja
tema vendadest Maaseja, Elieser, Jaarib ja Gedalja 19 (aga
¨
nad lubasid naised ara saata ja
¨ ¨ ¨
ohverdada oma suu parast oma
¨
¨ ¨
karjast uhe jaara); e
20 Immeri f poegadest Hanani ja Sebadja; 21 Haarimi g poegadest Maaseja, Eelija, Semaja, Jehiel ja Ussija
22 ning Pashuri h poegadest
Eljoenai, Maaseja, Ismael, Netaneel, Joosabad ja Elaasa.
23 Leviitidest olid seda teinud
Joosabad, Simei, Kelaaja (see
on Keliita), Petahja, Juuda ja
Elieser; 24 lauljatest Eljasib;
¨
varavavalvuritest Sallum, Telem ja Uuri.

¨ ¨
ESRA 10:25 – NEHEMJA, luhiulevaade
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25 Iisraeli rahva seast olid
seda teinud: Parosea poegadest
Ramja, Jissia, Malkija, Mijamin, Eleasar, Malkija ja Benaja;
26 Eelami b poegadest Mattanja, Sakarja, Jehiel, c Abdi, Jeremot ja Eelija; 27 Sattu d poegadest Eljoenai, Eljasib, Mattanja, Jeremot, Saabad ja Asiisa;
28 Beebai e poegadest Jehohanan, Hananja, Sabbai ja Atlai; 29 Baani poegadest Mesullam, Malluk, Adaja, Jaasub,
Seal ja Jeremot; 30 PahatMoabi f poegadest Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja,
Betsaleel, Binnui ja Manasse;
31 Haarimi g poegadest Elieser,
Jissija, Malkija, h Semaja, Si-
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moon, 32 Benjamin, Malluk ja
Semarja; 33 Haasumi a poegadest Mattenai, Mattatta, Saabad,
Elifelet, Jeremai, Manasse ja Simei; 34 Baani poegadest Maadai, Amram, Uuel, 35 Benaja, Beedja, Keluuhi, 36 Vanja,
Meremot, Eljasib, 37 Mattanja,
Mattenai ja Jaasai; 38 Binnui
poegadest Simei, 39 Selemja, Naatan, Adaja, 40 Maknadbai, Saasai, Saarai, 41 Asarel,
Selemja, Semarja, 42 Sallum,
Amarja ja Joosep; 43 Nebo
poegadest Jeiel, Mattitja, Saabad, Sebina, Jaddai, Joel ja Be˜
˜
naja. 44 Need koik olid votnud
˜ ˜
endale vooramaa naised b ja nad
¨
saatsid need ara koos lastega. c

N E H E MJA
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Uudised Jeruusalemmast (1–3)
Nehemja palve (4–11)

2 Nehemja saadetakse
Jeruusalemma (1–10)
¨ ¨
Nehemja uurib linnamuure (11–20)
¨ ¨
3 Muuride taastamine (1–32)
¨ ¨
4 Too edeneb hoolimata
vastuseisust (1–14)
¨ ¨
Ehitajad tootavad relvastatult (15–23)
˜
˜
5 Nehemja teeb lopu rohumisele (1–13)
Nehemja isetus (14–19)
¨ ¨
6 Vastuseis muuride taastamisele
¨
jatkub (1–14)
¨ ¨
Muur parandatakse
¨
52 paevaga (15–19)
¨
¨
7 Linna varavad ja varavavalvurid (1–4)
Pagendusest naasnute nimekiri (5–69)
Templiabilised (46–56)
Saalomoni sulaste pojad (57–60)
¨ ¨
Annetused too heaks (70–73)

8 Rahvale loetakse ja selgitatakse
seadust (1–12)
¨
Lehtmajadepuha (13–18)
9 Rahvas tunnistab oma patte (1–38)
Jehoova on andestav Jumal (17)
˜
10 Rahvas noustub seadust
¨
taitma (1–39)
¨
„Me ei jata oma Jumala koda
hooletusse” (39)
11

Jeruusalemm asustatakse
uuesti (1–36)

12 Preestrid ja leviidid (1–26)
¨ ¨
¨
Muuride puhitsemine (27–43)
Templiteenistuse
toetamine (44–47)
13 Nehemja edasised reformid (1–31)
¨
Kumnis (10–13)
¨
Hingamispaeva ei tohi
¨
ruvetada (15–22)
Segaabielud keelatud (23–28)

NEHEMJA 1:1–2:6

˜
Nehemja1, a Hakalja poja sonad. Ma olin 20. aasta2 kislevikuul3 Susa b kindluses. 2 Sel
¨
ajal tuli Juudast Hanani,c uks
mu vendadest, koos teiste mees¨
tega ja ma kusisin neilt vangi˜
¨ ¨
polvest paasenud juutide d ja ka
Jeruusalemma kohta. 3 Nad
¨
˜
utlesid: „Need, kes vangipolve
¨
ule elasid ja selles halduspiirkonnas asuvad, on kohutavas
¨
olukorras ja habis. e Jeruusalem¨ ¨
˜
ma muurid on maha lohutud f ja
¨
˜
selle varavad poletatud.” g
˜
4 Kui ma olin neid sonu kuulnud, istusin ma maha ning nut¨
sin ja leinasin mitu paeva ning
paastusin h ja palvetasin taeva
¨
Jumala ees. 5 Ma utlesin: „Oh,
Jehoova, taeva Jumal, suur ja
¨
aukartustaratav Jumal, kes sa
pead kinni oma lepingust ja osutad truud armastust neile, kes
¨
¨
sind armastavad ja su kaske taidavad! i 6 Palun, et su silmad ja
˜
¨
korvad paneksid tahele oma tee¨
nija palvet, millega ma tana, nii
¨ ¨
¨
¨ ¨
paeval kui ka oosel, j poordun su
poole sinu teenijate iisraellaste
¨
parast, tunnistades Iisraeli rahva patte, mis me sinu vastu oleme teinud. Me oleme teinud pattu, nii mina kui ka mu isa sugu. k
7 Me oleme toiminud sinu ees
¨
˜
kolvatult l ega ole taitnud neid
¨
¨ ¨
˜
kaske, maarusi ja oigusnorme,
mis sa andsid oma teenija Moosese kaudu. m
8 Tuleta palun meelde neid
˜
¨
sonu, mis sa utlesid oma teenijale Moosesele: „Kui te olete truudusetud, siis ma pillutan teid
rahvaste sekka. n 9 Aga kui te
¨ ¨
poordute minu juurde tagasi
¨
ning kuuletute mu kaskudele ja
¨
taidate neid, siis, isegi kui te

1

¨
1:1 1 Nimi Nehemja tahendab „Jaah lo¨
hutab”. 2 St Parsia kuninga Artaxerxes I
20. valitsusaasta. 1:1; 2:1 3 Vt lisa B15.
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¨ ¨
oleksite pillutatud taeva aarteni, kogun ma teid kokku a ja toon
tagasi paika, mille ma olen valinud oma nime eluasemeks.” b
10 Nemad on sinu teenijad ja
sinu rahvas, kelle sa oled vabaks
˜
¨
ostnud oma suure jou ja vageva
¨
kaega. c 11 Oh, Jehoova, pan˜
¨
gu su korv tahele oma teenija palvet ja nende oma teenija˜ ˜
te palveid, kel on room karta
su nime! Palun lase oma teeni¨
jal see asi tana korda minna ja
olgu sel mehel mu vastu kaastunnet!” d
Ma olin kuninga joogikallaja. e
Niisanikuul3 kuningas Artaxerxese f 20. aastal g oli kuninga ette pandud vein, ja nagu
˜
tavaliselt, votsin ma veini ning
ulatasin talle. h Kunagi varem
aga polnud ma tema ees kurb ol¨
¨
nud. 2 Seeparast kusis kuningas minult: „Miks sa oled nii kur¨
va naoga? Sa pole ju haige. See
¨
ei saa olla muud kui sudame kurbus.” Seda kuuldes hakkasin ma
¨
vaga kartma.
¨
3 Ma utlesin kuningale: „Kuningas elagu igavesti! Miks
ma ei peaks kurb olema, kui
linn, kuhu on maetud mu esi¨
isad, on varemetes ja selle va˜
ravad maha poletatud!” i 4 Ku¨
ningas kusis: „Mida sa siis tahad
teha?” Otsekohe palusin ma tae¨
va Jumalat. j 5 Siis utlesin ma
kuningale: „Kui see on kuninga silmis hea ja kui su sulane
¨
on sulle meeleparane, siis saada mind Juudasse sellesse linna, kuhu on maetud mu esiisad,
˜
¨
et ma voiksin selle ules ehita˜
da.” k 6 Kuningas, kelle korval
¨
istus tema kuninglik kaasa, kusis minult seepeale: „Kui kaua
su reis kestab ja millal sa tagasi
tuled?” Niisiis oli kuningas val-

2
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mis mind teele saatma a ning ma
andsin talle teada aja. b
¨
¨
7 Seejarel utlesin ma kuningale: „Kui see on kuninga silmis hea, siis antagu mulle kaa˜
sa kirjad suure joe taguse piirkonna1c maavalitsejatele, et nad
laseksid mu takistamatult oma
¨
˜
maalt labi ja ma jouaksin Juudasse, 8 samuti kiri kuninga
metsavahile Aasafile, et ta annaks mulle puid templi juurde
¨
kuuluva kindluse d varavate, lin¨ ¨
namuuri e ja ka maja jaoks, kuhu
ma elama asun.” Kuningas andiski need mulle, f sest minu peal
¨
oli mu Jumala hea kasi. g
˜
˜
9 Kui ma joudsin suure joe
taguse piirkonna maavalitsejate
¨
juurde, andsin ma neile ule kuninga kirjad. Kuningas oli saat¨
nud minuga kaasa vaepealikke
ja ratsanikke. 10 Kui hooronlane Sanballat h ja ammonlasest i
ametnik Toobija j sellest kuulsid,
¨
said nad vaga pahaseks, et keegi
on tulnud Iisraeli rahvale head
tegema.
˜
11 Viimaks joudsin ma Jeruusalemma ja olin seal kolm
¨
˜
¨ ¨
¨
paeva. 12 Ma tousin oosel ules
˜
˜
ja votsin endaga moned mehed,
¨
aga ma ei oelnud mitte kellelegi, mis mu Jumal oli pan¨
nud mulle sudamesse Jeruusalemma heaks teha. Loomadest
¨
oli mul kaasas uksnes see, kelle seljas ma ratsutasin. 13 Ma
¨
¨ ¨
¨
¨
¨
laksin oosel valja labi Oruvara¨ ¨
va, k moodusin Suure Mao alli¨
kast1 ja tulin Tuhahunnikuvarava2l juurde. Ma uurisin Jeruusa¨ ¨
˜
lemma muure, mis olid maha lo¨
hutud, ja selle varavaid, mis olid

NEHEMJA 2:7–3:1

PTK 2
a Neh 1:11
b Neh 5:14
Neh 13:6

c Jos 1:4
Esr 5:3

d Neh 7:2
e Neh 1:3
f Esr 7:21
g Esr 7:6
h Neh 4:1
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˜
˜
2:7 1 Suure joe taguse piirkonna all moel¨ ¨
PTK 3
dakse Eufratist laane pool asuvaid alasid. 2:13 1 Ilmselt sama mis Een-Ro- o Neh 12:10
Neh 13:4, 28
geli allikas. 2 Septuagintas ja Vulgatas
˜
¨
„Sonnikuvarava”.
p Joh 5:2

¨
¨
˜
ara poletatud. a 14 Edasi laksin
¨
ma Allikavarava b ja Kuningatiigi juurde, aga seal polnud piisavalt ruumi, et looma seljas edasi
˜
ratsutada. 15 Siiski tousin ma
¨
¨
¨ ¨
¨ ¨
sel ool mooda vadit c uha ules¨ ¨
¨
poole ja uurisin muuri. Seeja¨ ¨
rel poordusin ma tagasi ja tulin
¨
Oruvarava kaudu linna.
16 Asevalitsejadd aga ei
¨
teadnud, kus ma olin kainud
ja mis mul teoksil oli, sest
ma polnud juutidele, preest¨
ritele, ulikutele, asevalitsejatele
¨ ¨
ega teistele, kes seda tood pidid tegema hakkama, veel mida¨
˜
¨
gi oelnud. 17 Lopuks ma ut¨
lesin neile: „Te naete, millises
kohutavas olukorras me oleme,
et Jeruusalemm on varemeis ja
¨
˜
selle varavad maha poletatud.
¨ ¨
Ehitame Jeruusalemma muurid
¨
¨
˜
ules, et sellele habile lopp teha!”
¨ ¨
18 Siis ma raakisin neile, kui¨
das mu Jumala hea kasi on olnud minu peal e ja mida kunin¨
gas mulle oli oelnud. f Seepea¨
le nad utlesid: „Hakkame ehita¨
ma!” ja julgustasid uksteist, et
¨ ¨
selle hea tooga pihta hakata. g
¨ ¨
19 Kui nuud hooronlane Sanballat, ammonlasest h ametnik
Toobija i ja araablane j Gesem
sellest kuulsid, hakkasid nad
¨
˜
meid pilkama k ja utlesid polastavalt: „Mida te oma arust tee¨
te? Kas massate kuninga vastu?” l 20 Kuid ma vastasin neile: „Taeva Jumal laseb meil selle
asja korda minna. m Meie, tema
˜
¨
teenijad, votame katte ja ehitame, teil aga pole Jeruusalemmaga mingit tegemist, teil pole siin
˜
mingit oigust ning teil pole selle ajaloos mingit osa.” n
¨
Siis ulempreester Eljasib o ja
˜
tema vennad preestrid vot¨
sid katte ja asusid ehitama
¨
¨
Lambavaravat. p Nad puhitsesid

3

NEHEMJA 3:2–17

¨
selle a ja panid sellele varavapoo¨
¨ ¨
led ette ning puhitsesid muurib ja Hananeosa kuni Sajatorni
˜
li tornini. c 2 Nende korval ehitasid Jeeriko mehed d ja nende
˜
korval ehitas Imri poeg Sakkur.
¨
3 Kalavarava e ehitasid Hassenaa pojad. Nad tegid sellele puust raami f ja panid ette
¨
varavapooled ning lukud ja rii˜
vid. 4 Nende korval tegi pa¨
randustoid Hakkose poja Uu˜
ria poeg Meremot, g tema korval
Mesesabeli poja Berekja poeg
˜
Mesullam h ja tema korval Bana
˜
poeg Saadok. 5 Saadoki kor¨
val tegid parandustoid tekoala¨
sed, i kuid nende tahtsad mehed
ei alandunud oma isandaid teenima.
¨
6 Vanalinnavarava j parandasid Paaseahi poeg Joojada ja
Besodja poeg Mesullam. Nad
tegid sellele puust raami ja
¨
panid ette varavapooled ning
˜
lukud ja riivid. 7 Nende kor¨
val tegid parandustoid gibeonlane k Melatja ja meeronotlane
Jaadon, Gibeoni ja Mispa l me˜
hed, kes allusid suure joe m taguse piirkonna maavalitsejale.
˜
8 Nende korval tegi parandus¨
¨
toid Harhaja poeg Ussiel, uks
˜
kullasseppadest, ja tema korval Hananja, kes oli salvisegajate1 hulgast. Nemad sillutasid
¨ ¨
Jeruusalemma kuni Laia muu˜
rini. n 9 Nende korval tegi pa¨
randustoid Huuri poeg Refaja,
kes oli Jeruusalemma piirkonna
¨
uhe poole peamees. 10 Tema
˜
korval tegi oma maja ees paran¨
dustoid Harumafi poeg Jedaja
˜
ja tema korval Hasabneja poeg
Hattus.
˜
˜
¨ ¨
3:8 1 Voib tolkida ka „parfuumivalmistajate”.
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¨
˜
11 Jargmise loigu1 ja samuti
Ahjutorni a parandasid Haarimi b
poeg Malkija ja Pahat-Moabi c
˜
poeg Hassub. 12 Nende korval
¨
¨
tegi parandustoid koos oma tutardega Halloohese poeg Sallum, Jeruusalemma piirkonna
teise poole peamees.
¨
13 Oruvarava d parandasid
Haanun ja Saanoahi e elanikud.
Nad ehitasid selle ja panid sel¨
lele ette varavapooled ning lukud ja riivid, samuti paran¨ ¨
¨ ¨
dasid nad 1000 kuunart1 muu¨
ri kuni Tuhahunnikuvaravani. f
¨
14 Tuhahunnikuvarava parandas Reekabi poeg Malkija, BeetKeremi g piirkonna peamees. Ta
ehitas selle ja pani sellele ette
¨
varavapooled ning lukud ja riivid.
¨
15 Allikavarava h parandas
Mispa i piirkonna peamees Sallun, Kol-Hose poeg. Ta ehitas
selle, tegi sellele katuse, pani
¨
ette varavapooled ning lukud ja
riivid, samuti parandas ta kuninga aia j juures oleva Veejuht¨ ¨
metiigi muuri k kuni trepistikul
ni, mis viib alla Taaveti linnast. m
˜
16 Tema korval tegi paran¨
dustoid poole Beet-Suuri n piirkonna peamees Nehemja, As¨ ¨
buki poeg. Ta parandas muuri Taaveti matmispaikade1o juu¨
rest kuni tehistiigi p ja Vagevate
majani.
˜
17 Tema korval tegid pa¨
randustoid leviidid Baani poja
˜
Rehumi juhatusel. Rehumi kor¨
val tegi parandustoid Keila q
¨
piirkonna uhe poole peamees
˜
˜
¨
¨
3:11 1 Voib tolkida ka „jargmise valja˜ ˜
˜
moodetud loigu”. 3:13 1 445 m. (Vt lisa B14.) 3:16 1 Viitab ilmselt Taaveti
ja hilisemate Juuda kuningate matmispaigale.
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Hasabja oma piirkonna eest.
˜
18 Tema korval tegid paran¨
dustoid nende vennad, keda juhatas Keila piirkonna teise poole peamees Bavvai, Heenadadi
poeg.
19 Jeesua a poeg Eeser, Mispa peamees, parandas tema
˜
¨
¨ ¨
˜
korval jargmise muuriloigu selle koha juures, kust minnakse
¨
ules relvalattu, mis asub tugi¨
samba b lahedal.
˜
¨ ¨
20 Tema korval tootas agaralt Sabbai c poeg Baaruk ja pa¨
¨
¨ ¨
˜
randas ara jargmise muuriloigu
¨
tugisambast kuni ulempreester
¨
Eljasibi d maja sissekaiguni.
˜
21 Tema korval parandas
Hakkose poja Uuria poeg Mere¨
¨ ¨
˜
mot e jargmise muuriloigu alates
¨
Eljasibi maja sissekaigust kuni
Eljasibi maja otsani.
˜
22 Tema korval tegid pa¨
randustoid Jordani piirkonna1f
˜
preestrid. 23 Nende korval tegid omaenda maja ees paran¨
dustoid Benjamin ja Hassub.
˜
Nende korval tegi oma maja
¨
¨
lahedal parandustoid Ananja poja Maaseja poeg Asarja.
˜
24 Tema korval parandas Hee¨
nadadi poeg Binnui jargmise
¨ ¨
˜
muuriloigu Asarja majast kuni
tugisamba g ja nurgani.
˜
25 Tema korval oli Uusai
poeg Paalal, kes tegi parandus¨
toid tugisamba ja kuningako¨
¨
jast h valja ulatuva ulemise torni
˜
ees, mis asub vahtkonnaoues.i
˜
Tema korval oli Parose poeg j Pedaja.
26 Templiabilised, k kes ela¨
sid Ofelil, l tegid parandustoid
¨
kuni Veevaravani m ida pool ja
eenduva tornini.
˜
¨
¨
3:22 1 Teine voimalik tahendus: „lahedalasuva piirkonna”.

NEHEMJA 3:18–4:3

PTK 3
a Esr 2:1, 40
b 2Aj 26:9
Neh 3:24

c Esr 10:28, 44
d Neh 3:1
Neh 13:4

e Esr 8:33
f 1Mo 13:10
g Neh 3:19
h 2Sa 5:11
Neh 12:37

i Jer 37:21
j Esr 2:1, 3
k Jos 9:3, 27
1Aj 9:2
Esr 2:43–54
Esr 8:17, 20

l 2Aj 27:1, 3
2Aj 33:1, 14
Neh 11:21

m Neh 8:1
Neh 12:37


Teine veerg
a Neh 3:5
b Jer 31:40
c Neh 13:13
d 1Aj 9:17, 18
e Neh 6:17, 18
f Neh 3:26
g Neh 3:1
Joh 5:2


PTK 4
h Neh 2:10
Neh 6:1, 2
Neh 13:28

i Neh 4:10
j Neh 13:1, 2
k Neh 2:19

˜
27 Nende korval parandasid
¨
¨ ¨
˜
tekoalased a jargmise muuriloigu suure eenduva torni juurest
¨ ¨
kuni Ofeli muurini.
¨
¨
28 Hobuvaravast b ulalpool
¨
tegid parandustoid preestrid,
¨
igauks oma maja ees.
˜
29 Nende korval tegi paran¨
dustoid oma maja ees Immeri
poeg Saadok. c
˜
Tema korval tegi parandus¨
toid Sekanja poeg Semaja, Ida¨
varava valvur. d
˜
30 Tema korval parandasid
¨
¨ ¨
˜
jargmise muuriloigu Selemja
poeg Hananja ja Salafi kuues
poeg Haanun.
˜
Nende korval tegi oma elu¨
paiga ees parandustoid Berekja
poeg Mesullam. e
˜
31 Tema korval oli kullasseppade seltsi liige Malkija, kes tegi
¨
parandustoid kuni templiabiliste f ja¨ kaupmeeste majani, mis
¨
on Ulevaatusvarava juures, ja
sealt edasi kuni nurgapealse katusekambrini.
32 Nurgapealse katusekamb¨
ri ning Lambavarava g vahel te¨
gid parandustoid kullassepad ja
kaupmehed.
Niipea kui Sanballat h kuulis,
¨ ¨
et me oleme asunud muuri
¨
¨
ules ehitama, vihastus ta ja laks
¨
endast valja ning ta muudkui pil¨
kas juute. 2 Ta utles oma ven˜
¨
dade ja Samaaria sojavae ees:
˜
„Mida need norgukesed juudid
˜
teevad? Kas nad toesti loodavad sellise asjaga toime tulla?
˜
Kas nad toesti hakkavad ohv˜
reid tooma? Kas nad motlevad
¨
¨
selle uhe paevaga valmis saada?
¨
Kas nad tahavad soestunud ki¨
vid rusuhunnikutest ellu aratai
da?”
˜
3 Tema korval seisis ammon¨
lane j Toobija, k kes utles: „Isegi rebane, kui ta roniks sellele

4

NEHEMJA 4:4–22

¨ ¨
kivimuurile, mida nad ehitavad,
kisuks selle maha!”
¨ ¨
4 Kuula nuud, oo, Jumal,
˜
sest me oleme sattunud polu
alla! a Too nende solvangud nende endi pea peale b ning saagu
¨ ¨
nad roovitavaks
oma vangistaja¨
te maal. 5 Ara kata kinni nen¨ ¨
¨
¨
¨
de suud ja ara puhi ara nende
pattu, c sest nad on ehitajaid solvanud.
6 Nii me siis ehitasime edasi,
¨ ¨
¨
kuni muuris polnud enam uhtki
˜
vahet ja see oli poole korguse¨
ni valmis. Rahvas oli sudamega
¨ ¨
too juures.
7 Niipea kui Sanballat, Toobija, d araablased, e ammonlased
ja asdodlased f kuulsid, et Je¨ ¨
ruusalemma muuri parandus¨ ¨
¨ ¨
tood edenevad ja vahed muuris
hakkavad kinni saama, valdas
neid suur viha. 8 Nad sepitse¨
˜
sid uheskoos vandenou, et tulla
˜
ja voidelda Jeruusalemma vastu ning siin segadust tekitada.
9 Meie aga palvetasime oma Jumala poole ning seadsime nii
¨
¨ ¨
¨
paevaks kui ka ooks valja valvurid, et end kaitsta.
¨
10 Aga Juuda elanikud utle¨ ¨
˜
sid: „Tooliste1 joud on raugenud,
¨
kuid prahti on vaga palju. Me ei
¨ ¨
suuda seda muuri kunagi valmis
ehitada.”
¨ ¨
11 Meie vastased raakisid
omavahel: „Enne kui nad mida˜
¨
gi taipavad voi meid markavad,
oleme meie juba nende keskel,
tapame nad ja peatame nende
¨ ¨
too.”
¨
12 Alati, kui nende laheduses elavad juudid tulid meie
juurde, korrutasid nad meile:
˜
¨
„Vaenlased tulevad koigilt umberkaudsetelt aladelt meie vastu.”
˜
˜
4:10 1 Voib tolkida ka „koormakandjate”.
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˜
13 Siis seadsin ma mehi koige madalamatesse paikadesse
¨ ¨
muuri taha, lahtistele kohtadele, ja panin nad valvama sugu˜
˜ ˜
vosade kaupa mookade, piikide ja vibudega. 14 Kui ma aga
¨
˜
nagin, et nad kardavad, tousin
¨
¨
ma sedamaid ning utlesin uli¨
ja
ulekutele, a asevalitsejatele
¨
¨ ¨
jaanud rahvale: „Arge kartke
˜
neid! b Moelge Jehoovale, suure¨
le ja aukartustaratavale Juma˜
lale, c ning voidelge oma venda¨
de, poegade, tutarde, naiste ja
kodude eest!”
¨
15 Parast seda kui meie
vaenlased olid kuulnud, et oleme nende kavatsustest teada
saanud ja et Jumal on nen¨
de plaani nurja ajanud, laksi˜
¨ ¨
¨ ¨
me meie koik muuritoole taga¨
si. 16 Sellest paevast peale te¨ ¨
gid pooled mu meestest tood d
¨
ja pooltel olid kaes piigid, kilbid ja vibud ning seljas soomus¨ ¨
ruud. Peamehed e seisid juutide
taga ning toetasid neid, 17 kes
¨ ¨
muuri ehitasid. Koormakandjad
¨
¨
¨ ¨
tegid uhe kaega tood ja tei¨
ses kaes hoidsid relva1. 18 Igal
¨ ¨
˜ ˜
ehitajal oli tood tehes mook
˜
puusal ja minu korval seisis sarvepuhuja. f
¨
¨
19 Siis utlesin ma ulikute¨
¨ ¨
le, asevalitsejatele ja ulejaanud
¨
rahvale: „Meil tuleb ara teha
¨ ¨
suur ja ulatuslik too ning see˜
¨ ¨
tottu me oleme muuri peal haja¨
li ja uksteisest kaugel. 20 Kui
¨ ¨
te siis kuulete sarvehaalt, kogunege meie juurde. Meie Jumal
˜
voitleb meie eest!” g
¨
21 Nii jatkasid pooled meist
¨ ¨
tood, pooled aga hoidsid koi¨
dust kuni tahtede ilmumiseni
¨
¨
piike kaes. 22 Sel ajal utlesin
¨ ¨
ma rahvale: „Iga mees jaagu
˜
˜
4:17 1 Voib tolkida ka „oda”.
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¨ ¨
koos oma teenriga
ooseks Je¨ ¨
ruusalemma. Oosel nad valva¨
¨ ¨
vad meid ja paeval teevad tood.”
23 Mina ja mu vennad, teenrid a
ja valvurid, kes mind saatsid, ei
˜
votnud riideid seljast ning iga¨
¨
uhel meist oli paremas kaes relv.
Kuid siis puhkes meeste ja
nende naiste seas suur pahameeletorm oma vendade juu˜
¨
tide vastu. b 2 Moned neist utlesid: „Meid ning meie poegi ja
¨
tutreid on palju. Meil on vaja
¨ ¨
¨ ¨
vilja, et saaksime suua ja jaak¨
sime elama.” 3 Teised utlesid:
˜
„Me anname oma polde, vii¨
namagesid ja maju tagatiseks,
¨
et naljaajal vilja saada.” 4 Ja
¨ ¨
kolmandad raakisid: „Me oleme
˜
laenanud raha, et oma poldude
¨
ja viinamagede pealt kuningale andamit maksta. c 5 Me ole¨
me ju oma vendadega uks luu
ja liha ning meie lapsed on samasugused nagu nende lapsed,
ometi peame andma oma po¨
jad ja tutred orjadeks, kusjuu˜
¨
res moned meie tutred on juba
orjad. d Ja me ei suuda seda olu˜
korda muuta, sest meie pollud
¨
ja viinamaed kuuluvad teistele.”
¨ ¨
6 Kui ma nende protestihaalt
˜
ja neid sonu kuulsin, sain ma
¨
vaga vihaseks. 7 Siis ma kaa¨
lusin seda asja oma sudames,
¨
noomisin ulikuid ja asevalitse¨
˜
˜
jaid ning utlesin: „Te koik votate liigkasu omaenda vendadelt!” e
¨
Seejarel kutsusin ma nende
¨
parast kokku suure koosoleku.
¨
8 Ma utlesin neile: „Me tegime,
˜
mis meie voimuses, ja ostsime
vabaks oma vennad juudid, kes
¨ ¨
olid muudud rahvastele. Kas te
¨ ¨
¨ ¨
hakkate nuud muuma omaenda
f ja kas meie peame nad
vendi
¨
tagasi ostma?” Seepeale jaid
˜
nad sonatuks ega osanud mi-

5
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dagi kosta. 9 Ma lisasin: „See
pole hea, mida te teete. Kas
¨
te ei peaks kaima meie Jumala
a
kartuses, et me ei saaks rahvaste, meie vaenlaste pilkealuseks? 10 Ka mina, mu vennad
ja teenrid anname oma vendadele raha ja vilja laenuks. Aga
¨
palun argem laenakem enam
vaheltkasuga. b 11 Andke neile
¨
˜
juba tana tagasi nende pollud,c
¨
viinamaed, oliivisalud ja majad
ning ka see sajandik1 rahast,
¨
˜
viljast, varskest veinist ja olist,
mida te olete neilt vaheltkasu˜
na noudnud.”
¨
12 Seepeale nad utlesid: „Me
˜
˜
anname koik tagasi ega noua
¨
neilt midagi. Me teeme tapselt
¨
nii, nagu sa utled.” Siis kutsusin
¨ ¨
ma preestrid ja lasin suudlastel
˜
vanduda, et nad peavad sona.
13 Ka raputasin ma oma rii¨
devolte ja utlesin: „Samamoodi
raputagu Jumal oma majast ja
¨
¨
omandilt valja igauks, kes seda
˜
¨
˜
tootust ei taida. Nonda raputa¨
¨ ¨
tagu see inimene valja ja ta jaa˜
gu koigest ilma!” Terve kogudus
¨
vastas: „Aamen!”1 ning ulistas
Jehoovat. Ja rahvas tegi, nagu
oli lubanud.
¨
14 Ja veel, alates paevast,
¨ ¨
kui kuningas maaras mind Juu¨
damaa maavalitsejaks, d see tahendab kuningas Artaxerxese e
20. aastast f kuni 32. aastani, g
¨ ¨
kokku 12 aastat, ei soonud mina
ega mu vennad maavalitseja leiba. h 15 Seevastu varasemad maavalitsejad olid rahvast
˜
koormanud ning votnud leiva ja
¨
veini jaoks iga paev 40 seek˜
lit1 hobedat. Ka nende teenrid
˜
olid rahvast rohunud. Mina aga
˜
˜
¨
5:11 1 Voib tolkida ka „uks protsent”,
¨
st igakuine intress. 5:13 1 „Aamen” ta¨
hendab „olgu nii”, „nii sundigu”. 5:15
1 455 g. (Vt lisa B14.)

NEHEMJA 5:16–6:14

¨
pole jumalakartusea parast nii
teinud. b
˜
16 Pealegi loin ma kaasa
¨ ¨
¨ ¨
¨ ¨
muuritoodes ja panin seda tood
˜
tegema ka koik oma teenrid.
¨
Me ei hankinud endale uhte˜
˜
gi poldu. c 17 Minu lauas soid
150 juuti ja asevalitsejat ning ka
¨
need, kes tulid meie juurde umberkaudsete rahvaste hulgast.
¨
18 Iga paev valmistati mul¨
le1 uks pull, kuus valitud lammast ning linde. Samuti oli meil
¨
¨
iga kumne paeva tagant rohkesti igasugust veini. Seejuu˜
res ei noudnud ma maavalitseja leiba, sest rahva peal oli
juba niigi raske teenistuskoorem. 19 Oo, mu Jumal, pea
˜
meeles koike seda head, mida
ma sellele rahvale olen teinud! d
Kui Sanballatile, Toobijale, e araablasele f Gesemile ja
¨
¨ ¨
meie ulejaanud vaenlastele tea¨ ¨
¨
da anti, et ma olen muuri ules
ehitanud g ning et selles pole
¨
¨
enam uhtegi ava (kuigi varavatele ei olnud ma selleks ajaks
¨
veel varavapooli ette pannud), h
2 saatsid Sanballat ja Gesem
˜
¨ ¨
otsekohe mulle sona: „Maarame
˜
¨
aja, millal me voiks uhes Oono i
¨
orutasandiku kulas kokku saada.” Aga nad sepitsesid mu vastu kurja. 3 Niisiis saatsin ma
¨
¨
nende juurde kaskjalad utlema:
¨ ¨
¨
„Mul on suur too kasil ja ma
ei saa alla tulla. Kui ma lah¨ ¨
kun ja teie juurde tulen, jaab
¨ ¨
ju too seisma.” 4 Nad saatsid
˜
mulle sama sonumi neli korda,
kuid ma vastasin neile alati samamoodi.
5 Siis saatis Sanballat oma
˜
teenri viiendat korda sama sonumiga minu juurde ja teenril
¨
oli kaes lahtine kiri. 6 Seal sei-

6

˜
˜
5:18 1 Voib tolkida ka „minu kulul”.
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¨
sis: „Rahvaste seas kaivad ju¨ ¨
tud ja ka Gesem a raagib, et sina
¨
ja juudid kavatsete massu. b Sel¨
¨ ¨
leparast te ehitategi muuri. Ja
¨
kuulu jargi pidavat sina nende
kuningaks saama. 7 Sa olevat
¨ ¨
maaranud ka prohvetid, et nad
kogu Jeruusalemmas sinu kohta kuulutaksid: „Juudal on kuningas!” Neist asjadest antakse
¨ ¨
nuud kuningale teada. Tule siis
¨
˜
ja peame uheskoos nou.”
¨
8 Kuid ma lakitasin sellise
vastuse: „Mitte midagi sellist,
¨ ¨
mida sa raagid, pole toimunud,
˜
¨
vaid sa oled selle koik ise valja
˜
˜
moelnud.” 9 Nad koik tahtsid
¨
meid hirmutada, oeldes: „Nende
¨
˜
¨ ¨
kaed muutuvad norgaks ja too
¨ ¨
¨ ¨
˜
jaab lopetamata.”c Ja nuud ma
¨
˜
palun, anna mu katele joudu! d
¨
10 Siis ma laksin Mehetabeli poja Delaja poja Semaja majja,
kuhu ta oli end lukustanud. Ta
¨
¨ ¨
utles: „Maarame aja, et kohtuda
Jumala kojas, templis, ja sulgeme enda tagant templi uksed,
sest nad tulevad sind tapma.
¨ ¨
Nad tulevad oosel sind tapma.”
¨
11 Aga ma utlesin: „Kas minu˜
sugune mees peaks pogenema?
˜
Kas minusugune mees voib min¨ ¨
na templisse ja jaada elama? e
¨
Ma ei lahe!” 12 Ma sain aru,
¨
et teda ei olnud lakitanud Jumal, vaid Toobija ja Sanballat f
olid ta palganud, et ta kuulutaks prohvetlikult minu vastu.
13 Nad palkasid ta selleks, et
mind hirmutada ja panna mind
patustama, et nad saaksid rik¨
kuda mu maine ja mind habistada.
14 Oo, mu Jumal, pea meeles Toobijat g ja Sanballatit ning
˜
nende molema tegusid, samu˜
ti naisprohvet Nooadjat ja koi¨ ¨
ki teisi prohveteid, kes puudsid
mind lakkamatult hirmutada!

661

¨
15 Elulikuu1 25. paeval sai
¨ ¨
muur valmis. See parandati 52
¨
paevaga.
˜
16 Kui koik meie vaenla˜
¨
sed sellest kuulsid ja koik um¨
berkaudsed rahvad seda nagid,
¨
tundsid nad suurt habi a ning
˜
¨ ¨
moistsid, et see too sai tehtud
meie Jumala abiga. 17 Neil
¨
¨
paevil saatsid Juuda ulikud b
Toobijale hulgaliselt kirju ja
Toobija vastas neile. 18 Juudas olid paljud talle truudust
vandunud, sest ta oli Aarahi c
¨
poja Sekanja vaimees. Tema
poeg Jehohanan oli abiellunud
¨
Berekja poja Mesullami d tut¨ ¨
rega. 19 Mulle raagiti alatasa
Toobijast head ja siis kanti talle
¨
¨
ette, mis ma olin oelnud. Seejarel saatis Toobija kirju, et mind
hirmutada. e
¨ ¨
¨
Kui muur sai ules ehita¨
f
tud, panin ma varavad ette. g
¨
¨ ¨
¨
Seejarel maarati ametisse varavavalvurid, h lauljad i ja leviidid. j 2 Ma seadsin Jeruusa¨
lemma ule valitsema oma venna Hanani, k samuti kindluse l
peamehe Hananja, sest ta oli
¨
¨ ¨
vaga usaldusvaarne mees ja kartis Jumalat m rohkem kui pal¨
jud teised. 3 Ma utlesin neile:
¨
„Jeruusalemma varavaid ei tohi
¨
avada enne, kui paike hakkab
˜ ˜
looskama, ning valvurid sulgegu ja pangu need riivi siis, kui
¨ ¨
nad veel valves on. Maarake Jeruusalemma elanike hulgast val¨
¨ ¨
vureid, uhed neile maaratud valvepostile ja teised nende oma
maja ette.” 4 Linn oli suur ja
¨
lai, aga seal oli vahe inimesi n
¨
ning majad polnud veel ules ehitatud.
5 Ent mu Jumal pani mulle
¨
¨
sudamesse kutsuda kokku uli-

7

6:15 1 Vt lisa B15.
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kud, asevalitsejad ja rahva ning
˜
kanda nad suguvosanimekirja. a
Siis ma leidsin raamatu, kus oli
˜
esimesena saabunute suguvosanimekiri. Seal oli kirjas:
6 „Need on halduspiirkonna
¨
elanikud, kes laksid teele neist
pagendusse viidud vangidest,
¨
kelle Babuloni kuningas Nebukadnetsarb oli pagendusse viinud c ja kes hiljem naasid Jeruusalemma ja Juudasse, iga¨
uks oma linna, d 7 need, kes tulid koos Serubbaabeli, e Jeesua, f
Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordokai, Bilsani, Mispereti, Bigvai, Nehumi ja Baanaga.
Iisraeli rahva mehi g oli:
8 Parose poegi 2172, 9 Sefatja poegi 372, 10 Aarahi h poegi
652, 11 Jeesua ja Joabi i poegadest Pahat-Moabi j poegi 2818,
12 Eelami k poegi 1254, 13 Sattu poegi 845, 14 Sakkai poegi 760, 15 Binnui poegi 648,
16 Beebai poegi 628, 17 Asgadi poegi 2322, 18 Adonikami poegi 667, 19 Bigvai poegi
2067, 20 Aadini
poegi
655, 21 Aateri poegi Hiskijast 98, 22 Haasumi poegi 328,
23 Betsai poegi 324, 24 Haarifi poegi 112, 25 Gibeoni l mehi 95, 26 Petlemma ja Netofa mehi 188, 27 Anatoti m mehi 128, 28 Beet-Asmaveti mehi
42, 29 Kirjat-Jearimi, n Kefiira
ja Beeroti o mehi 743, 30 Raama ja Geba p mehi 621, 31 Mikmase q mehi 122, 32 Peeteli r ja
Ai s mehi 123, 33 teise Nebo
mehi 52, 34 teise Eelami poegi 1254, 35 Haarimi poegi 320,
36 Jeeriko mehi 345, 37 Looˇ
di, Haadidi ja Oonos mehi 721,
38 Senaa poegi 3930.

NEHEMJA 7:39–73
39 Preestreid a oli: Jedaja
˜
poegi Jeesua suguvosast 973,
40 Immeri poegi 1052, 41 Pashuri b poegi 1247, 42 Haarimi c
poegi 1017.
43 Leviite d oli: Hoodeva poegadest Jeesua poegi Kadmieli e soost 74; 44 lauljaid, f Aasa¨
fi g poegi, 148; 45 varavavalvureid h — Sallumi poegi, Aateri
poegi, Talmoni poegi, Akkubi i
poegi, Hatita poegi ja Soobai
poegi — 138.
46 Templiabilised j olid: Siiha pojad, Hasuufa pojad, Tabbaoti pojad, 47 Keerose pojad, Siia pojad, Paadoni pojad, 48 Lebana pojad, Hagaba
pojad, Salmai pojad, 49 Haanani pojad, Giddeli pojad, Gahari pojad, 50 Reaja pojad,
Retsini pojad, Nekooda pojad,
51 Gassami pojad, Uusa pojad, Paaseahi pojad, 52 Beesai pojad, meunlaste pojad, nefuslaste pojad, 53 Bakbuki pojad, Hakufa pojad, Harhuuri pojad, 54 Basliti pojad, Mehiida
pojad, Harsa pojad, 55 Barkose pojad, Siisera pojad, Taamahi pojad, 56 Nesiahi pojad, Hatiifa pojad.
57 Saalomoni sulaste pojad k
olid: Sootai pojad, Soofereti
pojad, Periida pojad, 58 Jaala pojad, Darkoni pojad, Giddeli
pojad, 59 Sefatja pojad, Hattili pojad, Pokeret-Hassebaimi pojad, Aamoni pojad. 60 Templiabilisi l ja Saalomoni sulaste poegi oli kokku 392.
¨
61 Need on need, kes laksid
teele Tel-Melahist, Tel-Harsast,
Kerubist, Addonist ja Immerist,
˜
˜
aga kel polnud voimalik toenda˜
da oma suguvosakuuluvust ega
¨
¨
paritolu, seda, kas nad uldse on
iisraellased: m 62 Delaja pojad,
Toobija pojad, Nekooda pojad,

662
PTK 7
a Esr 2:36–39
b Esr 10:22, 44
c 1Aj 24:3, 8
d Esr 2:40
e Esr 3:9
f 1Aj 25:7
Esr 2:41

g 1Aj 6:31, 39
h Esr 2:42
Neh 7:1

i 1Aj 9:2, 17
Neh 11:19
Neh 12:25

j Jos 9:3, 27
1Aj 9:2
Esr 2:43–54
Esr 2:58

k Esr 2:55–58
Neh 11:3

l Jos 9:3, 27
Neh 3:26

m Esr 2:59–63


Teine veerg
a 1Aj 24:3, 10
Neh 3:21

b 2Sa 17:27–29
2Sa 19:31
1Ku 2:7

c 4Mo 18:7
d Neh 8:9
Neh 10:1

e 3Mo 2:3
4Mo 18:8, 9

f 2Mo 28:30
1Sa 28:6

g Esr 2:64–67
h 3Mo 25:44
i 2Mo 15:21
1Sa 18:6

j Esr 2:68, 69
k 3Mo 6:10
l Neh 7:1
m Neh 11:20
n 3Mo 23:
24, 27
1Ku 8:2
Esr 3:1

o Esr 2:70

kokku 642; 63 ja preestreist:
Habaja pojad, Hakkose a pojad,
˜
Barsillai pojad. Barsillai vottis
¨
naise gileadlase Barsillai b tutardest ja teda hakati kutsuma
¨
nende nime jargi. 64 Nemad
˜
otsisid oma suguvosanimekirju,
˜
¨
et toendada oma paritolu, kuid
˜
ei leidnud neid, mistottu nad
˜
tunnistati preestriametiks kolb¨
matuks. c 65 Maavalitseja1d ut¨ ¨
les neile, et nad ei tohi suua
¨
¨
vaga puhi ande, e enne kui asub
ametisse preester, kes uurimi ja
˜
¨
f
tummimi
abil nou kusib.
¨
66 Uhtekokku oli terves koguduses 42360 meest, g 67 peale selle orjad ja orjatarid, h keda
oli 7337, ning veel 245 mees- ja
naislauljat. i 68 Neil oli 736 hobust, 245 muula, 69 435 kaamelit ja 6720 eeslit.
˜
˜
70 Moned suguvosade pea¨ ¨
mehed tegid too heaks annetusi. j Maavalitseja andis varakambrisse 1000 kulddrahmi1, 50 kaussi ja 530 preest¨ ¨
˜
˜
riruud. k 71 Moned suguvosade
peamehed andsid varakamb¨ ¨
risse ehitustoode tarbeks 20000
˜
kulddrahmi1
ja 2200 hobemii¨
¨ ¨
ni2. 72 Ulejaanud rahvas andis
˜
20000 kulddrahmi ja 2000 hobe¨ ¨
miini1 ja 67 preestriruud.
¨
73 Preestrid, leviidid, varavavalvurid, lauljad, l osa rahvast
¨
ja templiabilised ning kogu ule¨ ¨
jaanud Iisrael asusid elama oma
˜
¨
linnadesse. m Kui joudis katte
seitsmes kuu, n elasid iisraellased oma linnades.” o
˜
˜
ˇ
¨
7:65 1 Voib tolkida ka „tirsata”, Parsia halduspiirkonna
valitseja tiitel. 7:70
¨
1 8,4 kg kulda. Uldiselt arvatakse, et siin¨ ¨
¨
mainitud drahm oli samavaarne Parsia
kulddareigiga, mis kaalus 8,4 g. Pole sama mis drahm Piibli kreekakeelses osas.
7:71 1 168 kg. 2 1,3 tonni. Miin, mida
mainitakse Piibli heebreakeelses osas,
kaalus 570 g. 7:72 1 1,1 tonni.
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¨
Kogu rahvas kogunes uks¨
meelselt Veevarava-esiselea
¨
¨
valjakule ja palus umberkirjutaja Esral b tuua raamatu,
kus oli kirjas Moosese sea¨
dus, c mida Jehoova oli kaski¨
nud Iisraelil jargida. d 2 Seits¨
menda kuu esimesel paeval e
˜
toigi preester Esra seaduse
koguduse ette, f meeste, nais˜
te ja koigi ette, kes suutsid
kuuldust aru saada. 3 Ta lu¨
¨ ¨
ges seda valjul haalel g Veeva¨
rava-esisel valjakul varahommi¨
kust keskpaevani meeste, nais˜
te ja koigi ees, kes suutsid
¨
aru saada. Rahvas kuulas tahelepanelikult, h mida¨ seaduseraamatust loeti. 4 Umberkirjutaja Esra seisis selleks puhuks
tehtud puust laval ja temast
paremal seisid Mattitja, Sema,
Anaja, Uurija, Hilkija ja Maaseja ning vasakul Pedaja, Miisael,
Malkija, i Haasum, Hasbaddana,
Sakarja ja Mesullam.
¨
5 Kogu rahvas nagi, kuidas
Esra raamatu avas, sest ta sei˜
sis rahvast korgemal. Kui ta
˜
˜
¨
raamatu avas, tousid koik pus¨
˜
ti. 6 Siis Esra ulistas toelist ja
suurt Jumalat Jehoovat, mis˜
¨
peale kogu rahvas tostis kaed,
¨
oeldes: „Aamen! Aamen!”, j ning
˜
laskus polvili ja langes Jehoova
ette silmili maha. 7 Leviidid
Jeesua, Baani, Seerebja, k Jaamin, Akkub, Sabbetai, Hoodija,
Maaseja, Keliita, Asarja, Joosabad, l Haanan ja Pelaja selgitasid seadust rahvale, m ja rahvas
¨
seisis pusti. 8 Nad lugesid ette
raamatut, Jumala seadust, sel¨
gitasid seda ja avasid selle tahendust, aidates rahval loetut
˜
moista. n
9 Maavalitseja1
Nehemja,
¨
preester ja umberkirjutaja Es-

8

˜
˜
ˇ
¨
8:9 1 Voib tolkida ka „tirsata”, Parsia halduspiirkonna valitseja tiitel.
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˜
ra a ning leviidid, kes opetasid
¨
rahvast, utlesid rahvale: „See
¨
paev on teie Jumalale
Jehoo¨
¨
vale puha. b Arge olge kurvad ega nutke.” Sest kogu rah˜
vas nuttis seadusesonu kuuldes.
¨
10 Ta utles neile: „Minge ning
¨ ¨
sooge parimaid roogi ja jooge magusaid jooke ning saatke osa c neile, kel pole midagi
¨
valmistatud, sest see ¨ paev on
¨
meie isandale puha. Arge olge
˜ ˜
kurvad, sest room, mida annab
Jehoova, teeb teid tugevaks1!”
11 Ja leviidid vaigistasid rah¨
vast, oeldes: „Vaikige,
sest see
¨
¨
¨
paev on puha! Arge olge kur¨
˜
¨ ¨
vad.” 12 Siis laksid koik sooma ja jooma ning nad saatsid
osa toidust teistele. Nad pidasid
˜ ˜
suurt roomupidu, d sest nad said
˜
aru sonadest, mis neile teatavaks tehti. e
¨
13 Teisel paeval kogunesid
˜
rahva suguvosade peamehed,
¨
preestrid ja leviidid umberkirju˜
taja Esra juurde, et seadusesonadest veel paremini aru saada.
14 Siis nad leidsid seadusest,
mille Jehoova oli Moosese kaudu andnud, koha, kus oli kirjas,
et iisraellased peavad seitsmen¨
dal kuul peetava puha ajal elaf
ma lehtmajades1 15 ning et
nad peavad kuulutama g ja teata˜
ma koikides oma linnades ja ter¨
ves Jeruusalemmas: „Minge ma˜
gialadele ja tooge olipuu, mets˜
¨
olipuu,1 murdi, palmi ja muude haruliste puude oksi, et teha
neist endale lehtmaju, nagu on
kirjutatud.”
¨
˜
16 Rahvas laks ja toi neid
ning tegi endale lehtmaju,
˜
˜
8:10 1 Voib tolkida ka „on teile kindlu˜
˜
seks”. 8:14 1 Voib tolkida ka „ajutistes
varjualustes”. 8:15 1 Pole teada, mis
˜
puuga oli tegemist. See vois olla mingit
¨
liiki mand.
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¨
˜
igauks oma katusele ja oue˜
le, aga ka Jumala koja ouede¨
¨
le,a Veevarava-esisele b valjakule
¨
¨
ja Efraimi varava c esisele val˜
jakule. 17 Terve vangipolvest
naasnute kogudus tegi lehtmaju ja elas neis. Iisraellased pol¨
nud seda puha sel viisil pida¨
nud Nuuni poja Joosua d pae¨
¨
vist kuni selle paevani, seepa¨
˜ ˜
rast olid nad vaga roomsad. e
¨
¨
18 Iga paev, esimesest paevast
kuni viimaseni, loeti ette Jumala seaduse raamatut. f Rah¨
¨
vas pidas puha seitse paeva ja
¨
¨
kaheksandal paeval toimus puhalik kokkutulek, nagu oli ette
¨
nahtud. g
¨
Selle kuu 24. paeval tulid iisraellased kokku. Nad paas¨
tusid, kotiriie umber ja mulda
¨
pahe raputatud. h 2 Iisraellaste
¨
˜
jareltulijad eraldasid end koigist
˜ ˜
i
vooramaalastest. Nad astusid
ette ning tunnistasid enda pat¨ ¨
te ja ka oma isade suutegusid. j
¨
3 Nad jaid oma kohale seisma
¨
ja neljandik paevast1 loeti neile ette nende Jumala Jehoova
seaduse raamatut k ning neljan¨
dik paevast tunnistasid nad oma
patte ja kummardasid oma Jumala Jehoova ees.
4 Jeesua, Baani, Kadmiel,
Sebanja, Bunni, Seerebja, l Baani ja Kenani seisid leviitide la¨ ¨
¨ ¨
val m ning huudsid valju haalega oma Jumala Jehoova poole.
5 Ja leviidid Jeesua, Kadmiel,
Baani, Hasabneja, Seerebja,
¨
Hoodija, Sebanja ja Petahja ut˜
¨
lesid: „Touske ja ulistage oma
Jumalat Jehoovat ikka ja igavesti! n Kiitku nad su aulist nime,
¨
˜
˜
mis on ulevam kui koik onnistu¨
sed ja ulistused!

9

˜
˜
9:3 1 Voib tolkida ka „kolm tundi”.
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6 Vaid sina oled Jehoova. a Sa
oled teinud taeva, kogu taeva˜
¨
avaruse, ning koik selle vaed,
˜
maa ja koik, mis selle peal on,
˜
mered ja koik, mis neis on.
˜
Sa hoiad koiki elus ja taeva¨
sed vaehulgad kummardavad su
˜
ees. 7 Sina oled Jehoova, toeline Jumal, kes valisid Aabra˜
¨
mi b ja toid ta valja kaldealaste
c
Urist ning andsid talle nimeks
¨
Aabraham. d 8 Kuna sa nagid,
¨
et tema suda on sinu ees us˜
tav, e solmisid sa temaga lepingu,
¨
et anda talle ja tema jarglastele kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, jebuuslaste ja girgaaslaste maa. f Sa pidasid oma
˜
tootusest kinni, sest sa oled
˜
oige.
¨
9 Sa nagid meie esiisade
rasket olukorda Egiptuses g ja
¨
kuulsid nende hadakisa Punase
¨ ¨
mere aares. 10 Sa tegid tun¨
nustahti ja imesid, mis olid suu˜
natud vaarao ning koigi tema
sulaste ja kogu tema maa rahva
vastu, h sest sa teadsid, et nad
olid talitanud nendega jultunult. i Sa tegid endale nime, mis
˜
¨
¨
on pusinud tanaseni. j 11 Sa lohestasid nende ees mere, nii
¨
¨ ¨
et nad laksid kuiva maad moo¨
da sellest labi. k Sa heitsid nen¨
de tagaajajad sugavusse otse¨
kui kivi maslevatesse voogu¨
desse. l 12 Paeval juhtisid sa
¨ ¨
neid pilvesambaga ja oosel tulesambaga, et valgustada neile teed, mida neil tuli minna. m
¨
13 Sa laskusid alla Siinai mae¨ ¨
le, n raakisid nendega taevast o
˜
ning andsid neile oiglased nor¨ ¨
mid ja usaldusvaarsed seadu¨ ¨
¨
sed, head maarused ja kasud. p
¨ ¨
¨
14 Sa raakisid neile oma pu¨
hast hingamispaevast q ja andsid
oma teenija Moosese kaudu nei-
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¨
¨ ¨
le kasud, maarused ja seaduse.
¨
15 Kui nad olid naljased, andsid sa neile leiba taevast, a ja
˜
kui nad olid janus, toid sa neile
¨
¨
kaljust vee valja. b Sa kaskisid
˜
neil minna ja votta oma valdus˜
se maa, mille sa olid tootanud
neile anda.
16 Kuid nemad, meie esiisad,
olid jultunud c ja kangekaelsed d
˜
¨
ega votnud su kaske kuulda.
˜
17 Nad torkusid kuuletumast e
ega pidanud meeles su imelisi
tegusid, mis sa olid nende keskel teinud, vaid nad olid kange¨ ¨
kaelsed ja maarasid endale juhi,
et minna tagasi Egiptuse orjusse. f Aga kuna sa oled Jumal,
kes on valmis andestama, oled
kaastundlik ja halastav ega vihastu kergesti, vaid oled tulvil
¨
truud armastust, g siis sa ei huljanud neid. h 18 Isegi kui nad
tegid endale valatud vasikaku¨
ju ja utlesid: „See on su Ju˜
¨
mal, kes toi sind valja Egiptu¨
sest,” i ning toimisid vaga lugu¨
pidamatult, 19 ei huljanud sa
˜
korbes neid siiski oma suure ha¨
˜
lastuse tottu. j Paeval ei lahkunud nende kohalt pilvesammas,
¨ ¨
mis neid teel juhtis, ega oosel
tulesammas, mis valgustas teed,
¨
mida neil tuli kaia. k 20 Sa andsid neile oma head vaimu, et
teha nad arukaks.l Oma mannat
ei keelanud sa nende suule m ja
sa andsid neile vett, kui neil oli
˜
janu. n 21 Sa toitsid neid korbes 40 aastat. o Neil ei puudunud
midagi. Nende riided ei kulu¨
¨
nud ara p ja nende jalad ei lainud paiste.
22 Sa andsid neile kuningriike ja rahvaid ning jagasid need
˜
nende vahel. q Nad votsid oma
valdusse nii Hesboni r kuninga
Siihoni s kui ka Baasani kuninˇ
ga Oogi s maa. 23 Nende pojad
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¨
sa tegid nii arvukaks, kui on tah˜
ti taevas, a ja toid nad siis maale, mille kohta sa nende esiisa˜
¨
dele olid tootanud, et nad lahe˜
vad ja votavad selle oma val¨
dusse. b 24 Seega laksid nende
˜
pojad ja votsid maa oma valdusse c ning sa alistasid nende
ees maa elanikud kaananlased d
¨
ja andsid nad nende katte koos
nende kuningate ja maa rahvastega, et nad teeksid nendega, nagu neile meeldib. 25 Nad
vallutasid kindlustatud linnad e
˜
ja viljaka maa f ning votsid en¨
˜
dale majad, mis olid tais koike head, valmisraiutud veema¨
hutid, viinamaed, oliivisalud g ja
¨
kulluslikult viljapuid. Siis nad
˜
˜
¨
soid, nende koht sai tais ja nad
¨
˜
laksid rasva ning nad monulesid sinu suure headuse paistel.
˜
26 Ent nad muutusid sonakuulmatuks, hakkasid su vastu
¨
massama h ja keerasid su seadustele selja. Nad tapsid sinu
prohveteid, kes hoiatasid neid,
et nad sinu juurde tagasi tuua;
¨ ¨
nad toimisid aarmiselt lugupida˜
matult. i 27 Seetottu andsid sa
¨
nad nende vaenlaste katte j ning
¨
˜
k
need rohusid neid. Aga oma ha¨ ¨
das huudsid nad sinu poole ja
sina kuulsid taevast ning andsid
¨
¨ ¨
oma kulluslikku halastust moo¨ ¨
¨ ¨
da neile paastjaid, kes paastsid
¨
nad nende vaenlaste kaest. l
28 Aga niipea kui nad ker¨
gendust said, tegid nad jal¨
le sinu ees kurja, m ja sa jatsid nad nende vaenlaste mee˜
levalda, kes voimutsesid nende
¨ ¨
¨ ¨
¨
ule. n Siis nad poordusid ja huudsid sind appi o ning sina kuul¨ ¨
sid taevast ja sa paastsid nad
¨
ikka ja jalle oma suure halastu¨
se parast. p 29 Kuigi sa hoiatasid neid, et tuua nad tagasi oma
¨
seaduse juurde, kaitusid nemad
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˜
jultunult ega votnud kuulda su
¨ ¨
¨
kaske. a Nad tegid pattu su maaruste vastu, mille varal inimene
¨
elab, kui ta neid taidab. b Aga
˜
nad keerasid torksalt selja, te˜
gid oma kaela kangeks ega votnud kuulda. 30 Sina olid nendega kannatlik c palju aastaid
ja andsid oma vaimu prohvetitele, kes neid hoiatasid, kuid
˜
nad ei tahtnud kuulata. Lopuks
¨
andsid sa nad umberkaudsete
¨
maade rahvaste katte. d 31 Aga
¨
oma suures halastuses sa ei ha¨
vitanud neid e ega huljanud neid,
sest sa oled kaastundlik ja halastav Jumal. f
¨ ¨
32 Ja nuud, oo, meie Jumal,
¨
¨
suur, vagev ja aukartustaratav
Jumal, kes oled pidanud kinni
lepingust ja osutanud truud ar¨
¨
˜
mastust, g ara pea tuhiseks koiki neid raskusi, mis on tabanud
meid, meie kuningaid, peamehi, h preestreid, i prohveteid, j esiisasid ja kogu su rahvast ala¨
¨ ¨
tes Assuuria k kuningate pae¨
vist kuni tanini. 33 Sa oled ol˜
˜
nud oiglane koiges, mis meid
on tabanud, sest sa oled toiminud ustavalt, aga meie oleme teinud kurja. l 34 Meie kuningad, peamehed, preestrid ja
¨
esiisad ei ole taitnud su sea¨ ¨
¨
dust ega pooranud tahelepanu
¨
su kaskudele ja meeldetuletustele, millega sa oled neid hoiatanud. 35 Isegi siis, kui nad ela˜
sid oma kuningriigis keset koike
¨
seda head, mis tuli sinu kaest,
ning olid sellel avaral ja viljakal
maal, mille sa neile olid andnud, ei teeninud nad sindm ega
¨ ¨
¨
poordunud ara oma halbadest
¨ ¨
teguviisidest. 36 Nuud me olen
me orjad. Me oleme orjad sellel maal, mille sa andsid meie
¨ ¨
esiisadele, et nad sooksid selle vilja ja muud head. 37 Selle
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¨
rikkalik saak laheb kuningatele,
¨
kelle sa oled pannud meie ule
˜
a
meie pattude tottu. Nad valitsevad meie ja meie karilooma¨
de ule, nagu neile meeldib, ja
me oleme suures ahastuses.
¨
38 Seeparast me anname
¨ ¨
nuud lubaduse. b Me paneme selle kirja ja kinnitame meie peameeste, leviitide ja preestrite
pitseriga.” c
Need, kes seda oma pitseriga kinnitasid, d olid:
maavalitseja Nehemja, Hakalja poeg;
samuti
Sidkija, 2 Seraja,
Asarja, Jeremija, 3 Pashur,
Amarja, Malkija, 4 Hattus, Sebanja, Malluk, 5 Haarim, e Meremot,
Obadja, 6 Taaniel, f
Ginneton, Baaruk, 7 Mesullam, Abija, Mijamin, 8 Maasja,
Bilgai ja Semaja, kes olid preestrid;
9 samuti leviidid: Asanja
poeg Jeesua, Heenadadi poegadest Binnui, Kadmiel g 10 ja
nende vennad Sebanja, Hoodija, Keliita, Pelaja, Haanan, 11 Mika, Rehob, Hasabja,
12 Sakkur, Seerebja, h Sebanja,
13 Hoodija, Baani ja Beniinu;
14 samuti rahva peamehed:
Paros, Pahat-Moab, i Eelam, Sattu, Baani, 15 Bunni, Asgad,
Beebai, 16 Adonija, Bigvai,
Aadin, 17 Aater, Hiskija, Atsur, 18 Hoodija, Haasum, Betsai, 19 Haarif, Anatot, Neebai, 20 Magpias, Mesullam,
Heesir, 21 Mesesabel,
Saadok, Jaddua, 22 Pelatja, Haanan, Anaja, 23 Hosea, Hananja, Hassub, 24 Halloohes, Pilha, Soobek, 25 Rehum, Hasabna,
Maaseja, 26 Ahija,
Haanan, Aanan, 27 Malluk,
Haarim ja Baana.
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¨
¨ ¨
28 Ulejaanud rahvas — preest¨
rid, leviidid, varavavalvurid,
lauljad, templiabilised ja iga¨
uks, kes eraldas end maa rah¨
˜
vastest, et taita toelise Jumala seadust, a samuti nende nai¨
¨
sed, pojad ja tutred, igauks, kellel oli teadmisi ja arusaamist1 —
29 liitus oma vendade, nimekate meestega, ja sidus end vandega, mille murdmisega kaasneb
¨
needus. Nad lubasid kaia Ju¨
mala seaduse jargi, mille Jumal
oli andnud oma teenija Moose¨
˜
se kaudu, ja jargida hoolsalt koi¨
ki meie isanda Jehoova kaske,
˜
¨ ¨
oigusnorme ja maarusi. 30 Me
¨
lubasime, et ei anna oma tutreid
˜
maa rahvastele ega vota nende
¨
tutreid oma poegadele. b
31 Kui maa rahvad toovad
¨
¨ ¨
hingamispaeval muugiks oma
kaupa ja mitmesugust vilja, ei
¨
osta me neilt hingamispaeval c
¨
¨
¨
ega mitte uhelgi puhal paeval
midagi. d Samuti laseme seitsmendal aastal maal puhata e
¨
˜
ning tuhistame volad. f
˜
32 Peale selle votsime iga¨
uks endale kohustuse anda igal
aastal kolmandik seeklit1 meie
Jumala koja teenistuse jaoks: g
33 vaateleibade, h roaohvri i ja
˜
poletusohvri jaoks, mida tuuak¨
se alaliselt hingamispaevadel j ja
¨ ¨
noorkuu ajal, k samuti maaratud
¨
¨
puhade l tarvis, puhade andide ja
Iisraeli eest lepituseks toodava˜
te patuohvrite m jaoks ning koi¨ ¨
gi meie Jumala koja toode jaoks.
34 Me heitsime ka liisku, et
¨ ¨
maarata kindlaks, millisel ajal
igal aastal peavad preestrid, leviidid ja rahvas oma esiisa˜
¨
de suguvosade jargi tooma meie
˜
¨
10:28 1 Teine voimalik tahendus: „kes
˜
oli moistmiseks piisavalt vana”. 10:32
1 3,8 g. (Vt lisa B14.)
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˜
Jumala kotta puid poletamiseks meie Jumala Jehoova altaril, nagu on seaduses kirjutatud. a 35 Samuti lubasime tuua
igal aastal Jehoova kotta esi¨
˜
mesed kupsed viljad oma pol˜
dude ja koiksuguste viljapuu¨
de saagist b 36 ning esmasundinud oma poegadest ja kariloomadest, c nagu on seaduses
¨
kirjas, ning esmasundinud oma
veistest, lammastest ja kitsedest. Me lubasime tuua need
Jumala kotta, preestritele, kes
teenivad meie Jumala kojas. d
37 Me lubasime tuua ka uudse¨
viljast jamedat jahu, e annetusi,
˜
¨
koiksuguste puude vilja,f vars˜
ket veini ja oli g oma preestritele Jumala koja laoruumidesse1h
¨
ning anda leviitidele kumnendiku oma maa saagist, i sest ne¨
˜
mad koguvad kumnendiku koi˜
¨ ¨
gist pollutoolinnadest.
¨
38 Kui leviidid seda kumnist
koguvad, peab juures olema ka
preester, Aaroni poeg, ja levii¨
did peavad saadud kumnisest
¨
andma omakorda kumnendiku
meie Jumala koja heaksj varaaitadesse1. 39 Iisraellased ja
leviidid peavad tooma anneta¨
˜
tud k vilja, varske veini ja oli l
¨
laoruumidesse. Seal on puhamu
riistad, samuti on seal teenistu¨
ses olevad preestrid ning vara¨
vavalvurid ja lauljad. Me ei jata
oma Jumala koda hooletusse. m
Rahva peamehed ¨ elasid
¨ ¨
Jeruusalemmas.n Ulejaanud rahvas heitis liisku, o et vali¨
¨
¨
da valja uks kumnest, kes asuks
¨
elama puhasse linna Jeruusa¨
¨
¨ ¨
lemma, aga uheksa ulejaanut pi¨ ¨
did jaama teistesse linnadesse.
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˜
˜
¨ ¨
10:37 1 Voib tolkida ka „soogiruumides˜
˜
se”. 10:38 1 Voib tolkida ka „varaaitade
¨ ¨
soogiruumidesse”.
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˜
2 Seejuures onnistas rahvas
˜
koiki mehi, kes olid vabatahtli˜
kult nous Jeruusalemma elama
asuma.
¨
3 Jargnevalt on loetletud
halduspiirkonna peamehed,
¨ kes
¨ ¨
elasid Jeruusalemmas. ( Ulejaanud iisraellased, preestrid, leviidid, templiabilised a ja Saalomoni sulaste pojad b elasid teis¨
tes Juuda linnades, igauks enda
maaomandil oma linnas. c
4 Samuti elas Jeruusalemmas juudalasi ja benjaminlasi.)
Juudalastest olid seal Ataja, kes
oli Ussija, kes oli Sakarja, kes oli
Amarja, kes oli Sefatja, kes oli
Mahalaleli poeg Peretsi d poegadest; 5 ja Maaseja, kes oli Baaruki, kes oli Kol-Hose, kes oli Hasaja, kes oli Adaja, kes oli Joojaribi, kes oli Sakarja, kes oli
˜
seelalase poeg. 6 Koiki Peretsi poegi, kes elasid Jeruusalemmas, oli 468 tublit meest.
7 Benjaminlastest olid Sallu, e kes oli Mesullami, kes oli
Joedi, kes oli Pedaja, kes oli
Koolaja, kes oli Maaseja, kes
oli Iitieli, kes oli Jesaaja poeg;
8 peale tema Gabbai ja Sallai, kokku 928; 9 samuti Sikri
¨
poeg Joel, kes oli nende ulevaataja, ning Hassenua poeg Juu¨
da, kes oli linnas tahtsuselt teine mees.
10 Preestritest olid Joojaribi
poeg Jedaja, Jaakin, f 11 Seraja, kes oli Hilkija, kes oli Mesullami, kes oli Saadoki, kes oli Me¨
rajoti, kes oli Jumala koja ulema
Ahituubi g poeg, 12 ja nende
¨ ¨
vennad, kes tootasid selles kojas, kokku 822; ning Adaja, kes
oli Jerohami, kes oli Pelalja, kes
oli Amsi, kes oli Sakarja, kes oli
Pashuri, h kes oli Malkija poeg,
˜
13 ja tema vennad, suguvosa-
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de peamehed, kokku 242, ning
Amassai, kes oli Asareli, kes oli
Ahsai, kes oli Mesillemoti, kes
oli Immeri poeg, 14 ning nende vennad, vaprad ja julged me¨
hed, kokku 128 meest, kelle ule¨
vaataja oli Sabdiel, kes oli parit
nimekast perekonnast.
15 Leviitidest olid Semaja, a
kes oli Hassubi, kes oli Asrikami, kes oli Hasabja, kes oli
Bunni poeg, 16 ning Sabbetai b
ja Joosabad c leviitide peamees¨
te hulgast, kes vastutasid valjaspool Jumala koda tehtavate
¨ ¨
toode eest; 17 samuti Mattanja, d kes oli Miika, kes oli Sabdi,
kes oli Aasafi poeg e — Mattanja oli laulujuhataja, kes juhatas palvetamise ajal kiituslaulude laulmistf —, ning Bakbukja,
kes oli oma vendade seas teine,
ja Abda, kes oli Sammua, kes
oli Gaalali, kes oli Jedutuuni g
¨
poeg. 18 Puhas linnas oli kokku 284 leviiti.
¨
19 Varavavalvurid olid Akkub, Talmon h ja nende vennad,
¨
kes varavates valvet pidasid,
kokku 172.
¨
¨ ¨
20 Ulejaanud iisraellased,
˜
preestrid ja leviidid elasid koigis
¨
teistes Juuda linnades, igauks
¨
oma parandmaal. 21 Templiabilisedi elasid Ofelil. j Siiha
¨
ja Gispa olid templiabiliste ulevaatajad.
¨
22 Leviitide ulevaataja Jeruusalemmas oli Ussi, kes oli
Baani, kes oli Hasabja, kes oli
Mattanja, k kes oli Mika poeg Aasafi poegadest, lauljatest; tema
¨ ¨
vastutas Jumala koja toode
eest. 23 Lauljate kohta oli antud kuninglik korraldus l ja nei¨
¨
le oli igaks paevaks ette nahtud
¨
ulalpidamine. 24 Petahja, Mesesabeli poeg Juuda poja Sera˜
hi poegadest, oli kuninga nou-
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˜
nik koigis rahvast puudutavates
asjades.
25 Need on asulad koos neid
¨
˜
umbritsevate poldudega, kus
elas juudalasi: Kirjat-Arba a ja
¨
selle tutarlinnad1, Diibon ja
¨
selle tutarlinnad, Jekabseel b ja
selle juurde kuuluvad asulad,
26 Jeesua, Moolada, c BeetPelet, d 27 Hasar-Suual, e Beer¨
Seba ja selle tutarlinnad,
28 Siklag, f Mekona ja selle
¨
tutarlinnad, 29 Een-Rimmon, g
Sora, h Jarmut, 30 Saanoah, i
Adullam ja nende juurde kuulu˜
vad asulad, Laakis j ja selle pol¨
lud ning Aseka k ja selle tutarlinnad. Nad asusid elama maa-alale
Beer-Sebast kuni Hinnomi oruni. l
31 Benjaminlased elasid Gebas, m Mikmases, Ajjas, Pee¨
telis n ja selle tutarlinnades,
32 Anatotis, o Noobis, p Ananjas,
33 Haasoris, Raamas, q Gittaimis, 34 Haadidis, Seboimis,
Neballatis, 35 Loodis ja Oo¨
¨ ¨
˜
nos, r kasitooliste orus. 36 Mo¨
ned leviitide ruhmad Juudast
¨ ¨
maarati Benjamini maa-alale.
Need olid preestrid ja leviidid, kes tulid pagendusest tagasi Sealtieli s poja Seˇ
rubbaabeli s ja Jeesuaga: z Seraja, Jeremija, Esra, 2 Amarja, Malluk, Hattus, 3 Sekanja,
Rehum, Meremot, 4 Iddo, Ginnetoi, Abija, 5 Mijamin, Maadja, Bilga, 6 Semaja, Joojarib,
Jedaja, 7 Sallu, Aamok, Hilkija ning Jedaja. Need olid preestrite ja nende vendade peamehed
¨
Jeesua paevil.
8 Leviidid olid Jeesua, Binˇ
nui, Kadmiel, z Seerebja, Juu-

12

˜
˜
¨
11:25 1 Voib tolkida ka „umberkaudsed
linnad”.
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da ja Mattanja, a kes juhatas
¨
koos oma vendadega tanulaulude laulmist. 9 Nende vennad
Bakbukja ja Unni seisid valves olles1 nendega vastami¨
si. 10 Jeesuale sundis Jooja¨
kim, Joojakimile sundis Elja¨
sib b ja Eljasibile sundis Joojada. c
¨
11 Joojadale sundis Joonatan
¨
ja Joonatanile sundis Jaddua.
¨
12 Joojakimi paevil olid
˜
need preestrid suguvosade
peameesteks: Serajal d Meraja, Jeremijal Hananja, 13 Esral e Mesullam, Amarjal Jehohanan, 14 Mallukil Joonatan,
Sebanjal Joosep, 15 Haarimil f
Adna, Merajotil Helkai, 16 Iddol Sakarja, Ginnetonil Mesullam, 17 Abijal g Sikri, Minjaminil .. .1, Moadjal Piltai, 18 Bilgal h Sammua, Semajal Jehonatan, 19 Joojaribil Mattenai,
Jedajal i Ussi, 20 Sallail Kallai,
Aamokil Eeber, 21 Hilkijal Hasabja, Jedajal Netaneel.
22 Eljasibi, Joojada, Jooha¨
nani ja Jaddua j paevil pandi kir˜
ja suguvosade peameesteks olevad leviidid, nii nagu pandi kir¨
ja preestrid, kuni Parsia kuninga Dareiose1 valitsusajani.
23 Need leviidid, kes olid
˜
suguvosade peamehed, pandi
kroonikaraamatusse kirja kuni
¨
Eljasibi poja Joonatani paevini. 24 Leviitide peamehed olid
Hasabja, Seerebja ning Kadmieli poeg k Jeesua. l Nende vastas seisid nende vennad, et
¨
¨
¨
lauluga ulistust ja tanu valjendada, nagu jumalamees Taa¨ ¨
vet oli juhtnoorid andnud, m
¨
¨
˜
uks valveruhm teise korval.
˜
¨
12:9 1 Teine voimalik tahendus: „jumalateenistuse ajal”. 12:17 1 Ilmselt on
¨
¨ ¨
heebreakeelsest tekstist nimi valja jaanud. 12:22 1 Ilmselt Dareios II.

NEHEMJA 12:25–45
25 Mattanja, a Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon ja Ak¨
kub b olid varavavalvurid, c kes
¨
valvasid varavate juures olevaid
varaaitu. 26 Nad teenisid Joosadaki poja Jeesua d poja Joo¨
jakimi paevil ja maavalitseja
¨
Nehemja ning preestri ja umber¨
kirjutaja Esra e paevil.
¨ ¨
27 Jeruusalemma muuride
¨
sissepuhitsemiseks otsiti leviite ja nad toodi Jeruusalem˜
ma koikjalt nende elupaika˜ ˜
¨
dest, et pidada roomsat puhitse¨
mispidu tanulauludega f simbli¨ ¨
te, luurade ja muude keelpillide
saatel. 28 Lauljate pojad1 ko¨
gunesid lahedalasuvast piirkonnast2, kogu Jeruusalemma
¨
umbrusest, netofalaste g asulatest, 29 Beet-Gilgalist h ning
¨
Geba i ja Asmaveti j valjadelt,
sest neisse paikadesse Jeruu¨
salemma umbruses olid lauljad endale asulad ehitanud.
30 Preestrid ja leviidid puhas¨
tasid end ning samuti rahva,k va¨ ¨
ravad l ja muuri. m
˜
31 Siis toin ma Juuda peame¨ ¨
hed muurile. Ma moodustasin
¨
kaks suurt ulistuskoori ja rong¨
¨
¨ ¨
kaiku, millest uks liikus moo¨ ¨
da muuri paremale Tuhahun¨
nikuvarava n suunas. 32 Nende
¨
˜
jarel kondisid Hoosaja ja pooled Juuda peamehed, 33 samuti Asarja, Esra, Mesullam,
34 Juuda, Benjamin, Semaja
ja Jeremija. 35 Koos nende˜
ga olid moned preestrite pojad
trompetitega, o nimelt Sakarja,
kes oli Joonatani, kes oli Semaja, kes oli Mattanja, kes oli Miikaja, kes oli Sakkuri, kes oli Aasafi p poeg, 36 ning tema vennad Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Juuda ja
˜
˜
˜
12:28 1 Voib tolkida ka „opetatud lauljad”. 2 St Jordani piirkonnast.
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¨
Hanani, kel olid kaes jumalamehe Taaveti muusikariistad. a
˜
¨
Nende ees kondis umberkirjuta¨
b
ja Esra. 37 Allikavarava c juu¨
¨ ¨
rest laksid nad otse edasi moo¨ ¨
˜
¨
da muuritousu ule Taaveti linna d trepistiku e kuni paigani, mis
asus Taaveti koja kohal, ja sealt
¨
edasi kuni Veevaravani f idas.
¨
¨
38 Teine ulistuskoor, selle ja¨
rel mina ja pool rahvast, laks
¨ ¨
vastassuunas muuri pidi Ahju¨ ¨
tornist g mooda ja sealt edasi
¨
¨ ¨
Laia muurini, h 39 siis ule Ef¨
¨
raimi varavai Vanalinnavarava¨
ni, j sealt Kalavaravani, k Hananeli tornini, l Sajatornini ja Lam¨
bavaravani. m Koor peatus Vaht¨
konnavarava juures.
˜
˜
40 Lopuks peatusid mole¨
mad ulistuskoorid Jumala koja juures, koos nendega ka
mina ja pooled asevalitsejad,
41 preestrid Eljakim, Maaseja, Minjamin, Miikaja, Eljoenai,
Sakarja ja Hananja trompetitega, 42 samuti Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Jehohanan,
Malkija, Eelam ja Eser. Lauljad
¨ ¨
laulsid valjuhaalselt Jisrahja juhatusel.
¨
43 Sel paeval ohverdasid nad
˜ ˜
palju ohvreid ja olid roomsad, n
¨
sest Jumal andis neile sudames˜ ˜
se suure roomu. Ka naised ja
˜ ˜
lapsed roomutsesid, o nii et Je˜ ˜
ruusalemma room oli kaugele
kuulda. p
¨
¨ ¨
44 Sel paeval maarati ametisse mehed, kes pidid vastutama varaaitade q eest, kus hoi¨
ti annetusi, r uudsevilja s ja kumˇ
nist. s Neisse pidid nad kogu˜
ma linnade poldudelt selle osa,
¨
mis oli seadusega ette nahtud z
ˇ
˜ ˜
preestritele ja leviitidele, z roomustas ju Juuda teenistuses ole¨
vate preestrite ja leviitide ule.
¨
45 Nad asusid taitma oma ko-
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hustusi seoses Jumala teenis˜
tusega ja koige puhastamise¨
ga. Samuti hakkasid taitma oma
¨
¨
ulesandeid lauljad ja varavavalvurid Taaveti ja tema poja Saa¨ ¨
lomoni juhtnooride kohaselt.
¨ ¨
46 Sest juba moodunud aega¨
del, Taaveti ja Aasafi paevil,
olid lauljatel juhatajad ning Ju¨
¨
malale lauldi ulistus- ja tanulaule. a 47 Serubbaabeli b ja Ne¨
hemja paevil andis kogu Iisrael
¨
lauljatele ja varavavalvuritele
¨
¨ ¨
iga paev maaratud osa c nende
¨ ¨
vajadusi mooda. Samuti said leviidid oma osa d ja leviidid and¨
sid sellest osa Aaroni jareltulijatele.
¨
Sel paeval loeti rahva
kuuldes Moosese raamatut e ja seal leiti olevat kirjas, et ammonlane ja moabiit f
˜
ei tohi iialgi tulla toelise Jumala kogudusse, g 2 sest nad polnud andnud iisraellastele leiba
ja vett, vaid olid palganud Bileami neid needma. h Kuid meie
˜
Jumal muutis needuse onnistuseks. i 3 Seda seadust kuulnud, hakkas rahvas Iisraelist
˜
˜ ˜
eraldama koiki, kes olid voora¨
maist paritolu. j
4 Enne seda oli meie Jumala koja laoruumide1k eest vastutanud preester Eljasib, l kes
oli Toobija m sugulane. 5 Ta oli
Toobija jaoks sisse seadnud suure laoruumi sinna, kus varem
hoiti roaohvreid, viirukit, riistu
¨
¨
ning kumnendikku viljast, vars˜
kest veinist ja olist, n mis oli
˜
moeldud leviitidele, o lauljatele
¨
ja varavavalvuritele, samuti hoiti seal preestritele tehtud annetusi. p
6 Kogu selle aja olin ma Je¨
¨
ruusalemmast ara, sest Babulo-

13

˜
˜
¨ ¨
13:4 1 Voib tolkida ka „soogiruumide”.
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ni kuninga Artaxerxese a 32. aas¨
tal b laksin ma kuninga juurde
˜
¨
¨
tagasi, aga mone aja parast kusisin ma kuningalt taas luba lahkuda. 7 Siis ma tulin Jeruusa¨
lemma ja nagin, mida kohutavat Eljasib c oli teinud, seades
Toobijale d sisse laoruumi Juma˜
la koja oues. 8 See oli mulle
¨
vaga vastumeelt ja ma viskasin
¨ ¨
kogu Toobija moobli laoruumist
¨
¨
valja. 9 Parast seda andsin ma
¨
kasu laoruumid puhastada ning
viisin neisse tagasi Jumala koja
riistad e koos roaohvri ja viirukiga. f
10 Samuti sain ma teada,
et leviitidele polnud antud nei˜
le kuuluvat osa, g mistottu teenistuses olnud leviidid ja laul¨
¨
¨
jad olid lainud ara, igauks oma
˜
pollule. h 11 Ma noomisin ase¨
valitsejaid i ja utlesin: „Miks on
¨
Jumala koda hooletusse jaetud?” j Ma kutsusin leviidid kok¨ ¨
ku ja maarasin nad taas oma ko¨
huseid taitma. 12 Kogu Juuda
˜
¨
toi varaaitadesse kumnendiku k
¨
oma viljast, varskest veinist ja
˜
olist. l 13 Siis ma panin varaaitade eest vastutama preester
¨
Selemja, umberkirjutaja Saadoki ja leviitidest Pedaja ning neid
abistama Mattanja poja Sakkuri poja Haanani, sest nad olid
¨ ¨
usaldusvaarsed mehed. Nende
kohuseks oli jagada oma venda¨
dele valja nende osa.
¨
14 Pea mind selle asja parast
¨
meeles, m mu Jumal, ja ara kustuta mu tegusid, mis ma olen
truust armastusest teinud oma
Jumala koja ja selle teenistuse
heaks. n
¨
¨
15 Noil paevil nagin ma Juu¨
das inimesi, kes hingamispae˜
val o surutorsi tallasid ning eeslite selga viljakoormaid, samuti veini, viinamarju, viigimarju

NEHEMJA 13:16–31
ja igasugu muid asju laadisid
˜
ning need Jeruusalemma toid. a
Ma hoiatasin neid, et nad sel
¨
¨ ¨
paeval oma kaupa ei muuks.1
¨ ¨
16 Ka seal linnas elavad tuuros˜
lased toid kala ja igasugust kau¨ ¨
pa ning muusid seda hingamis¨
paeval Juuda rahvale Jeruusa˜
lemmas. b 17 Seetottu noomi¨
¨
sin ma Juuda ulikuid ja utlesin
neile: „Kuidas te saate teha mi¨
dagi nii halba? Te ruvetate hin¨
gamispaeva! 18 Kas just seda
˜
ei teinud teie esiisad, mistottu
meie Jumal saatis meile ja meie
˜
linnale kogu selle onnetuse? Te
¨
¨
kutsute hingamispaeva ruvetades esile veelgi suurema viha Iisraeli vastu!” c
¨
19 Niipea kui hingamispae¨
va eel oli Jeruusalemma vara¨
¨
vais hamaraks lainud, andsin
¨
¨
ma kasu varavad sulgeda. Ma
¨
utlesin, et neid ei tohi avada
¨
˜
enne, kui hingamispaev on lop˜
penud. Ma panin moned oma
¨
¨
teenrid varavate juurde, et uhtki koormat ei toodaks sisse
¨
¨
hingamispaeval. 20 Seeparast
veetsid kaupmehed ja igasugu¨ ¨
se kauba muujad paaril kor¨ ¨
¨
ral oo valjaspool Jeruusalemma. 21 Siis ma hoiatasin neid
¨
¨ ¨
¨ ¨
ja utlesin: „Miks te oobite muu¨ ¨
ri aares? Kui te seda veel korra
˜
teete, siis ajan ma teid jouga
¨
¨
ara!” Parast seda nad hingamis¨
paeval enam ei tulnud.
¨
22 Ma utlesin leviitidele, et
¨
nad end korraparaselt puhas¨
taksid ja tuleksid varavaid val¨
vama, et hingamispaeva peetaks
¨
puhaks.d Oo, mu Jumal, pea ka
seda minu heaks meeles ja ole
mulle armuline oma rikkalikku
¨ ¨
truud armastust mooda! e
˜
¨
13:15 1 Teine voimalik tahendus: „ma
¨
hoiatasin neid sel paeval, et nad oma
¨ ¨
kaupa ei muuks”.
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¨
23 Samuti nagin ma noil
¨
˜
paevil juute, kes olid votnud
a asdodlasi, b ammonlanaiseks
si ja moabiite. c 24 Nende poe¨ ¨
gadest pooled raakisid asdodi
keelt ja pooled teiste rahvaste
¨
keeli, kuid ukski neist ei osanud juudi keelt. 25 Ma noomi˜
˜
sin ja needsin neid, loin moningaid mehi, d katkusin neid karvust ja sundisin neid Jumala ni¨
mel vannet andma, oeldes: „Te
¨
ei tohi anda oma tutreid nen˜
de poegadele ja te ei tohi vot¨
ta kedagi nende tutardest endale ega oma poegadele! e 26 Kas
¨
just nende parast ei teinud pattu
Iisraeli
kuningas
Saalomon?
¨
Uhegi rahva seas pole olnud temasarnast kuningat. f Jumal armastas teda g ja pani ta kogu Iisraeli kuningaks. Aga isegi teda
˜
˜ ˜
mojutasid vooramaa naised pattu tegema. h 27 Kas pole see
ennekuulmatu, et teete niisugust suurt kurja ja murrate truudust meie Jumalale, abielludes
˜ ˜
vooramaa
naistega?” i
¨
¨
28 Uks ulempreester Eljasij poja Joojada k poegadest oli
bi
saanud hooronlase Sanballati l
¨
˜
vaimeheks. Seetottu ajasin ma
¨
ta enda juurest ara.
29 Pea seda meeles, mu Ju¨
mal, sest nad on ruvetanud
preestriametit m ning preesterkonna ja leviitidega tehtud lepingut. n
˜
30 Ma puhastasin nad koi˜ ˜
¨
gest vooraparasest, mis neid
¨
¨ ¨
ruvetas, ning maarasin preestritele ja leviitidele teenistusko¨
¨
hustused, igauhele tema ules¨
ande, o 31 samuti kaskisin tuua
¨ ¨
puid p maaratud aegadel ja esi¨
mesi kupseid vilju.
Oo, mu Jumal, pea seda minu
heaks meeles! q

E STE R
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨ ¨
Kuningas Ahasverose pidusook
Susas (1–9)
Kuninganna Vasti ei kuuletu (10–12)
˜
Kuningas peab nou oma
tarkadega (13–20)
¨ ¨
Kuninga maarus saadetakse
laiali (21, 22)
2 Otsitakse uut kuningannat (1–14)
Ester saab kuningannaks (15–20)
˜
Mordokai paljastab vandenou (21–23)
3 Kuningas edutab Haamanit (1–4)
˜
Haamani vandenou

¨
5 Ester laheb kuninga ette (1–8)
¨
Haamani viha ja ulbus (9–14)
6 Kuningas austab Mordokaid (1–14)
7 Ester paljastab Haamani (1–6a)
¨
Haaman pannakse ta enda pustitatud
¨
posti kulge (6b–10)
8 Mordokaid edutatakse (1, 2)
Ester anub kuningat (3–6)
¨ ¨
Kuninga uus maarus (7–14)
Juudid tunnevad kergendust ja
˜ ˜
roomu (15–17)
˜
9 Juudid voidutsevad (1–19)
¨
Seatakse sisse purimipuha (20–32)
˜
10 Mordokai voim (1–3)

1

juutide vastu (5–15)
4 Mordokai ahastus (1–5)
Mordokai palub Estril sekkuda (6–17)

juhtus kuningas Ahas¨
1 See
verose1 paevil (selle Ahas-

verose, kes valitses kuninga¨
na 127 halduspiirkonna a ule In¨
diast Etioopiani2), 2 neil paevil, kui kuningas Ahasveros
istus oma kuninglikul troonil
Susa b kindluses. 3 Oma valitsusaja kolmandal aastal korral¨ ¨
˜
das ta pidusoogi koigile oma
˜
voimukandjatele ja sulastele.
¨
Tema ees olid Parsia c ja Mee˜
¨
dia d sojamehed, samuti ulikud ja halduspiirkondade valit¨
sejad. 4 Ta naitas neile oma
kuulsusrikka kuningriigi aar¨
deid ning oma vagevust ja hiil¨
¨
gust palju paevi, 180 paeva.
¨
¨ ¨
5 Kui need paevad olid moo˜
dunud, korraldas kuningas koi¨
gile Susa kindluses, nii ulematele kui ka alamatele, seitsme¨
¨ ¨
paevase pidusoogi kuningapa-

PTK 1
a Est 8:9
Tn 6:1

b Esr 4:9
Neh 1:1
Tn 8:2

c Esr 1:2

d Jes 21:2
Jer 51:11
Tn 5:28



lee aias. 6 Marmorsammaste
¨
˜
˜
kuljes olevate hoberongaste
¨
kulge olid peenest materjalist
¨ ¨
˜
nooride ja purpurpunasest longast paeltega kinnitatud linased, peened puuvillased ja si¨ ¨
nised kangad ning porfuurist1,
¨
marmorist, parlmutrist ja mustast marmorist sillutisel olid
˜
kullast ja hobedast lamamisasemed.
7 Veini pakuti kuldpeekri¨
test, millest igauks oli isesugune, ning kuninglikku veini oli
rohkesti nagu kuningale kohane. 8 Joomisel kehtis reegel,
et mingit sundust1 ei ole, sest
kuningas oli koos oma palee
¨
ulematega otsustanud, et iga¨
˜
uks voib teha just nii, nagu talle meeldib.
9 Kuninganna Vasti a aga korraldas kuningas Ahasverose

¨
˜
¨ ¨
1:1 1 Arvatakse, et see Ahasveros oli Da- Teine veerg 1:6 1 Vaga kova ja vaartuslik kivim, ta¨
valiselt tumepunane valgete tahnidega.
reios I (Dareios Suure) poeg Xerxes I. a Est 1:12
˜
˜
˜
˜
1:8 1 Voib tolkida ka „piirangut”.
2 Voib tolkida ka „Kuusini”.
Est 2:1, 17
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ESTER 1:10–2:3

¨ ¨
kuninglikus kojas pidusoogi
naistele.
¨
10 Seitsmendal paeval, kui
¨
˜ ˜
kuninga suda oli veinist roomus,
andis ta Mehumanile, Bistale,
Harbonale, a Bigtale, Abagtale,
Seetarile ja Karkasele — seits¨
˜
mele lahemale oukonnaametnikule, kes kuningas Ahasverost
teenisid — korralduse 11 tuua
kuninga ette kuninganna Vasti
¨
kuningliku peakattega1, et nai˜
data rahvale ja voimukandjatele
¨
tema ilu, sest ta oli vaga kaunis. 12 Kuid kuninganna Vasti
¨
ei kuuletunud kasule, mille ku˜
ningas oukonnaametnike kaudu
andis. Seepeale valdas kuningat
¨
suur viha, ta laks lausa raevu.
¨ ¨
13 Kuningas raakis tarkadega, kes olid kursis varasemate
toimimisviisidega (sest kuninga
¨
˜
kusimus oli tavaks tuua koigi
ette, kes tundsid seadust ja os˜
˜
kasid oigust moista; 14 tema
¨
˜
lahimad nouandjad olid Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena ja Memukan, seit¨
˜
se Parsia ja Meedia voimukand¨ ¨
jat, b kes paasesid kuninga ligi
˜
ja olid kuningriigis korgeimatel ametikohtadel). 15 Kunin¨
gas kusis: „Mida tuleks seadu¨
se jargi teha kuninganna Vastiga, kes ei kuuletunud kuningas
¨
˜
Ahasverose kasule, mis anti oukonnaametnike kaudu?”
¨
16 Selle peale utles Memu˜
kan kuninga ja voimukandjate
ees: „Kuninganna Vasti pole ek¨
sinud mitte uksnes kuninga vas˜
˜
tu,c vaid ka koigi voimukandja˜
te ja kogu rahva vastu koigis kuningas Ahasverose halduspiirkondades. 17 Sest kuninganna
˜
tegu saab teatavaks koigile naistele ja siis hakkavad nemadki
˜
˜
1:11 1 Voib tolkida ka „turbaniga”.
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PTK 2
c Est 1:1

d Est 1:12

˜
¨
oma meest polgama ning utlevad: „Kuningas Ahasveros an¨
dis kasu tuua kuninganna Vasti enda ette, aga tema keeldus.”
¨
˜
¨
18 Juba tana voivad Parsia ja
˜
Meedia voimukandjate naised,
kes sellest kuninganna teost
¨ ¨
teavad, raakida samamoodi oma
˜
˜
abikaasade, koigi kuninga voimukandjatega, ning see kutsuks
˜
esile palju polgust ja pahameelt.
19 Kui kuningas heaks arvab,
¨
siis andku ta kuninglik kask —
¨
ja see kirjutatagu Parsia ja Mee¨
dia seadustesse, mida ei saa tuhistada a —, et Vasti ei tohi enam
kunagi tulla kuningas Ahasverose ette. Kuningas andku tema
kuninglik seisus naisele, kes on
temast parem. 20 Kui kuninga
¨
¨ ¨
kask on tema aaretus kuningriigis teatavaks tehtud, siis austa˜
vad koik naised oma meest, olgu
¨
˜
ta ulem voi alam.”
21 See ettepanek meeldis ku˜
ningale ja voimukandjatele ning
kuningas tegi, nagu Memukan
¨
oli oelnud. 22 Ta saatis kirjad
˜
koikidesse kuninga halduspiirkondadesse, b igasse halduspiirkonda sealses kirjaviisis ja igale
rahvale selle omas keeles, et iga
˜
mees voiks olla oma majas isand
¨ ¨
ja saaks raakida oma rahva keeles.
¨
¨
Parast neid sundmusi, kui
kuningas Ahasverose c raev
˜
oli raugenud, motles ta sellele, mida Vasti oli teinud d ning
mida tema kohta oli otsus¨
tatud. e 2 Siis utlesid kuninga
¨
lahemad teenrid: „Otsitagu ku¨
ningale kauni valimusega noori
¨ ¨
neitseid. 3 Kuningas maara˜
ku kuningriigi koigisse halduspiirkondadesse oma esindajad f
˜
ja need viigu koik kaunid noored neitsid Susa kindluse nais-

2

e Est 1:19

f Est 8:9
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temajja1. Nad antagu kuninga
eunuhhi naistevalvur Heegai a
hoole alla ja neile tehtagu iluravi2. 4 See noor naine, kes
˜
kuningale koige rohkem meeldib, saagu Vasti asemel kuningannaks.” b See ettepanek oli
kuninga silmis hea ja nii ta tegigi.
¨
5 Susa c kindluses oli uks
juudi mees nimega Mordokai, d
kes oli benjaminlase e Kiisi poja
Simei poja Jairi poeg. 6 Kiis
oli viidud Jeruusalemmast pagendusse koos teiste vangide
ja Juuda kuninga Jekonjaga1, f
¨
kelle oli pagendanud Babuloni kuningas Nebukadnetsar.
7 Mordokai oli oma isa venna¨
tutre Hadassa1, see on Estri
hooldaja, g sest tollel polnud ei
isa ega ema. See neiu oli kauni
¨
figuuriga ja vaga veetlev. Mor˜
¨
dokai oli votnud ta endale tutreks, kui Estri isa ja ema surid.
˜
8 Kui kuninga sona ja seadus oli teatavaks tehtud, viidi
palju noori naisi Susa kindlusse Heegai h hoole alla. Ka Ester
viidi kuningakotta naistevalvur
Heegai hoole alla.
˜
9 Ester meeldis talle ja voitis tema soosingu, nii et ta
hakkas kiiresti tegema korraldusi Estri iluravi i ja toidusedeli kohta. Samuti andis ta tema
¨
kasutusse seitse kuningakojast valitud noort naist ja viis
¨
ta koos nendega ule naistemaja parimasse ossa. 10 Ester
¨ ¨
ei raakinud midagi oma rah˜
vast j ega sugulastest, sest nonda oli Mordokai k teda palunud. l
˜
¨
11 Mordokai kondis iga paev
˜
naistemaja oue ees, et teada
˜
˜
2:3 1 Voib tolkida ka „haaremisse”.
˜
˜
ˇ
2 Voib tolkida ka „massaazikuur”. 2:6
1 2Ku 24:8 Joojakin. 2:7 1 Estri heebrea
¨
¨
nimi, mis tahendab „murt”.

ESTER 2:4–18

g Est 1:19

¨
saada, kuidas Estril laheb ja
mida temaga tehakse.
¨
12 Iga noor naine laks kuningas Ahasverose juurde siis,
˜
¨
kui joudis katte tema kord
¨
¨ ¨
parast kaheteist kuu moodumist, sest just nii kaua kestis
¨ ¨
naistele maaratud iluravi: kuus
¨
˜
kuud said nad iluravi murrioli˜
ga a ning kuus kuud palsamioli b
˜
ja erisuguste voietega. 13 Kui
noor naine oli valmis minema kuninga juurde, anti talle
naistemajast kuningakotta mi˜
nekuks kaasa koik, mida ta
¨
˜
soovis. 14 Ta laks sinna oh¨
tul, aga hommikul laks ta teise
naistemajja kuninga eunuhhi
liignaistevalvur c Saasgase hoole alla. Enam ta kuninga juurde
¨
¨
ei lainud, valja arvatud juhul,
kui ta kuningale eriliselt meeldis ja teda nimeliselt kutsuti. d
¨ ¨
15 Kui nuud Estril, kes oli
¨
Mordokai onu Abihaili tutar,
¨
kelle Mordokai oli endale tut˜
¨
˜
reks votnud, e joudis katte aeg
¨
kuninga juurde minna, ei kusinud ta endale midagi muud kui
¨
uksnes seda, mida soovitas kuninga eunuhh naistevalvur Hee˜
¨
gai. (Ester voitis igauhe poo¨
lehoiu, kes teda nagi.) 16 Ester viidi kuningas Ahasverose
¨
juurde kuningakotta kumnendal kuul, see on tevetikuul1,
kuninga seitsmendal valitsusaastal. f 17 Kuningas armastas
˜
Estrit rohkem kui koiki teisi
˜
naisi, mistottu Ester sai teistest
neitsitest suurema soosingu
osaliseks. Kuningas pani talle
¨
pahe kuningliku peakatte ning
˜
tostis ta Vasti g asemel kuningannaks. h 18 Siis korraldas ta
˜
˜
koigile oma voimukandjatele ja
¨ ¨
sulastele Estri auks pidusoogi.

h Est 4:14

2:16 1 Vt lisa B15.
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Teine veerg
˜

7:17
a Op
¨
Ul 3:6

b 1Mo 43:11
1Ku 10:2
2Ku 20:13

c Est 2:3
d Est 4:11
e Est 2:7
f Est 1:3

ESTER 2:19–3:11

˜
Ta kuulutas koigis halduspiir¨
kondades valja amnestia ning
tegi kuninglikke kingitusi.
19 Kui neitseid1a teist korda kokku toodi, istus Mordokai
¨
kuninga varavas. 20 Ester ei
¨ ¨
raakinud midagi oma sugulaste
˜
ega rahva kohta, b sest nonda
oli Mordokai teda palunud. Es¨
ter tegi, mida Mordokai utles,
nagu ta oli teinud siis, kui oli
veel tema hoole all. c
¨
21 Neil paevil, kui Mordo¨
kai istus kuninga varavas, said
˜
kaks kuninga oukonnaametnikku, uksehoidjad Bigtan ja Teres, vihaseks ning pidasid van˜
denou kuningas Ahasverose
tapmiseks. 22 Kuid Mordokai
kuulis sellest ja teatas kohe
kuninganna Estrile. Ester aga
¨ ¨
raakis sellest Mordokai nimel
kuningale. 23 Kui asja uuriti
˜
ja see osutus toeks, siis pan˜
¨
di molemad mehed posti kulge rippuma. See juhtum kirjutati kuninga juuresolekul kroonikaraamatusse. d
¨
¨
Parast neid sundmusi edutas kuningas Ahasveros
Haamanit, e agaglase f Hamme˜
˜
data poega, ja tostis ta kor˜
˜
gemale koigist teistest voimukandjatest, kes ta juures olid. g
˜
2 Koik kuninga sulased, kes
¨
olid kuninga varavas, kummardasid Haamani ees ja heitsid silmili maha, sest nii oli
¨
kuningas kaskinud teha. Mordokai aga ei kummardanud ega
¨
heitnud maha. 3 Siis kusisid
¨
kuninga varavas olevad kuninga sulased Mordokailt: „Miks
¨
¨
sa kuninga kasust ule astud?”
¨
¨
4 Nad kusisid seda temalt pae¨
¨
˜
vast paeva, aga tema jai koi-

3

˜
˜
2:19 1 Voib tolkida ka „noori naisi”.
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gutamatuks. Siis teatasid nad
¨
sellest Haamanile, et naha, kas
¨
Mordokai kaitumist sallitakse, a
¨
oli ta ju neile oelnud, et ta on
juut. b
¨
5 Kui Haaman nagi, et Mordokai ei kummarda tema ees
ega heida tema ette maha,
¨
laks ta raevu. c 6 Ta ei rahul˜
¨
dunud aga mottega tappa uks¨ ¨
nes Mordokai, sest talle oli raagitud Mordokai rahvast. Niisiis
˜
hakkas Haaman otsima voima¨
lust, et havitada Ahasverose
˜
kuningriigist koik juudid, kogu
Mordokai rahvas.
7 1. kuul, see on niisanikuul1, kuningas Ahasverose
12. aastal d heideti Haamani ees
¨
pur’i, e see tahendab liisku, et
¨
¨ ¨
see paev ja kuu kindlaks maarata, ning liisk langes 12. kuule,
¨
adarikuule1. f 8 Haaman utles
kuningas Ahasverosele: „On
¨
uks rahvas, kes elab hajutatu˜
na koigi su kuningriigi halduspiirkondade g rahvaste seas. h
˜
Nende seadused erinevad koigi
teiste rahvaste omadest ja nad
ei allu kuninga seadustele. Kuningal ei ole kasulik neid sallida. 9 Kui kuningas heaks ar¨ ¨
vab, siis kirjutatagu maarus, et
nad tuleb hukata. Ma maksan
˜
10000 talenti1 hobedat ametni¨
ke katte, kes panevad selle kuninga varakambrisse.2”
˜
10 Seepeale vottis kunin˜
˜
gas oma sormest pitserisormui
j
se ja andis agaglase Hammedata pojale Haamanile, k juutide
¨
vaenlasele. 11 Kuningas utles
˜
Haamanile: „Nii hobe kui ka
rahvas on sinu. Tee selle rah-

j 4Mo 24:7
1Sa 15:8, 32

k Est 3:1
Est 8:2

3:7 1 Vt lisa B15. 3:9 1 342 tonni. (Vt li˜
¨
sa B14.) 2 Teine voimalik tahendus: „ma
¨ ¨
maksan selle too tegemiseks kuninga
varakambrisse 10 000 talenti”.
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vaga, nagu on sinu silmis hea.”
¨
12 1. kuu 13. paeval kutsuti
kokku kuninga kirjutajad. a Nad
˜
¨
panid kirja b koik Haamani kasud, mis ta andis kuninga satraapidele1, halduspiirkondade
maavalitsejatele ning eri rah˜
vaste voimukandjatele. Igasse
piirkonda kirjutati sealses kirjaviisis ja igale rahvale tema
omas keeles. Need kirjutati kuningas Ahasverose nimel ja pit˜
seeriti kuninga pitserisormusega. c
˜
13 Koigisse kuninga haldus¨
piirkondadesse saadeti kaskja¨
lad kirjadega, kus oli oeldud, et
¨
12. kuu, adarikuu1 13. paeval d
¨
¨
tuleb uheainsa paevaga tappa
˜
ja hukata koik juudid, nii noored kui ka vanad, nii lapsed kui ka naised, ning nende
¨
˜
vara tuleb ara votta. e 14 See
˜
pidi saama seaduseks koigis
halduspiirkondades ja tehta˜
ma teatavaks koigile rahvastele, et nad oleksid selleks
¨
¨
paevaks valmis. 15 Kaskjalad
˜
asusid kuninga sona peale kiiresti teele f ja seadus kuuluta¨
ti Susa g kindluses valja. Kuningas ja Haaman istusid maha
jooma. Susa linn aga oli segaduses.
˜
Kui Mordokai h sellest koi¨
gest teada sai, i karistas ta
˜
oma riided lohki, pani endale
¨
kotiriide umber ja raputas tuh¨
ka pea peale. Siis ta laks linna
keskele, halades valjult ja kibe˜
¨
dalt. 2 Ta joudis kuninga va¨
ravani, kuid edasi ta ei lainud,
¨
sest kuninga varavast ei tohtinud kotiriides sisse minna.
˜
3 Koigis halduspiirkondades, j
¨
kuhu kuninga kask ja seadus

4

˜
3:12 1 Halduspiirkonna korgeima valitseja nimetus. 3:13 1 Vt lisa B15.
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˜
joudis, sattusid juudid suurde
ahastusse ning alustasid paastu, a nuttu ja hala. Paljud heitsid kotiriide ja tuha peale. b
4 Kui kuninganna Estri teenijannad ja eunuhhid tulid ja tal¨ ¨
le sellest raakisid, valdas teda
¨
sugav mure ning ta saatis Mordokaile riided, et ta need kotiriide asemel selga paneks, aga
˜
Mordokai ei votnud neid vastu.
¨
5 Seejarel kutsus Ester Hata¨
ki, uhe kuninga eunuhhidest,
kes oli pandud teda teenima, ja
¨
¨
kaskis tal Mordokailt jarele
uurida, mis on juhtunud.
¨
6 Hatak lakski Mordokai
¨
juurde linnavaljakule, mis oli
¨
kuninga varava ees. 7 Mordo¨ ¨
˜
kai raakis talle koigest, mis oli
juhtunud, ja rahasummast, c mille Haaman oli lubanud maksta kuninga varakambrisse juutide hukkamise eest. d 8 Peale
¨
selle andis Mordokai talle arakirja seadusest, mis oli Susas e
¨
¨
juutide havitamiseks valja an¨
tud. Hatak pidi seda Estrile nai¨
tama ja selgitama f ning utlema
¨
talle, et ta laheks kuninga juurde ning paluks temalt armu ja
¨
anuks teda oma rahva parast.
9 Hatak tuli Estri juurde
¨ ¨
tagasi ja raakis talle, mida
¨
Mordokai oli oelnud. 10 Ester
¨
kaskis Hatakil Mordokaile g tea˜
tada: 11 „Koigile kuninga sulastele ja kuninga halduspiirkondades elavale rahvale on
˜
˜
teada, et kui moni mees voi
¨
naine laheb kuninga juurde si˜
seoue h ilma kutsumata, siis
¨
kehtib vaid uks seadus: ta hu¨ ¨
katakse. Ta jaab elama ainult
juhul, kui kuningas sirutab
tema poole oma kuldse valitsuskepi. i Kuid mind pole juba
¨
30 paeva kuninga juurde kutsutud.”

ESTER 4:12–5:14

˜
12 Kui Estri sonad Mordokaile edasi anti,
13 lasi ta
¨
¨
Estrile oelda: „Ara arva, et kuna sa kuulud kuningakotta, on
¨ ¨
sinul suurem paasemislootus
kui teistel juutidel. 14 Sest
¨ ¨
kui sina nuud vaikid, siis tu¨ ¨
leb juutidele abi ja paaste mujalt, a aga sina ja su isa sugulased hukkute. Kes teab, vahest
¨
just selle asja parast sa oledki
saanud kuningannaks?” b
¨
15 Seepeale kaskis Ester
Mordokaile vastata: 16 „Mine
˜
ja kogu kokku koik Susas olec
minu
vad juudid
ning
paastuge
¨
¨
¨ ¨
parast. Arge sooge ega jooge
¨
¨
¨
kolm paeva d ja kolm ood. Minagi paastun koos oma tee¨
¨
nijannadega. Parast seda lahen ma kuninga ette, kuigi see
on seadusvastane. Kui ma huk¨
kun, siis hukkun.” 17 Seeja¨
˜
rel Mordokai laks ja tegi koik
¨
nii, nagu Ester oli talle oelnud.
¨
Kolmandal paeval e pani Es˜
ter selga kuninglikud roi¨
vad ning laks kuningakoja si˜
seoue, mis oli kuningakoja vastas. Kuningas istus kuningako¨ ¨
jas oma troonil koja sissepaasu
¨
vastas. 2 Kui kuningas nagi
˜
kuninganna Estrit oues seismas, leidis naine tema silmis
armu ja kuningas sirutas Estri
poole kuldse valitsuskepi, f mis
¨
tal kaes oli. Ester tuli tema
juurde ja puudutas valitsuskepi
otsa.
¨
3 Kuningas kusis temalt:
„Milles on asi, kuninganna Ester? Mis on su soov? Olgu see
˜
voi pool kuningriiki, see antakse sulle!” 4 Ester vastas: „Kui
kuningas heaks arvab, siis tulgu kuningas koos Haamani¨
¨ ¨
ga g tana pidusoogile, mille
ma olen temale korraldanud.”

5
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PTK 4
a 1Sa 12:22
Jes 54:17

b Est 2:17

c 2Aj 20:3
Esr 8:21

d Est 5:1


PTK 5
e Est 4:16

f Est 4:11
Est 8:4

g Est 3:1, 10


Teine veerg
a Est 7:2

b Est 3:2–5

c Est 5:14
Est 6:13

d Est 9:7–10

e Est 3:1

f Est 5:5

g Est 5:8

5 Kuningas lausus oma teenritele: „Kutsuge kiiresti Haaman,
et saaksime teha, nagu Ester palub.” Kuningas ja Haa¨
man laksidki Estri korraldatud
peole.
¨
6 Kui joodi veini, utles kuningas Estrile: „Mida sa palud?
See antakse sulle! Mis on su
¨
soov? See taidetakse, olgu see
˜
voi pool kuningriiki!” a 7 Ester vastas: „Mu palve ja soov
on: 8 kui ma olen kuninga silmis armu leidnud ja kui kuningas arvab heaks mulle anda,
mida ma palun, ja teha, mida
ma soovin, siis tulgu kuningas ja Haaman ka homme pidu¨ ¨
soogile, mille ma neile korraldan. Homme annan ma kuningale oma palve teada.”
¨
9 Haaman lahkus sel paeval
˜ ˜
¨
sealt heas tujus ja roomsa su¨
damega. Ent kui ta nagi ku¨
ninga varavas Mordokaid ning
˜
¨
seda, et too ei touse pusti
¨
ega varise tema ees, sattus ta
raevu. b 10 Kuid Haaman talit¨
ses end ja laks oma majja.
˜
Ta lasi kutsuda oma sobrad ja
oma naise Serese. c 11 Haaman kiitles nende ees oma suure rikkuse ja paljude poegadega d ning sellega, kuidas kuningas oli teda edutanud ja
˜
˜
tostnud ta korgemale teistest
˜
kuninga voimukandjatest ja sulastest. e
12 Haaman lisas: „Ja mis
veel, kuninganna Ester kut¨ ¨
sus oma korraldatud pidusoogile koos kuningaga ainult minu
ja ei kedagi muud. f Mind on ka
homme koos kuningaga tema
˜
juurde kutsutud. g 13 Aga koik
¨
˜ ˜
see ei paku mulle tait roomu,
niikaua kui juut Mordokai is¨
tub kuninga varavas.” 14 See-
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¨
peale utlesid tema naine Seres
˜
˜
ja koik ta sobrad talle: „Lase
¨
¨ ¨
˜
pustitada 50 kuunra1 korgune
¨
post. Hommikul utle kuningale,
¨
et Mordokai pandaks selle kulge
rippuma. a Siis mine koos kunin¨ ¨
gaga ja naudi pidusooki.” See
ettepanek oli Haamanile meelt
¨ ¨
mooda ja ta lasigi sellise posti
¨
pustitada.
¨ ¨
Sel ool ei saanud kuningas
¨
¨
und. Seeparast kaskis ta
tuua kroonikaraamatu b ja seda
loeti kuningale ette. 2 Seal
leiti kirjas olevat, mida Mordokai oli teada andnud kuninga
˜
kahe oukonnaametniku, uksehoidjate Bigtani ja Terese koh˜
ta, kes olid pidanud vandenou
kuningas Ahasverose tapmi¨
seks. c 3 Kuningas kusis: „Millist austust ja tunnustust on
Mordokaile selle eest avalda¨
tud?” Kuninga lahemad teenrid
vastasid: „Mitte mingisugust.”
¨
4 Hiljem kusis kuningas:
˜
„Kes seal oues on?” Haaman
¨
oli just tulnud kuningakoja va¨
˜
lisoued kuningale utlema, et
Mordokai pandaks selle pos¨
ti kulge rippuma, mille ta oli
¨
lasknud tema jaoks pustitada. e
5 ˜ Teenrid vastasid kuningale:
¨
„Oues seisab Haaman.” f Siis utles kuningas: „Las ta tuleb
sisse.”
¨
6 Kui Haaman sisse tuli, kusis kuningas temalt: „Mida tuleks teha mehele, keda kuningas
˜
tahab austada?” Haaman mot¨
les oma sudames: „Keda veel
peaks kuningas tahtma austada
¨
kui mitte mind?” g 7 Niisiis utles Haaman kuningale: „Mehele, keda kuningas tahab aus˜
tada, 8 toodagu kuninglik roi-

ESTER 6:1–7:2
PTK 5
a Est 6:4
Est 7:9


PTK 6
b Est 10:2

c Est 2:21, 23

6

5:14 1 22 m. (Vt lisa B14.)

d Est 4:11

e Est 5:14

f Est 3:1

g Est 3:2
Est 5:11


Teine veerg
a Est 8:15

b 1Mo 41:
42, 43

c Est 2:5, 6

d Est 5:10, 14

e Est 5:8


PTK 7
f Est 3:1

vas, a millist kuningas ise kannab, ja hobune, kelle seljas
kuningas ratsutab ja kellele on
¨
pandud pahe kuninglik peaehe.
˜
¨
9 Roivas ja hobune antagu uhe
˜
¨
kuninga aulise voimukandja katte. Ja mees, keda kuningas tahab austada, riietatagu ning vii¨
dagu hobuse seljas linnavaljaku¨ ¨
le ja tema ees huutagu: „Nii
tehakse mehega, keda kuningas tahab austada!”” b 10 Seda¨
maid utles kuningas Haamani˜
˜
le: „Rutta, vota roivas ja hobu¨
ne ning tee nii, nagu sa utlesid,
juut Mordokaiga,
kes
istub
ku¨
¨
¨
ninga varavas. Ara jata tegema¨ ¨
ta midagi sellest, mida sa raakisid.”
˜
˜
11 Haaman vottis roiva ja
hobuse, riietas Mordokai,c viis
¨
ta hobuse seljas linnavaljakule
¨ ¨
ning huudis tema ees: „Nii tehakse mehega, keda kuningas
¨
tahab austada!” 12 Seejarel
¨
laks Mordokai tagasi kuninga
¨
˜
varavasse, Haaman aga tottas
oma majja meeleheitel ja kaetud peaga. 13 Kui Haaman jutustas oma naisele Seresele d
˜
˜
ja sopradele koigest, mis tema¨
ga oli juhtunud, utlesid tema
˜
nounikud ja ta naine Seres talle: „Kui Mordokai, kelle ees sa
oled hakanud langema, on juutide soost, siis ei saa sa temast
˜
voitu, vaid sa langed tema ees.”
¨ ¨
14 Kui nad alles raakisid,
˜
saabusid kuninga oukonnaametnikud ja viisid Haamani kiiresti
Estri korraldatud peole. e
Niisiis tulid kuningas ja Haaman f kuninganna Estri pidu¨ ¨
¨
soogile. 2 Ka sel teisel paeval
¨
utles kuningas Estrile, kui veini joodi: „Mida sa palud, kuninganna Ester? See antakse sulle!
¨
Mis on su soov? See taidetakse,

7

ESTER 7:3–8:7

˜
olgu see voi pool kuningriiki!” a 3 Kuninganna Ester vastas: „Kui ma olen su silmis armu
leidnud, oo, kuningas, ja kui kuningas heaks arvab, siis kingitagu mulle mu palvel minu elu
¨ ¨
ja paastetagu mu anumise peale
mu rahvas! b 4 Sest meie, mina
¨ ¨
ja mu rahvas, oleme muudud c
¨
havitamiseks, tapmiseks ja huk¨ ¨
kamiseks. d Kui meid oleks muudud orjadeks ja orjatarideks,
oleksin ma vaikinud. Aga seda
˜
onnetust ei saa lasta juhtuda,
sest see tooks kuningale kahju.”
¨
5 Kuningas Ahasveros kusis kuninganna Estrilt: „Kes on
see mees, kes on julgenud midagi sellist teha? Kus ta on?”
6 Ester vastas: „See vastane ja
vaenlane on see kuri Haaman!”
Siis Haaman kohkus kuninga ja kuninganna ees. 7 Ku˜
ningas tousis vihasena veini¨
lauast ning laks palee aeda,
Haaman aga hakkas kuningan¨
na Estrit oma elu parast anu˜
ma, sest ta moistis, et kuningas
on otsustanud teda karistada.
8 Kui kuningas tuli palee aiast
tagasi majja, kus veini joodi, oli
Haaman langenud Estri lama¨ ¨
misasemele. Kuningas huuatas:
¨ ¨
„Kas ta tahab nuud veel mu
¨
¨
oma majas kuninganna ara vagistada?!” Niipea kui kuningas
¨
oli seda oelnud, kaeti Haamani
¨
¨
¨
nagu1. 9 Seejarel utles kunin˜
ga oukonnaametnik Harbona: e
„Haamani maja juures seisab
¨ ¨
50-kuunrane1 post. Haaman
¨
lasi selle pustitada Mordokai
¨ ¨
˜
jaoks, f kes paastis oma sonade¨
ga kuninga elu.” g Kuningas ut˜
¨
7:8 1 See muistne komme vois tahenda˜
˜
da, et inimene on langenud polu alla voi
et teda ootab hukkamine. 7:9 1 22 m.
(Vt lisa B14.)
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PTK 7
a Est 5:3, 6

b Est 2:5, 7

c Est 3:8, 9

d Est 3:13
Est 4:7, 8

e Est 1:10

f Est 5:14

g Est 6:2


Teine veerg

PTK 8
a Est 3:8
Est 9:24

b Est 5:11

c Est 2:5, 7

d 1Mo 41:
41, 42
Est 3:10
Tn 6:17

e Tn 2:48

f Est 3:9
Est 7:4
Est 9:24, 25

g Est 4:11

h 2Mo 17:16
4Mo 24:7
5Mo 25:19
1Sa 15:8, 33

i Est 3:12, 14

j Est 8:1

k Est 7:10

les: „Pange tema sinna rippuma!” 10 Haaman pandigi pos¨
ti kulge, mille ta oli Mordo¨
kai jaoks pustitanud, ja kuninga raev vaibus.
¨
Selsamal paeval andis kuningas Ahasveros juutide
vaenlase a Haamani b vara kuninganna Estrile. Mordokai tuli
kuninga ette, sest Ester oli ku¨
ningale oelnud, kes Mordokai
˜
temale on. c 2 Siis tombas ku˜
˜
ningas sormest pitserisormu¨
se, d mille ta oli Haamanilt ara
˜
votnud, ja andis Mordokaile.
Ester pani Mordokai Haamani
¨
vara ule. e
¨
¨ ¨
3 Seejarel poordus Ester
taas kuninga poole. Ta heitis tema jalge ette, nuttis ja anus,
et kuningas takistaks agaglase
˜
Haamani kurja nou teoks saa¨
mast ja tuhistaks juutide vastu
sepitsetud plaani. f 4 Kuningas
sirutas Estri poole oma kuldse valitsuskepi, g mispeale Ester
˜
¨
tousis ja jai kuninga ette seis¨
ma. 5 Ta utles: „Kui kuningas heaks arvab ja kui ma
olen tema silmis armu leidnud
ning see asi on kuninga arvates
˜
¨
oige ja ma olen talle meelepara¨ ¨
ne, siis kirjutatagu maarus, mis
¨
tuhistaks agaglase h Hammedata poja Haamani sepitsetud kir¨
˜
jad, i kus kasti koigis kuninga
halduspiirkondades juudid hukata. 6 Sest kuidas suudaksin
˜
ma vaadata pealt oma rahva on¨
netust ja naha oma sugulaste
¨
havitamist?”
¨
7 Seepeale utles kuningas
Ahasveros kuninganna Estrile ja juut Mordokaile: „Haamani vara andsin ma Estrile j ja Haamani lasin ma posti
¨
kulge rippuma panna, k sest ta

8
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¨
plaanis runnakut juutide vastu.
¨ ¨
8 Kirjutage nuud juutide kait¨ ¨
seks kuninga nimel maarus,
nagu on teie silmis hea, ja
pitseerige see kuninga pitseri˜
¨ ¨
sormusega, sest maarust, mis
on kirjutatud kuninga nimel ja
˜
pitseeritud kuninga pitserisor˜
¨
musega, pole voimalik tuhistada.” a
9 Niisiis kutsuti 3. kuu, see
¨
on sivanikuu1 23. paeval kuninga kirjutajad ja need panid
˜
¨
kirja koik, mida Mordokai kaskis teha juutidel, satraapidel, b
maavalitsejatel ja halduspiirkondade valitsejatel c 127 halduspiirkonnas Indiast Etioopiani. Igasse halduspiirkonda kirjutati sealses kirjaviisis ja igale rahvale tema omas keeles,
sealhulgas juutidele nende kirjaviisis ja keeles.
¨ ¨
10 Mordokai kirjutas maaruse kuningas Ahasverose nimel ja pitseeris selle kunin˜
ga pitserisormusega.d Ta saatis
¨
dokumendid teele kaskjalgadega, kes ratsutasid kuninga talli
jaoks aretatud kiiretel postihobustel. 11 Neis dokumentides
oli kirjas, et kuningas lubab
˜
juutidel koigis linnades kokku
¨
tulla ja kaitsta end ning havitada, tappa ja hukata iga rahva seas ja igas halduspiirkon˜
nas koik relvastatud salgad,
¨
kes neid rundavad, ka naised ja
˜
lapsed, ning votta endale nende vara. e 12 See pidi toimu˜
ma koigis kuningas Ahasvero¨
se halduspiirkondades uhel ja
¨
samal paeval, 12. kuu, see on
¨
adarikuu1 13. paeval. f 13 Dokumendi sisu tuli kuulutada
¨
˜
valja kui seadus koigis halduspiirkondades. See tuli teha
8:9, 12; 9:1 1 Vt lisa B15.

ESTER 8:8–9:4

PTK 8
a Tn 6:8, 15

b Tn 6:1

c Est 9:3

d Est 8:2

e Est 9:5–10

f Est 3:13
Est 9:1, 2
Est 9:16, 17


Teine veerg
a L 149:6, 7

b Esr 4:9
Neh 1:1
Est 1:2
Tn 8:2

c Est 6:7, 8

d Sak 8:23


PTK 9
e Est 3:7
Est 8:11, 12

f Est 3:13

g 5Mo 32:36
2Sa 22:41

h Est 1:1

i Est 8:17

j Tn 6:1

k Est 8:15

˜
teatavaks koigi rahvaste seas,
¨
et juudid oleksid sellel paeval valmis oma vaenlastele
¨
¨
katte maksma. a 14 Kaskjalad
asusid kuninga talli postiho¨
bustel kuninga kasul kiiresti
¨
teele. Seadus kuulutati valja ka
Susa b kindluses.
15 Mordokai lahkus kuninga eest, seljas sinisest kangast ja valgest linasest riidest
˜
kuninglik roivas ning peenvillane purpurpunane mantel ja
peas hiilgav kuldkroon. c Susa
˜
˜ ˜
linn hoiskas roomust. 16 Juudid tundsid kergendust, nad
˜ ˜
olid roomsad ja juubeldasid
ning neisse suhtuti aukartuse˜
ga. 17 Koigis halduspiirkondades ja linnades, kuhu kuninga
¨ ¨
˜
maarus ja seadus joudis, hakka˜ ˜
sid juudid roomutsema, juubeldama ja pidutsema. Paljud ini¨
mesed rahvaste seast utlesid
end olevat juudid, d sest neid oli
vallanud hirm juutide ees.
12. kuu, see on adarikuu1
¨
˜
13. paeval, e kui kuninga sona ja seadus pidi ellu viida¨
ma, f paeval, mil juutide vaen¨
lased olid lootnud juutide ule
˜
¨
voimust saada, laks hoopis
vastupidi ja juudid said ja˜
gu oma vihameestest. g 2 Koigis kuningas Ahasverose h halduspiirkondades tulid juudid
¨
oma linnades kokku, et havitada need, kes
tahtsid
neile
¨
kurja teha. Ukski mees ei
suutnud juutidele vastu seista,
˜
sest koiki rahvaid oli vallanud
˜
hirm nende ees. i 3 Koik halduspiirkondade valitsejad, satraabid, j maavalitsejad ja kuninga ametnikud toetasid juute, sest nad kartsid Mordokaid.
4 Mordokai oli ju kuningako˜
˜
jas mojuvoimsaks saanud.k Te˜
ma kuulsus oli levinud koigisse

9

ESTER 9:5–25
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halduspiirkondadesse, sest ta
˜
voim aina kasvas.
˜
˜ ˜
5 Juudid loid moogaga ma˜
ha koik oma vaenlased, nad
surmasid ja tapsid neid. Nad
talitasid oma vihkajatega, nagu tahtsid. a 6 Susa b kindluses tapsid ja hukkasid juudid 500 meest. 7 Nad tapsid
ka Parsandata, Dalfoni, Aspata, 8 Poorata, Adalja, Aridata, 9 Parmasta, Arisai, Aridai
ja Vajesata — 10 juutide vaenlase, Hammedata poja Haamani
˜
¨
kumme poega. c Need koik tapeti, aga nende vara nad endale ei
˜
votnud. d
11 Kuningale teatati samal
¨
paeval Susa kindluses tapetute
arv.
¨
12 Kuningas utles kuninganna Estrile: „Susa kindluses
on juudid tapnud ja hukanud
¨
500 meest ja Haamani kumme
poega. Mida nad siis veel ku¨
¨ ¨
ninga ulejaanud halduspiirkondades on teinud? e Mida sa
veel palud? See antakse sul˜
le. On sul veel moni soov? Ka
¨
see taidetakse.” 13 Ester vastas: „Kui kuningas heaks arvab, f siis lubatagu Susa juuti¨
del toimida ka homme tanaseks
¨
¨
paevaks antud seaduse jargi. g
¨
Ja Haamani kumme poega pan¨
dagu posti kulge rippuma.” h
¨
14 Kuningas andiski kasu nii
¨
teha. Susas anti valja seadus ja
¨
Haamani kumme poega pandi
¨
posti kulge rippuma.
15 Susa juudid kogunesid
¨
uuesti adarikuu1 14. paeval i ja
tapsid Susas 300 meest, aga
˜
nende vara nad endale ei votnud. ¨
¨ ¨
16 Ulejaanud juudid kuninga halduspiirkondades tulid sa-

m Est 8:10

9:15, 17, 19, 21 1 Vt lisa B15.

n Est 8:3
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Est 1:2
Tn 8:2

c Est 3:8, 10
Est 7:4–6

d Est 8:11
Est 9:16

e Est 9:16
f Est 5:8
Est 7:3
Est 8:5

g Est 8:11
h Est 7:10
i Est 9:21, 22
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a Est 7:3
b Est 8:13
L 149:6, 7
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j Est 3:1
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muti kokku ja kaitsesid end. a
˜
Nad korvaldasid oma vaenlab
sed, tappes oma vihameestest 75 000, aga nende vara nad
˜
endale ei votnud. 17 See toi¨
mus adarikuu1 13. paeval. Aga
¨
14. paeval nad puhkasid ning
˜ ˜
tegid sellest pidu- ja roomu¨
paeva.
18 Susa juudid tulid kokku
¨
¨
13. paeval c ja 14. paeval. d Kuid
¨
15. paeval nad puhkasid ja te˜ ˜
gid sellest pidu- ja roomu¨
paeva. 19 Maapiirkondade linnades elavad juudid tegid aga
¨
˜ ˜
adarikuu1 14. paevast roomu- ja
¨
¨
e
pidupaeva, mil nad saatsid uksf
teisele toitu.
20 Mordokai g pani need
¨
sundmused kirja ning saatis
˜
ametlikud kirjad koigile juutidele kuningas Ahasverose hal¨
duspiirkondades, nii lahedal
¨
kui ka kaugel. 21 Ta kaskis
¨
neil tahistada igal aastal adari¨
kuu1 14. ja 15. paeva, 22 sest
¨
alates nendest paevadest vaen¨
lased neid enam ei tulitanud.
Sel kuul oli nende kurbus muu˜ ˜
tunud roomuks ja ahastus h pi¨
¨
dupaevaks. Nad pidid tahista¨
˜ ˜
ma neid paevi kui pidu- ja roo¨
¨
mupaevi ning saatma uksteisele toitu ja vaestele ande.
¨
23 Juudid tahistasid ka
¨
edaspidi neid paevi ja tegid,
nagu Mordokai oli neile kir˜
jutanud. 24 Oli ju koigi juutide vaenlane, agaglase i Hammedata poeg Haaman j sepitsenud plaani juudid hukata k ning
heitnud pur’i l ehk liisku, et
¨
¨
neisse hirmu kulvata ja nad ha¨
vitada. 25 Aga Ester oli lainud kuninga ette ja too oli
¨
andnud kirjaliku kasu m „Tulgu Haamani kuri plaan, mida
ta sepitses juutide vastu, n tema
enda pea peale” ning Haaman

¨ ¨
ESTER 9:26 – IIOB, luhiulevaade
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ja ta pojad olid postile rippu¨
ma pandud. a 26 Need paevad
˜
¨
nimetati sona pur1 jargi puri˜
˜
miks. b Niisiis koige tottu, mis
selles kirjas seisis ja mida nad
¨
olid ise nainud ja mis oli nen˜
dega juhtunud, 27 votsid juu¨
˜
did enda, oma jarglaste ja koigi nende peale, kes nendega
¨
olid liitunud, c kohustuse tahis¨
tada neid kahte paeva ja teha
¨ ¨
igal aastal maaratud ajal nii,
¨
nagu nende paevadega seoses
¨
oli kirjutatud. 28 Neid paevi
¨
pidi meenutama ja tahistama
˜
˜
iga polvkond, suguvosa, halduspiirkond ja linn ning need
¨
purimipaevad ei tohtinud juu¨
tidel ununeda ega nende tahis¨
tamine nende jareltulijate seas
˜
loppeda.
29 Kuninganna Ester, Abi¨
haili tutar, ja juut Mordokai
˜
˜
kasutasid oma mojuvoimu ja
kirjutasid veel teisegi kirja,
mis puudutas purimit. 30 Siis
˜
saadeti koigile juutidele Ahas˜
¨
9:26 1 Sona pur tahendab „liisk”. Nimetust „purim” (mitmus) hakati kasutama
¨
¨
¨
juudi puha kohta, mida tahistatakse puhadekalendri 12. kuul ehk adarikuul. (Vt
lisa B15.)
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f Est 4:1
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verose kuningriigi 127 halduspiirkonnas a ametlikud kirjad b
˜
¨ ¨
sobralike ja usaldusvaarsete
˜
sonadega, 31 et juudid kind¨ ¨
lasti peaksid maaratud ajal pu¨
¨
rimipaevi, nagu neid olid kaskinud juut Mordokai ja kuninganna Ester, c kes olid enda ja
¨
˜
oma jareltulijate peale votnud
kohustuse d meenutada paastu e
ja anumisi Jumala poole. f
¨
˜
32 Estri kask kinnitas koike
¨
purimi g kohta oeldut ning pandi raamatusse kirja.
Kuningas Ahasveros pani maale ja meresaartele
¨ ¨
peale tookohustuse.
˜
¨
˜
2 Koik tema vagevad ja voim¨
sad teod, samuti tapne aruanne
˜
Mordokai h voimu kohta, mille ta oli kuningalt saanud, i see
˜
¨
koik on kirjas Meedia ja Parsia j kuningate kroonikaraamatus. k 3 Juut Mordokai oli ku¨
ningas Ahasverose jarel teine
mees. Ta oli juutide seas au¨ ¨
vaarne ja oma paljude suguvendade keskel lugupeetud. Ta te¨
gutses oma rahva huvanguks ja
¨
¨
seisis selle jareltulijate heakae¨
kaigu eest.

IIOB
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

˜
Iiobi laitmatus ja joukus (1–5)
Saatan seab kahtluse alla Iiobi
ajendid (6–12)
Iiob kaotab oma vara ja lapsed (13–19)
¨ ¨
Iiob ei suudista Jumalat (20–22)

2 Saatan seab taas kahtluse alla
Iiobi ajendid (1–5)
¨ ¨
Saatan loob Iiobit paisetega (6–8)

Iiobi naine: „Nea Jumalat ja
sure!” (9, 10)
Saabuvad Iiobi kolm tuttavat (11–13)
¨
¨
3 Iiob neab oma sundimispaeva (1–26)
¨
Kusib, miks ta peab
kannatama (20, 21)
˜
˜
4 Eliifase esimene sonavott (1–21)
¨
Peab kusitavaks Iiobi laitmatust (7, 8)

¨ ¨
IIOB, luhiulevaade
¨ ¨
Raagib vaimult saadud
˜
sonumist (12–17)
¨
Vaidab, et Jumalal pole oma
teenijatesse usku (18)
˜
˜
¨
5 Eliifase esimene sonavott jatkub (1–27)
Jumal „tabab tarku nende
kavaluses” (13)
˜
Iiob ei tohiks polata Jumala
manitsust (17)
6 Iiobi vastus (1–30)
¨
˜
Vaidab, et tal on oigus kaevelda (2–6)
Tema lohutajad on reeturlikud (15–18)
˜
„Ei ausad sonad tee haiget” (25)
¨
7 Iiobi vastus jatkub (1–21)
¨ ¨
Elu on nagu sunnitoo (1, 2)
„Miks oled valinud mu oma
¨
marklauaks?” (20)
˜
˜
8 Bildadi esimene sonavott (1–22)
¨
Vaidab, et Iiobi pojad
¨ patustasid (4)
Utleb, et kui Iiob oleks puhas,
Jumal kaitseks teda (6)
¨
Vaidab, et Iiob on jumalatu (13)
9 Iiobi vastus (1–35)
Surelik ei saa Jumalaga vaielda (2–4)
Jumal „teeb suuri ja tabamatuid
asju” (10)
Inimene ei saa Jumalaga
¨
kohut kaia (32)
¨
10 Iiobi vastus jatkub (1–22)
˜
Miks Jumal sodib Iiobiga? (2)
˜
Jumal vorreldes sureliku
Iiobiga (4–12)
Iiob soovib veidi leevendust (20)
˜
˜
11 Soofari esimene sonavott (1–20)
¨
Peab Iiobi juttu tuhjaks vadaks (2, 3)
¨
Kasib Iiobil kurjast loobuda (14)
12 Iiobi vastus (1–25)
„Ma pole teist kehvem” (3)
„Ma olen saanud .. .
naerualuseks” (4)
Jumalal on tarkus (13)
¨
˜
Jumal on ule kohtumoistjatest ja
kuningatest (17, 18)
¨
13 Iiobi vastus jatkub (1–28)
¨ ¨
„Mina raagiksin pigem
˜
˜
Koikvoimsaga” (3)
˜
„Te koik olete viletsad ravitsejad” (4)
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˜
„Ma tean, et mul on oigus” (18)
¨
Kusib, miks Jumal peab teda
vaenlaseks (24)
¨
14 Iiobi vastus jatkub (1–22)
¨ ¨
¨
Inimesel on uurike elu tais vaeva (1)
„Puulgi on lootus” (7)
„Oh et sa varjaksid mind
surmavallas” (13)
„Kui inimene sureb, kas saab ta
¨
jalle elavaks?” (14)
¨
¨ ¨
Jumal igatseb oma katetood (15)
˜
˜
15 Eliifase teine sonavott (1–35)
¨
Vaidab, et Iiob ei karda Jumalat (4)
¨
Peab Iiobit uleolevaks (7–9)
Jumal „ei usu isegi oma ingleid” (15)
Jumalatu vaevleb (20–24)
16 Iiobi vastus (1–22)
˜
„Te koik olete koormavad
lohutajad” (2)
¨
Vaidab, et Jumal on pannud ta
¨
endale marklauaks (12)
¨
17 Iiobi vastus jatkub (1–16)
„Pilkajad piiravad mind” (2)
„Jumal on teinud mind rahvaste
pilkealuseks” (6)
Surmavallast saab Iiobi kodu (13)
˜
˜
18 Bildadi teine sonavott (1–21)
Kirjeldab, mis saab osaks
patustele (5–20)
Vihjab, et Iiob ei tunne Jumalat (21)
19 Iiobi vastus (1–29)
˜
˜
Ei vota kuulda „soprade”
noomimist (1–6)
¨
Peab end huljatuks (13–19)
„Mu lunastaja elab” (25)
˜
˜
20 Soofari teine sonavott (1–29)
Tunneb, et Iiob on teda solvanud (2)
Vihjab, et Iiob on kuri (5)
¨
Vaidab, et Iiob naudib
patustamist (12, 13)
21 Iiobi vastus (1–34)
¨
¨
Miks laheb jumalatutel hasti? (7–13)
Paljastab oma „lohutajad” (27–34)
˜
˜
22 Eliifase kolmas sonavott (1–30)
„Kas Jumalal on inimesest mingit
tulu?” (2, 3)
¨ ¨
Suudistab Iiobit ahnuses ja
¨
ulekohtus (9)

¨ ¨
IIOB, luhiulevaade
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¨ ¨
˜
˜
„Kui poordud tagasi Koikvoimsa
juurde, ehitatakse sind uuesti
¨
ules” (23)
23 Iiobi vastus (1–17)
Tahab viia oma kohtuasja
¨ Jumala ette (1–7)
Utleb, et ei leia Jumalat (8, 9)
¨
„Ma olen kainud tema teel
˜
korvale kaldumata” (11)
¨
24 Iiobi vastus jatkub (1–25)
˜
˜
„Miks pole Koikvoimas seadnud
˜
¨ kohtumoistmisaega?” (1)
Utleb, et Jumal lubab kurjust (12)
Patustajad armastavad
pimedust (13–17)
˜
˜
25 Bildadi kolmas sonavott (1–6)
Kuidas saab surelik inimene olla
˜
Jumala ees oige? (4)
¨
˜
Vaidab, et pole motet olla
laitmatu (5, 6)
26 Iiobi vastus (1–14)
¨
„Sinust on kull palju abi
˜
jouetule”
(1–4)

Jumal „riputab maa eimillegi
(7)
kohale”
¨
¨ ¨
„Uksnes tema teede aared” (14)
¨ ¨
27 Iiob on otsustanud jaada
laitmatuks (1–23)
„Ma ei loobu oma laitmatusest” (5)
Jumalatul pole lootust (8)
¨ ¨
¨
˜
„Miks raagite siis tuhje sonu?” (12)
¨ ¨
˜
Jumalatud jaavad lopuks
¨
¨
tuhjade katega (13–23)
˜
28 Iiob vordleb maavarasid
tarkusega (1–28)
Maavarade kaevandamine (1–11)
¨ ¨
„Tarkus on rohkem vaart kui
¨
parlid”
(18)

„Jehoova kartus, see on tarkus” (28)
29 Iiob meenutab endist
˜
onnelikku aega (1–25)
¨
Temast peeti lugu linnavaravas (7–10)
˜
Tema oiged teod (11–17)
˜
˜
˜
Koik votsid kuulda tema nou (21–23)
30 Iiob kirjeldab oma muutunud
olukorda (1–31)
¨ ¨
Vaaritud pilkavad teda (1–15)
Keegi ei aita (20, 21)
„Mu nahk on mustunud” (30)

31 Iiob kinnitab oma laitmatust (1–40)
˜
„Olen solminud oma silmadega
lepingu” (1)
„Vaagigu Jumal mind” (6)
Pole rikkunud abielu (9–12)
Pole armastanud raha (24, 25)
Pole teeninud ebajumalaid (26–28)
32 Vestlusse sekkub noor Eliihu (1–22)
Vihane Iiobi ja tema kaaslaste
peale (2, 3)
Ootas lugupidavalt, enne kui
˜
˜
sona vottis (6, 7)
¨
Vanus uksi ei tee targaks (9)
¨
˜
Eliihu on tais sonu (18–20)
33 Eliihu noomib Iiobit enda
˜
¨
oigustamise parast (1–33)
„Ma olen luna leidnud” (24)
˜
Noorusjou tagasisaamine (25)
34 Eliihu kaitseb Jumalat (1–37)
¨
Iiob vaidab, et Jumal ei kohtle teda
˜
oiglaselt (5)
¨
Jumal ei tee kunagi ulekohut (10)
¨ ¨
Iiobil jaab puudu tarkusest (35)
¨
¨
35 Eliihu naitab, et Iiobi arutluskaik
on vale (1–16)
˜
Iiob peab end Jumalast oigemaks (2)
˜
Jumal on nii korge, et patt teda
˜
ei mojuta
(5, 6)

Iiob peab ootama Jumalat (14)
¨
36 Eliihu ulistab Jumala tabamatut
suurust (1–33)
¨
¨
Kuulekal laheb hasti, jumalatu
¨
huljatakse (11–13)
Kas on Jumala-sarnast
˜
opetajat? (22)
¨
Iiob ulistagu Jumalat (24)
¨
„Jumal on vagevam,
˜
kui suudame moista” (26)
˜
¨
Jumalal on voim vihma ja valgu
¨
ule (27–33)
˜
37 Loodusjoud annavad tunnistust
¨
Jumala vagevusest (1–24)
˜
˜
Jumal voib peatada koik inimeste
tegemised (7)
¨ ¨
„Suuvi Jumala imelistesse
tegudesse” (14)
˜
Inimene ei moista Jumalat
¨
taielikult (23)
¨
Inimene argu pidagu end
targaks (24)

¨ ¨
IIOB, luhiulevaade – 1:11
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¨
¨
38 Jehoova naitab, kui tuhine
on inimene (1–41)
„Kus olid sina, kui mina rajasin
maa?” (4–6)
˜
Jumala pojad hoiskasid kiitust (7)
¨
¨
Kusimused loodusnahtuste
kohta (8–32)
Taeva seadused (33)

¨
¨
40 Jehoova kusimused jatkuvad (1–24)
¨ ¨
Iiob moonab, et tal pole midagi
¨
oelda (3–5)
„Kas sead kahtluse alla minu
˜
oiguse?” (8)
Jumal kirjeldab behemoti
˜
joudu (15–24)
41 Jumal kirjeldab leviatani
erakordsust (1–34)

39 Inimese teadmised loomariigi kohta
on piiratud (1–30)
Kaljukitsed ja hirved (1–4)
Metseesel (5–8)
Tarvas (9–12)
Jaanalind (13–18)
Hobune (19–25)
Pistrik ja kotkas (26–30)

elas mees nime¨
˜
1 Uutsimaal
ga Iiob1. Ta oli uks oige
a

mees, igapidi laitmatu, b kartis Jumalat ja hoidus kurjast. c
¨
2 Talle sundis seitse poega ja
¨
kolm tutart. 3 Tal oli 7000
lammast, 3000 kaamelit, 1000
veist ja 500 emaeeslit. Samuti
¨
oli tal vaga suur teenijaskond.
˜
See mees oli suurim koigi idamaalaste seas.
4 Tema pojad korraldasid
¨
¨ ¨
¨
igauks kindlaksmaaratud pae¨ ¨
val oma majas pidusoogi ning
˜
kutsusid ka oma kolm ode
¨ ¨
koos endaga sooma ja jooma.
¨
5 Kui aga pidupaevade ring
¨
tais oli saanud, kutsus Iiob nad
¨
enda juurde, et neid puhitse˜
da. Ta tousis hommikul vara ja
¨
˜
ohverdas igauhe eest poletus˜
˜
ohvri, d kuna ta motles: „Voibolla on mu pojad patustanud
¨
ja oma sudames Jumalat neednud.” ¨ Nii tegi Iiob alati. e
¨
6 Uhel paeval, kui Jumala
˜
¨
1:1 1 Nimi Iiob voib tahendada „vihatu”,
„tagakiusatu”.

42 Iiobi vastus Jehoovale (1–6)
˜
Kolm kaaslast moistetakse hukka (7–9)
˜
Jehoova taastab Iiobi hea polve (10–17)
¨
Iiobi pojad ja tutred (13–15)

PTK 1
a Hes 14:14
Jk 5:10, 11

b 1Mo 6:9
c Ii 2:3
d 1Mo 8:20
1Mo 12:7, 8

e 1Mo 18:17, 19


Teine veerg
a 1Mo 6:2
5Mo 33:2
Ii 38:7

b 1Ku 22:19
L 103:20
Tn 7:13

c Ii 2:1–3
d Sak 3:1
Mt 4:1, 3
Lu 22:31
Joh 13:2
Ilm 12:9

e 1Pe 5:8
f 1Mo 6:9
g Ilm 12:10
h 1Mo 15:1
1Mo 31:7

i 1Mo 26:12

pojad1a kogunesid Jehoova ette, b tuli nende sekka c ka Saatan2. d
¨
7 Jehoova kusis Saatanalt:
„Kust siis sina tuled?” Saatan
¨ ¨
vastas Jehoovale: „Maad moo¨
da hulkumast ja randamast.” e
¨
8 Seepeale utles Jehoova Saa¨
tanale: „Kas sa oled pannud tahele mu teenijat Iiobit? Teist
temasugust maa peal ei ole.
˜
Ta on oige mees, igapidi laitf
matu, kardab Jumalat ja hoidub kurjast.” 9 Saatan kostis
Jehoovale: „Kas Iiob siis ilma
˜
tagamotteta Jumalat kardab? g
10 Eks ole sa teinud kaitsva
˜
¨
tara tema, ta maja ja koige um˜
ber, mis tal on? h Sa oled onnis¨
¨ ¨
tanud tema katetood i ja ta karjad on kasvanud ja laienenud
¨
ule maa. 11 Kui sa aga siru¨
˜
tad oma kae ja puudutad koike, mis tal on, siis neab ta sind
¨
1:6 1 Vastav heebrea valjend viitab ing¨
litele. 2 Hbr hasSatan, mis tahendab
˜
„vastane”. Heebrea keeles on selle sona
¨ ¨
ees maarav artikkel, mis osutab sellele,
et Saatan on konkreetne isik.
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¨
¨
nakku!” 12 Siis utles Jehoo˜
va Saatanale: „K¨ oik, mis tal on,
¨
˜
on sinu kaes. Ara ainult tosta
¨
katt tema enda vastu!” Ja Saa¨
¨
tan laks
juurest ara. a
¨ Jehoova
¨
13 Uhel paeval, kui Iiobi po¨
jad ja tutred olid oma vani¨ ¨
ma venna majas soomas ja
˜
veini joomas, b 14 tuli sonu¨
mitooja Iiobi juurde ja utles:
¨
„Veised olid kundmas ja ees˜
¨ ¨
lid nende korval rohtu soomas, 15 kui tulid seebalased,
¨
rundasid meid ning viisid loo¨
˜
˜ ˜
mad ara ja loid sulased mooga¨
¨ ¨
ga maha. Mina uksi paasesin,
et seda sulle teatada.”
¨ ¨
16 Kui ta alles raakis, tuli
¨
teine ja utles: „Jumala tuli1
langes taevast. Leek lahvatas lammaste ja sulaste keskel
¨
¨
ning neelas nad ara. Mina uksi
¨ ¨
paasesin, et seda sulle teatada.”
¨ ¨
17 Kui see alles raakis, tuli
¨
¨
veel uks ja utles: „Kaldealased c
˜
¨ ¨
moodustasid kolm jouku, roo˜
visid kaamelid ja loid sulased
˜ ˜
¨
¨ ¨
moogaga maha. Mina uksi paasesin, et seda sulle teatada.”
¨ ¨
18 Kui see alles raakis, tuli
¨
¨
veel uks ja utles: „Su pojad ja
¨
tutred olid oma vanima venna
¨ ¨
majas soomas ja veini joomas,
¨
˜
19 kui akki tuli korbe poolt
˜
¨ ¨
kova tuul ning soostis vastu maja nelja nurka, nii et see
kukkus su laste peale ja nad
¨
¨ ¨
said surma. Mina uksi paasesin, et seda sulle teatada.”
˜
¨
20 Siis Iiob tousis, karistas
˜
oma riided lohki ja ajas pea
paljaks. Ta langes maha, kum¨
mardas 21 ja utles:
„Alasti olen ma
emaihust tulnud
˜
¨
¨
1:16 1 Teine voimalik tahendus: „valk”.

IIOB 1:12–2:8

PTK 1
a Ii 2:7

b Ii 1:4

c 1Mo 11:28


Teine veerg
a 1Mo 3:19
L 49:17
Kog 5:15
Kog 12:7
1Ti 6:7

b Kog 5:19
Jk 1:17


PTK 2
c 1Mo 6:2
5Mo 33:2
Ii 38:7

d L 103:20
Tn 7:13

e Ii 1:6–8

f 1Pe 5:8

g 1Mo 6:9

h Ii 27:5

i Ii 1:11

j 3Mo 24:
15, 16
Ii 1:11, 12
Ilm 12:10

k Ii 30:30

l Jer 6:26

¨ ¨
ja alasti poordun ma
tagasi. a
Jehoova on andnud b ja
˜
Jehoova on votnud.
Jehoova nimi
olgu kiidetud!”
˜
22 Koige selle juures ei teinud
¨ ¨
Iiob pattu ega suudistanud Jumalat milleski1.
¨
Siis tuli paev, mil Jumala
c kogunesid Jehoova
pojad
ette, d ning ka Saatan tuli nende sekka ja seisis Jehoova ette. e
¨
2 Jehoova kusis Saatanalt:
„Kust siis sina tuled?” Saatan
¨ ¨
vastas Jehoovale: „Maad moo¨
da hulkumast ja randamast.” f
¨
3 Seepeale utles Jehoova Saa¨
tanale: „Kas sa oled pannud tahele mu teenijat Iiobit? Teist
temasugust maa peal ei ole. Ta
˜
on oige mees, igapidi laitmatu, g kardab Jumalat ja hoidub
˜
kurjast. Ikka veel peab ta kovasti kinni oma laitmatusest, h
ehkki sa kihutad mind te˜
ma vastu, i et ma ta ilma poh¨
juseta havitaksin.” 4 Saatan
vastas Jehoovale: „Nahk naha
vastu!1 Inimene annab oma elu
˜
eest koik, mis tal on. 5 Kui sa
¨
sirutad oma kae ja puudutad
tema luud ja liha, siis neab ta
¨
sind nakku!” j
¨
6 Siis utles Jehoova Saata¨
¨
nale: „Ta on sinu kaes. Ara
˜
ainult vota temalt elu!” 7 See¨
¨
jarel laks Saatan Jehoova juu¨
˜
rest ara ja loi Iiobit valusate
paisetega1k pealaest jalatallani.
˜
8 Iiob vottis potikillu, millega
end kratsida, ja istus tuhas. l

2

˜
˜
¨
1:22 1 Voib tolkida ka „ega oelnud Juma˜
˜
la kohta midagi halba”. 2:4 1 Voib tolki˜
˜
da ka „elu elu vastu”. 2:7 1 Voib tolkida
ka „haavanditega”.

IIOB 2:9–3:15

¨
9 Siis utles ta naine temale:
„Kas sa ikka veel hoiad kinni
oma laitmatusest? Nea Jumalat ja sure!” 10 Iiob aga vas¨ ¨
tas talle: „Sa raagid, nagu ru¨ ¨
malad naised raagivad. Kas me
˜
peaksime Jumalalt vastu votma ainult head, aga halba mit˜
te?” a Koige selle juures ei teinud Iiob oma huultega pattu. b
˜
11 Iiobit tabanud onnetustest kuulsid ka kolm tema tuttavat: teemanlane Eliifas, c suhiit d Bildad e ja naamalane Soo¨
far. f Nad tulid igauks oma
kodupaigast ning said kokku, et minna Iiobile kaastunnet avaldama ja teda lohutama. 12 Kui nad teda eemalt
¨
nagid, ei tundnud nad teda
¨
aragi. Nad hakkasid valjult ha¨
lama, karistasid oma riided
˜
˜
lohki ning viskasid tuhka ohku
ja endale pea peale. g 13 See¨
jarel istusid nad koos tema¨
ga maas¨ seitse paeva ja seit¨ ¨
se ood. Ukski neist ei lausunud
˜
¨
talle sonagi, sest nad nagid, et
¨
tema valu on vaga suur. h
¨ ¨
Siis hakkas Iiob raakima ja
¨
¨
needis oma sundimispaeva. i
¨
2 Ta utles:
¨
3 „Kadugu paev, mil ma
¨
sundisin, j
¨ ¨
¨
ja oo, mil oeldi:
„Poeglaps on eostatud!”!
¨
4 Muutugu see paev
¨ pimeduseks!
Argu hooligu sellest
¨
Jumal ulal,
¨
argu paistku sellele
valgust!
˜
5 Pilkane pimedus noudku
see tagasi,
vihmapilved laotugu
¨
selle ule,
˜
kohutagu seda koik,
¨
mis pimendab paeva!

3
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PTK 2
a Ii 1:21

b Jk 5:10, 11

c Ii 4:1
Ii 15:1
Ii 22:1
Ii 42:7, 9

d 1Mo 25:1, 2

e Ii 8:1
Ii 18:1
Ii 25:1

f Ii 11:1
Ii 20:1

g Hes 27:30, 31

h Ii 16:6


PTK 3
i Jer 20:14, 15

j Ii 10:18, 19
Jer 15:10


Teine veerg
a Ii 10:18, 19

b Ii 41:1, 10
L 104:25, 26

c Ii 10:18

d Jer 20:17, 18

e Kog 9:5, 10

f Joh 11:11

¨ ¨ ¨
6 Mattugu see oo sungesse
pimedusse, a
¨
˜ ˜
¨
argu see roomutsegu uhes
¨
aasta paevadega,
¨
kuude hulka argu see tulgu!
¨ ¨
¨ ¨
7 Jaagu see oo viljatuks,
¨
argu kostku sellest
˜ ˜
˜
roomuhoiskeid!
¨
8 Needku seda paeva
¨
paevaneedjad,
¨
kes on valmis aratama
leviatani1! b
9 Pimenegu selle
¨
koidutahed,
oodaku see asjatult
¨
paevavalgust,
¨
¨
argu see nahku koidukiiri!
10 Sest see ei sulgenud
¨
mu ema usa uksi c
ega varjanud vaeva
mu silme eest.
11 Miks ei surnud ma juba
¨
sundides?
¨
Miks ei suikunud ma usast
¨
valjudes? d
˜
12 Miks votsid mind vastu
˜
polved,
miks rinnad, et saaksin
imeda?
¨ ¨
13 Ma lebaksin nuud
segamatult, e
magaksin ja puhkaksin
rahus f
¨
14 uhes maa kuningate ja
˜
nouandjatega,
kes ehitasid endale paiku,
¨ ¨
mis nuudseks on
varemeis,1
˜
˜
15 voi koos voimukandjatega,
kellel oli kulda,
¨
kelle kojad olid tais
˜
hobedat.

3:8 1 Arvatakse, et see viitab krokodil˜
˜
˜
lile voi monele muule suurele ja voim˜
sale veeloomale. 3:14 1 Teine voimalik
¨
tahendus: „kes endale varemeis paigad
¨
ules ehitasid”.
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16 Miks polnud ma varjatud
¨
nurisunnitis,
nagu laps, kes pole iial
¨
nainud ilmavalgust?
17 Seal lakkab ka jumalatute
raev,
seal saavad kurnatud
puhata. a
18 Vangid on seal muretult
¨
uheskoos,
¨ ¨
ei kuule nad toolesundija
¨ ¨
haalt.
¨
19 Vaike ja suur on seal
˜
vordsed, b
ori on vaba oma isandast.
20 Miks annab Jumal valgust
vaevatule,
elu neile, kelle hing on
kibestunud? c
˜
21 Miks ootavad moned
surma, mida ei tule? d
Nad otsivad seda enam kui
peidetud aardeid.
˜
22 Nad hoiskavad
vaimustusest,
˜
on onnelikud,
kui leiavad haua.
23 Miks annab Jumal valgust
mehele, kes on kaotanud
oma tee,
¨
kelle ta on umber
piiranud? e
24 Leiva asemel on ohkamine, f
¨
mu agamineg voolab veena.
25 Sest see, mida ma kartsin,
on tulnud mu peale,
mille ees hirmu tundsin,
on mind tabanud.
26 Mul pole olnud ei vaikust
ega rahu,
¨
ei mingit puhkust, vaid uks
¨
¨
hada teise jarel.”
¨
Siis utles teemanlane Eliifas: h
¨ ¨
2 „Kui keegi puuaks sinuga
¨ ¨
raakida, kas muutuksid
kannatamatuks?

4

IIOB 3:16–4:14
PTK 3
a L 146:4
Kog 9:10
Jes 57:1, 2

3
4

b Ii 30:23
L 49:10, 12
Kog 8:8
Kog 9:2

5

6
c 1Sa 1:10
2Ku 4:27

7

d 4Mo 11:11, 15

8

1Ku 19:3, 4
Ii 7:15, 16
Jn 4:2, 3

9

e Ii 12:14
Ii 19:8

10

11
f L 102:9, 10

12

g L 22:1

13

L 38:8


PTK 4
h Ii 2:11
Ii 15:1
Ii 22:1
Ii 42:7, 9


Teine veerg
a Ii 1:1

14

Kes aga suudab praegu
˜
sonu tagasi hoida?
˜
Tosi, sa oled noominud
paljusid
˜
¨
ja kinnitanud norku kasi.
˜
˜
¨
Su sonad tostsid ules
komistanu,
sa tugevdasid neid, kelle
˜
˜
polved notkusid.
¨ ¨
¨
Aga nuud on hada tabanud
sind ja sa oled rusutud,
see puudutab sind ennast
ja sa oled kohkunud.
Kas jumalakartus ei annagi
sulle kindlustunnet?
Kas su laitmatuse a tee ei
sisenda sulle lootust?
˜
¨ ¨
Motle palun: kas on suutu
kunagi hukkunud,
˜
¨
millal on oigeid havitatud?
¨
Ma olen nainud, et need,
¨
kes kunnavad1 kurja
¨
˜
ja kulvavad onnetust,
˜
seda ka loikavad.
¨
Nad havivad Jumala
hingusest,
˜
loppevad tema
vihapuhangust.
˜
¨
˜
Lovi moirgab ja noor lovi
uriseb,
˜
kuid isegi tugevate lovide
hambad murtakse.
˜
Lovi hukkub saagi
puudusel,
˜
lovikutsikad aetakse laiali.
˜
Minuni joudis salamisi
˜
sona,
˜
mu korv kuulis sosinat
¨
¨
keset oiste nagemuste
¨
˜
arevaid motteid,
kui inimesed on langenud
¨
unne.
˜ sugavasse
¨
Oud ja varin haarasid
mind,
mu luud-kondid vabisesid
hirmust.

˜
˜
4:8 1 Voib tolkida ka „sepitsevad”.

IIOB 4:15–5:18

¨
¨
15 Uks vaim heljus ule
¨
mu nao,
˜
¨
mu ihukarvad tousid pusti.
16 Ta peatus,
aga
¨ ma ei tundnud teda.
Uks kuju oli mu silme ees.
Siis oli vaikus ja ma
¨ ¨
kuulsin ta haalt:
17 „Kas saab surelik inimene
˜
olla oigem Jumalast?
Kas saab mees olla puhtam
oma Loojast?”
18 Vaata, oma teenijatessegi
pole tal usku,
oma ingliteski1 leiab ta
vigu.
19 Kui palju enam siis neis,
kes elavad savihooneis,
¨ ¨
kelle alusmuurid on
˜
pormus, a
¨
kes lomastatakse kergelt
kui koi!
˜
20 Hommiku ja ohtu vahel
nad purustatakse,
nad hukkuvad igaveseks
¨
ja keegi ei markagi.
21 Eks ole nad nagu telk, mille
¨ ¨
¨
noorid on valja kistud?
Nad surevad tarkuseta.
¨ ¨
Huua ometi! Kas keegi
vastab sulle?
¨
Kelle poole puhadest sa
¨ ¨
poordud?
2 Meelepaha tapab rumala,
kadedus hukutab
lihtsameelse.
¨
3 Ma nagin rumalat
juurdumas,
¨
aga akitselt oli ta
eluase neetud.
4 Tema pojad on kaugel
turvapaigast,
˜
nad pormustatakse
¨
linnavaravas b ja
¨ ¨
neil pole paastjat.

5

˜
˜
4:18 1 Voib tolkida ka „saadikuteski”.

690

PTK 4
a 1Mo 3:19


PTK 5
˜

b Op 22:22
Am 5:12


Teine veerg
a 1Ko 3:19

¨ ¨
¨
5 Tema saagi soob naljane,
˜
¨
see voetakse ara isegi
˜ ˜
ogaliste poosaste vahelt,
nende vara kahmatakse
¨
ara.
˜
¨
6 Ega siis onnetus tarka
˜
pormust
¨
˜
ega hada touse mullast.
¨
7 Inimene ju sunnib vaevaks
¨
sama kindlalt, kui sademed
¨
lendavad ules.
¨ ¨
8 Aga mina poorduksin
Jumala poole,
viiksin oma kaebuse
Jumala ette,
9 kes teeb suuri ja
tabamatuid asju,
loendamatuid imetegusid.
10 Ta annab maale vihma,
˜
saadab poldudele vett.
˜
˜
11 Ta tostab viletsad korgele,
˜
¨
tostab kurvad ules ja
¨ ¨
paastab nad.
12 Ta nurjab riukalike
sepitsused,
¨
¨ ¨
et nende katetoo
˜
ei onnestuks.
13 Ta tabab tarku nende
kavaluses, a
˜
¨
et salalike nou laheks
luhta.
¨
14 Paevaajal haarab neid
pimedus,
¨
keskpaeval kobavad nad
¨ ¨
ringi nagu oosel.
15 Ta kaitseb nende suu
˜ ˜
mooga eest,
¨ ¨
paastab vaese
¨
tugeva kaest,
16 et viletsal oleks lootust
˜
ja˜ ebaoigluse suu suletaks.
17 Onnelik on inimene,
noomib!
¨ keda Jumal
˜
˜
˜
Ara siis polga Koikvoimsa
manitsust!
18 Sest tema valmistab valu,
kuid tema seob ka
haavad,
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19

20
21

22
23

24

25

26

27

6
3

IIOB 5:19–6:13

tema purustab, kuid tema
¨
kaed ka parandavad.
¨ ¨
Ta paastab sind
¨
¨
kuue hada kaest,
seitsmeski ei tee sulle
halba.
¨
¨ ¨
Naljaajal paastab ta sind
surmast,
˜
˜ ˜
¨
sojaajal mooga kaest.
Keelepeksu eest sa oled
kaitstud, a
ei pea sa kartma
¨ ¨
ruustamist, kui see tuleb.
¨
¨
Havingut ja nalga sa
naerad,
kiskjaid sa ei pelga.
˜
Pollukivid ei valmista
sulle vaeva,1
metsloomadki elavad
sinuga rahus.
Sul on rahu oma telgis,
¨
ja kui sa vaatad ule oma
karjamaad, ei puudu seal
midagi.
˜ ˜
Sa tunned roomu paljudest
lastest,
¨
˜
su jareltulijaid on nonda
rohkelt nagu maa peal
rohtu.
˜
Su joud pole raugenud,
¨
kui sa lahed hauda,
nagu viljavihud kogutakse
kokku omal ajal.
Seda me oleme uurinud
ja nii see on.
˜
Kuula seda ja vota see
teadmiseks!”
Siis Iiob vastas:
2 „Kui vaid mu valu b
saaks vaetud,
¨
˜
uhes mu onnetusega
kaalule pandud!
Sest see on raskem kui
mereliiv,

˜
˜
˜
5:23 1 Voib tolkida ka „pollukividega on
sul leping”.

PTK 5
˜

a Op 12:18


PTK 6

4

b L 31:9


Teine veerg
a Kog 7:7
Jk 3:2

5

6
˜

b Op 18:14

7

8
c Ii 24:5

9
10
d 4Mo 11:11, 15
1Ku 19:3, 4
Jn 4:3

11

e 3Mo 19:2

12

Ho 11:9

13

f Ii 7:6, 7
L 103:15, 16

¨
˜
seeparast on mu sonadki
¨ ¨
a
poorased1.
¨
Mind on labistanud
˜
˜
Koikvoimsa nooled,
mu vaim joob nende
¨
murki. b
˜
Oudused Jumalalt on
rivistunud mu vastu.
Kas metseesel c kisendab,
kui tal on rohtu,
˜
voi ammub pull
¨ ¨
oma sooda juures?
¨ ¨
Kas suuakse magedat
soolata
˜
voi on maitset
alteetaime limal?
Ma keeldun neid
puutumast,
need on kui roiskunud
palad mu toidus.
Oh et mu palvet
˜
voetaks kuulda
¨
ja Jumal taidaks mu soovi!
Oh et Jumal purustaks mu,
¨
sirutaks oma kae ja
˜
teeks mulle lopu! d
Seegi oleks mulle
lohutuseks.
¨
˜ ˜
Ma huppaksin roomust
¨
isegi piinava valu kaes,
sest ma pole salanud
˜
¨
Puha e sonu.
˜
Kas mul on veel joudu
oodata? f
Mis seisab mul ees,
et tasuks edasi elada?
˜
Kas on mu joud
kui kivide tugevus
˜
voi on mu ihu vasest?
Kas suudan ma end veel
aidata,
¨ ¨
kui mulle pole jaanud enam
mingit tuge?

˜
˜
¨
6:3 1 Voib tolkida ka „tormakad”, „jarele˜
motlematud”.

IIOB 6:14–7:8
14 Kes ei osuta oma ligimesele
truud armastust, a
¨
˜
˜
see hulgab Koikvoimsa
kartuse. b
15 Mu vennad on reeturlikud c
˜
kui talvine jogi,
˜
nagu talvise joe veed,
¨
mis kuivavad ara.
¨ ¨
16 Need on jaast tumenenud,
neis on varjul sulav lumi.
¨ ¨
17 Omal ajal jaavad nad
veetuks ja kaovad,
kuumuses nad kuivavad.
18 Nende suund muutub,
˜
nad voolavad korbesse
ja haihtuvad.
19 Teema d karavanid
otsivad neid,
¨
Seeba e randurid
ootavad neid,
¨ ¨
¨
20 kuid jaavad habisse oma
¨
nurjunud lootuste parast:
˜
nad joudsid kohale ja
pettusid.
21 Sellised olete teiegi
minule, f
¨
te olete nainud mu
˜
˜
onnetuste oudu
ja olete kohkunud. g
¨
22 Kas ma olen oelnud:
„Andke mulle midagi,”
˜
¨
voi palunud teilt teie kullusest endale kingitust?
23 Kas olen palunud vabasta¨
da end vaenlaste kaest,
¨ ¨
˜
paasta end rohujate
¨ ¨
˜ kuusist?
24 Opetage mind
ja ma vaikin, h
˜
aidake mul moista
¨ ¨
mu suud.
˜
25 Ei ausad sonad tee haiget, i
aga mis kasu on teie
noomimisest? j
26 Kas kavatsete laita
mu juttu,
˜
meeleheitel mehe sonu, k
mis lendavad tuulde?
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PTK 6
˜

3:3
a Op
˜

Op 19:22
Ho 6:6
Sak 7:9

b 1Jo 3:17
c Ii 19:19
L 38:11

d Jes 21:13, 14
e Ii 1:14, 15
f Ii 13:4
g L 38:11
h Ii 32:11, 12
˜

12:18
i Op
˜
Op 25:11

j Ii 16:2, 3
Ii 21:34

k Ii 10:1


Teine veerg
a Ii 31:21, 22
Mal 3:5

b 1Mo 37:28


PTK 7
c Ii 14:5, 6
L 39:4

d 3Mo 19:13
5Mo 24:15

e L 6:6
f Ii 2:8
Ii 30:17

g Ii 30:19
h Ii 30:30
i L 102:11
L 103:15
L 144:4

j Ii 17:15
k L 89:47
Kog 2:11

l Ii 7:21
Jk 4:14

27 Te heidaksite liisku isegi
orvu peale, a
¨ ¨
˜
muuksite maha oma sobra! b
28 Aga vaadake mind!
Kas valetaksin teile
¨
otse nakku?
˜
¨
29 Palun moelge jarele,
¨
arge olge mu vastu
˜
ebaoiglased,
˜
¨
moelge jarele, sest veel
˜
on mu oigus alles!
¨ ¨
30 Kas mu keel raagib
¨
ulekohut,
kas mu suulagi ei saa aru,
et midagi on valesti?
Eks ole sureliku inimese elu
¨ ¨
maa peal nagu sunnitoo,
¨
tema paevad justkui
¨
palgalise paevad? c
2 Otsekui ori igatseb ta
varju,
nagu palgaline ootab ta
oma tasu. d
3 Nii on saanud mu osaks
¨
tuhised kuud,
¨ ¨
mulle on maaratud
¨ ¨
vaevaood. e
¨
4 Pikali heites ma kusin:
˜
„Millal saan tousta?” f
¨ ¨
Aga oo muudkui venib, ma
visklen rahutult koiduni.
5 Mu ihu katavad vaglad ja
mullakamar, g
¨
mu nahk on karnas ja
¨
madaneb. h
¨
6 Mu paevad on kiiremad
¨
kui kuduja sustik, i
˜
need loppevad lootuseta. j
7 Pea meeles, et mu elu on
tuul, k
¨
ei nae mu silmad enam
˜
onne.
8 Silm, mis mind praegu
vaatab, peagi mind
¨
enam ei nae.
Su silmad otsivad mind,
¨
aga ma olen lainud. l

7
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9 Otsekui pilv hajub ja kaob,
¨
nii ei tule ka see, kes laheb
alla surmavalda, sealt
¨
tagasi ules. a
10 Ta ei naase enam
oma majja,
tema kodupaik
unustab ta. b
¨
11 Seeparast ma ei keelagi
oma huuli.
¨ ¨
Ma raagin oma vaimu
ahastuses,
kaeblen hinge kibeduses. c
˜
12 Kas ma olen meri voi
mereelukas,
¨
et sead valve mu ule?
˜
13 Kui ma motlen:
¨
„Mu sang lohutab mind,
mu voodi leevendab
mu piina”,
14 siis kohutad sa mind
¨
unenagudega,
¨
hirmutad nagemustega.
¨
15 Ma parem lambuksin,
pigem sureksin, kui elaksin
edasi sellises kehas. d
˜
16 Ma polgan oma elu, e
ma ei taha enam elada!
¨
¨
Jata mind, sest mu paevad
˜
on vaid kui hingeohk. f
17 Mis on surelik inimene,
et sa temast hoolid
¨ ¨
ja poorad talle
¨
tahelepanu? g
18 Miks uurid teda
igal hommikul,
paned proovile
igal silmapilgul? h
¨ ¨
19 Miks ei poora sa minult
oma pilku
¨
ega jata mind rahule isegi
neelatamise ajaks? i
20 Kui olengi pattu teinud,
siis kuidas saaksin
sellega sinule kahju teha,
¨
sa inimkonna jalgija? j
Miks oled valinud mu
¨
oma marklauaks?

IIOB 7:9–8:12
PTK 7
a Ii 10:21
Ii 14:12
L 78:39
Kog 9:10

21

b L 103:15, 16
L 146:4
Kog 9:5

c 1Sa 1:10
Ii 10:1
˜
Op 14:10

8

d Ii 3:20, 21
e 1Mo 27:46
1Ku 19:4
Ii 10:1
Jn 4:3

f L 62:9

3
4

L 144:4
Kog 6:12

g L 8:4
L 103:15
L 144:3

5

h Ii 23:10
i Ii 14:6

6

j Ii˜ 34:21

Op 5:21
Jer 16:17
Heb 4:13
1Pe 3:12


Teine veerg

7
8

a 1Mo 3:19
L 104:29
Kog 12:7



9

PTK 8
b 1Mo 25:1, 2
Ii 42:9

c Ii 18:1
Ii 25:1

d Ii 11:3

10
11

e Ii 5:8, 9
Ii 11:13
Ii 22:23

f Ii 1:8
g Ii 11:14, 17
h Ii 15:17, 18

12

Kas olen saanud sulle
koormaks?
Miks ei andesta sa
¨
mu uleastumist
ega unusta mu eksimust?
˜
Peagi ma langen ju pormu, a
sa otsid mind, kuid mind
pole enam.”
¨
Siis utles suhiit b Bildad: c
2 „Kui kaua sa veel
˜
¨ ¨
nondaviisi raagid? d
˜
Sonad sinu suust on
˜
koigest tuuleiil.
¨ ¨
˜
Kas Jumal vaanab oigust
˜
˜
˜
ja Koikvoimas oiglust?
Kui su pojad patustasid
tema vastu,
lasi ta neid karistada
¨
uleastumise eest.
Aga kui sa otsiksid
Jumalat e
˜
˜
ja anuksid Koikvoimsalt
soosingut,
˜
kui sa oleksid toesti puhas
ja aus, f
siis vaataks ta su poole,
taastaks su endise elu.
¨
Kuigi su algus oleks vaike,
ootaks sind suur tulevik. g
¨
˜
Kusi ometi endiselt polvelt,
¨
pane tahele, mida esiisad
¨
on valja uurinud. h
Me tulime ju alles
eile ilmale
ning me ei tea midagi,
¨
sest meie paevad maa peal
on pelk vari.
˜
Eks nemad opeta sind,
¨ ¨
raagi sulle, mida nad
teavad?
¨ ¨
Kas papuurus kasvab
˜
korgeks soise pinnaseta?
Kas pilliroog sirgub
suureks ilma veeta?
Kuigi veel pungas ja
˜
loikamata,
kuivab see kiiremini kui
¨
ukski muu taim.

IIOB 8:13–9:15

¨
˜
13 Nii sunnib koigi nendega,
kes unustavad Jumala,
¨
sest jumalatu lootus havib.
14 Tema lootus on rajatud
¨
tuhisusele ega paku talle
tuge,
see on habras kui
¨
˜
amblikuvork.
15 Ta toetub oma kojale,
¨
kuid see ei pusi,
ta haarab sellest kinni,
aga see ei pea vastu.
¨
16 Ta on hastikastetud taim
¨
¨
paikese kaes,
˜
ta vosud levivad aias. a
˜
17 Ta juured poimuvad
kivihunnikus,
ta otsib endale kivide
keskelt kodu.
18 Aga kui ta oma asemelt
¨
valja juuritakse,
¨
salgab see paikki ta ara,
¨
oeldes: „Ma pole sind
¨
eales nainud!” b
19 Vaat nii ta kaob c
˜
ja mullast vorsuvad teised.
¨
20 Kuid Jumal ei hulga
laitmatuid
˜
ega toeta oelaid.
¨
21 Veel taidab ta sinu suu
naeruga,
˜ ˜
˜
su huuled roomuhoisetega.
22 Kes sind vihkavad,
¨
riietatakse habisse,
ja jumalatute telk kaob.”
Iiob vastas:
¨
2 „Ma tean kull,
et see on nii.
Kuidas aga saab surelikul
inimesel Jumalaga kohut
¨
˜
kaies oigus olla? d
3 Kui keegi sooviks
¨
Jumalaga vaidelda1, e
ei suudaks ta temale
¨
vastata uhelgi korral
tuhandest.

9

˜
˜
¨
9:3 1 Voib tolkida ka „kohut kaia”.
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PTK 8
a Ii 5:3
b Ii 20:9
c Ii 20:5


PTK 9
d 5Mo 32:4
L 143:1, 2
Ro 3:23

e Ii 40:2
Ro 9:20


Teine veerg
a Ii 36:5
L 104:24
Jes 40:26
Tn 2:20
˜

14:16
b Op
˜

Op 28:14
Jes 30:1
Tn 5:18, 20
Sak 7:12
Ro 2:5

c L 75:3
d 1Mo 1:16
e 1Mo 1:1
L 33:6
Jes 44:24

f Ii 38:8–11
g Ii 38:31
Am 5:8

h Jes 40:28
Ro 11:33

i L 40:5
j Tn 4:35
Ro 9:20

k 5Mo 32:22
l Ii 26:12
m Ii 10:15

¨
4 Jumal on sudamelt tark ja
˜
¨
joult vagev. a
˜
Kes voiks talle vastu seista
¨ ¨
ja terve nahaga paaseda? b
¨
5 Ta liigutab paigast magesid, ilma et keegi teaks,
oma vihas ta paiskab need
¨
umber.
6 Ta raputab maa
oma asemelt,
nii et selle sambad
vabisevad. c
¨
¨
7 Ta keelab paikesel sarada,
¨
paneb tahed pitseriga
kinni, d
8 ta laotab taeva laiali, e
˜
˜
konnib korgetel
merelainetel. f
ˇ
9 Ta on teinud Asi, Kesili ja
¨
Kima tahtkuju1g
˜
¨
ning lounataeva tahtkujud.
10 Ta teeb suuri ja
tabamatuid asju, h
¨
arvutult imeparaseid
tegusid. i
¨ ¨
11 Ta moodub minust
¨
ja ma ei nae teda,
¨
¨ ¨
ta laheb minust mooda
¨
ja ma ei markagi.
˜
12 Kui tema midagi votab,
˜
kes voib teda takistada?
˜
¨
Kes voib talle oelda:
„Mida sa teed?”? j
13 Jumal ei hoia tagasi
oma viha, k
isegi raahabi1l abilised
kummardavad ta ees.
˜
14 Kuivord enam tuleb siis
minul talle vastates
˜
oma sonu hoolikalt valida!
˜
15 Isegi kui mul oleks oigus,
ei vastaks ma talle. m

9:9 1 Arvatavasti vastavad nendele Suur
¨
˜
¨
Vanker, Orioni tahtkuju ja Sonni taht¨
kujus asuv Plejaadide taheparv. 9:13
1 Ilmselt mingi suur mereelukas.

695

16

17
18

19

20

21
22

23

24

25

IIOB 9:16–10:2

Ma anuksin oma
˜
¨
kohtumoistjalt1 uksnes
halastust.
¨ ¨
Kui ma huuaksin,
kas ta vastaks mulle?
˜
Ma ei usu, et ta votaks
¨ ¨
kuulda mu haalt.
¨
Ta rasib mind tormis,
˜
lisab pohjuseta mulle
haavu. a
Ta ei lase mul hingegi
˜
tommata,
¨
ta aina taidab mind
kibedusega.
¨
˜
Kui kusimus on jous,
siis tema on tugevam. b
˜
Kui asi on oiguses, siis
¨
˜
kusib ta: „Kes voib minult
˜
aru nouda?”
˜
Kui mul olekski oigus,
˜
moistaks mu oma suu
mind hukka,
kui oleksingi laitmatu1,
¨ ¨
leiaks tema minus suud.
Kui oleksingi laitmatu,
poleks ma endas kindel,
˜
ma polgaksin oma elu.
Pole mingit vahet.
¨
¨
Seeparast ma utlen:
˜
„Ta teeb lopu nii laitmatule
kui ka jumalatule.”
Kui uputus tooks
¨
akilise surma,
¨ ¨
pilkaks ta suutute
meeleheidet.
Maa on antud jumalatute
¨
katte. c
Ta pigistab kinni
˜
kohtumoistjate silmad.
Kui seda ei tee tema,
kes siis veel?
¨
Mu paevad on jooksjast
¨
karmemad, d
˜
need pogenevad,
¨
nagemata head.

˜
¨
¨ ¨
9:15 1 Teine voimalik tahendus: „suudis˜
˜
¨ ¨
tajalt”. 9:20 1 Voib tolkida ka „suuta”.
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1Ku 19:3, 4
Ii 7:16
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¨ ¨
26 Need libisevad mooda
nagu pilliroost paadid,
nagu kotkad, kes
¨ ¨
soostavad saagi kallale.
˜
27 Kui ma motlen:
„Ma unustan oma mure,
ma muudan oma ilmet
˜ ˜
ja olen roomus”,
28 siis tunnen ma ikka hirmu
˜
koigi oma kannatuste
¨
parast, a
ma tean, et sa ei pea mind
¨ ¨
suutuks.
29 Nagunii leitakse mind
¨ ¨
olevat suudi.
Miks peaksin end siis
asjatult vaevama? b
30 Kui ma peseksin end
lumeveega,
¨
puhastaksin kasi leelisega, c
31 pistaksid sina mind
poriauku
¨
ja mu riidedki jalestaksid
mind.
32 Ta pole ju inimene nagu
mina, et saaksin talle
vastata,
et saaksime teineteisega
¨
kohut kaia. d
33 Pole kedagi, kes meie vahel
˜
kohut moistaks,
kes oleks meile
kohtunikuks.
˜
34 Kui ta vaid lopetaks
mu peksmise
ja ta hirmutused
ei kohutaks mind, e
¨ ¨
35 siis raagiksin ma temaga
julgelt,
sest tegelikult ma ju ei
˜
karda temaga konelda.
¨
Ma jalestan oma elu! f
Ma annan voli
kaebustele,
¨ ¨
raagin oma
hingekibeduses!
¨
2 Ma ¨utlen Jumalale:
˜
¨ ¨
„Ara moista mind suudi!

10

IIOB 10:3–11:3
3

4
5
6
7
8

9

10
11

12

13

14
15

Anna mulle teada, miks sa
˜
sodid minuga!
Mis kasu sa sellest saad,
˜
˜
et rohud ja polgad
¨
¨ ¨
oma katetood, a
˜
votad kuulda jumalatute
˜
nou?
Kas sul on lihalikud silmad,
¨
kas naed sa, nagu surelik
¨
inimene naeb?
¨
Kas su paevad on nagu
¨
surelike paevad,
aastad nagu mehe aastad, b
¨ ¨
¨ ¨
et puuad leida mu suud
ja otsid aina mu pattu? c
¨ ¨
Sa tead, et ma pole suudi, d
kuid keegi ei suuda mind
¨
¨ ¨
sinu kaest paasta. e
¨
Su enda kaed vormisid ja
valmistasid mind, f
¨ ¨
aga nuud tahad sa mulle
˜
loppu teha.
Pea ometi meeles, et sa
tegid mind savist. g
¨ ¨
Aga nuud ajad sa mind
˜
tagasi pormu. h
Eks valanud sa mind
kui piima,
kalgendanud nagu juustu?
Sa riietasid mind naha ja
lihaga,
¨
liitsid uheks luude ja
˜ ˜
koolustega. i
Sa andsid mulle elu ja
truu armastuse,
mu vaim1 oli kaitstud su
hoole all. j
Kuid vaat mis sa salamisi
˜
˜
votsid nouks teha!
˜
Ma tean, et see koik tuleb
¨
sinu kaest.
¨
Sa jalgisid mind,
kui ma pattu tegin, k
¨ ¨
ja sa ei andesta mu suud.
¨ ¨
Kui ma olen suudi,
¨
siis hada mulle!

˜
˜
10:12 1 Voib tolkida ka „elu”.
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16

c Ii 10:14
d Ii 1:8
L 139:1

17

e 5Mo 32:39
f L 119:73
L 139:13–16

g 1Mo 2:7
Jes 45:9
Jes 64:8
Ro 9:21

18

h 1Mo 3:19
L 104:29
Kog 12:7

19

i L 139:15
j L 8:4
k L 139:1

20
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a Ii 9:15
b L 119:153

21

c Jes 38:13
d Ii 3:11

22

Jer 20:18

e Ii 7:6
Ii 14:1, 2
L 39:5, 6
L 103:15, 16

f Ii 9:27

11

g Ii 7:9
L 115:17
Jes 38:11

h Ii 38:17
L 88:12
Kog 9:10


PTK 11
i Ii 20:1
Ii 42:9

j Ii 12:4

¨ ¨
Ja isegi kui olen suuta,
˜
ei tosta ma pead, a
¨
sest ma olen tais
¨
habi ja piina. b
˜
Kui ma aga tostan pea,
˜
jahid sa mind kui lovi, c
¨
naitad mu peal taas
¨
oma vage.
Sa tood mu vastu uusi
tunnistajaid,
su viha minu vastu kasvab,
˜
mind tabab onnetus
˜
onnetuse otsa.
˜
Miks toid sa mu
¨
¨
emausast valja? d
Oleks ma ometi surnud,
¨
enne kui ukski silm
¨
mind nagi!
Siis poleks mind nagu
olnudki.
Mind oleks emaihust otse
hauda viidud.”
¨
Eks ole mu paevi pisut? e
¨
Jatku ta mind rahule,
¨ ¨
pooraku mult oma pilk,
et saaksin veidigi
leevendust,1 f
enne kui ma lahkun —
ega tulegi tagasi g —
pilkase pimeduse maale, h
¨ ¨
¨
aaretu sunguse maale,
¨
sugavate varjude ja kaose
maale,
kus valguski on nagu
pimedus!”
¨
Naamalane Soofar i utles:
˜
˜
2 „Kas koik need sonad
¨ ¨
jaavad vastuseta,
kas suure jutuga
˜
saab keegi oigeks1?
¨
Kas su tuhi vada paneb
mehed vaikima?
Kas keegi ei hurjuta sind
˜
¨
su pilkesonade parast? j

3

˜
˜
˜
10:20 1 Voib tolkida ka „et voiksin olla pi˜ ˜
˜
˜
sutki roomsam”. 11:2 1 Voib tolkida ka
˜
„kas hooplejal on oigus”.
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¨
˜
4 Sa utled: „Minu opetus
on puhas, a
ma olen su silmis
rikkumata.” b
5 Kui ometi Jumal ise
¨ ¨
raagiks sinuga,
avaks oma huuled! c
6 Ta paljastaks sulle
tarkuse saladusi,
sest praktilisel tarkusel
on palju tahke.
˜
Siis sa moistaksid,
et Jumal unustab nii
˜
monedki su eksimused.
˜
7 Kas suudad sa jouda
¨
Jumala sugavusteni
˜
˜
˜
voi avastada Koikvoimsa
piire1?
˜
8 Tarkus on taevast korgem.
Mida suudad sina korda
saata?
See on surmavallast
¨
sugavam.
¨
Mida sina uldse tead?
9 See on suurem kui maa,
avaram kui meri.
¨ ¨
10 Kui ta mooduks ja kellegi
kinni peaks ning kutsuks
kokku kohtu,
siis kes suudaks talle
vastu seista?
¨
11 Tema tunneb ara valelikud
mehed.
¨
Kui ta naeb kurja, kas ei
¨
tee ta seda markama?
¨
12 Kui metseeslist sunniks
inimene,
˜
leiaks kolupeagi
arusaamise.
13 Kui sa vaid seaksid
¨
oma sudame korda,
¨
sirutaksid kaed tema poole!
¨
14 Kui su kaed teevad kurja,
siis saada see kaugele,
¨
¨
¨ ¨
ara lase ulekohtul jaada
oma telkidesse!

˜
˜
˜
˜
˜
11:7 1 Voib tolkida ka „Koikvoimsast koike”.
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c Ii 38:1
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b Ii 16:10
Ii 17:2
Ii 30:1
L 22:7
Heb 11:36

c L 91:15
Mi 7:7

d L 37:35
L 73:12
Jer 12:1

e Ii 21:7, 9

˜
15 Sest siis tostad sa
¨
oma silmad habita,
seisad kindlalt ega karda.
16 Siis unustad sa
kogu oma vaeva,
˜
motled sellele kui
¨
aravoolanud veele.
17 Su elu muutub eredamaks
¨
kui keskpaev,
selle pimedusest saab
justkui hommik.
18 Sa pole ebakindel,
sest sul on lootus,
sa vaatad ringi ja heidad
rahus magama.
19 Sa heidad pikali ja keegi
ei kohuta sind.
¨ ¨
Paljud puuavad sulle meele
¨
jarele olla.
20 Aga jumalatute silmad
tuhmuvad,
neil pole kuhugi peitu
pugeda,
nende ainsaks lootuseks
on surm.” a
Siis Iiob vastas:
˜
2 „Toesti, teie olete ju
need arukad,
¨
uhes teiega sureb ka
tarkus!
3 Aga minulgi on taipu,
ma pole teist kehvem.
Kes ei teaks niisuguseid
asju?
4 Ma olen saanud
oma kaaslaste
naerualuseks, b
¨ ¨
sest huuan Jumalat,
et
ta
vastaks mulle. c
˜
Oige ja laitmatu on saanud
naerualuseks.
¨
5 Muretu paneb havingut
naeruks,
arvab, et see tabab vaid
neid, kelle jalg libastub.
¨ ¨
6 Roovlite telkides on rahu, d
muretult elavad need, kes
Jumalat vihastavad, e

12

IIOB 12:7–13:6
7

8

9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

¨
kes oma jumalat kaes
hoiavad.
¨
Aga kusi ometi loomadelt,
˜
need opetavad sind,
ja taeva lindudelt,
¨ ¨
need raagivad sulle.
Vaatle1 maad,
see juhatab sind,
ja mere kalu,
need jutustavad sulle.
Kes neist ei teaks,
¨
et Jehoova kasi on nad
loonud?
¨
˜
Tema kaes on koigi
elavate hing1
ja iga inimese vaim2. a
˜
¨
˜
Eks korv proovi labi sonad,
nagu keel maitseb toitu? b
Eks ole elatanuil tarkus, c
˜
pikaealistel moistmine?
Temaga on tarkus ja
¨
vagevus, d
˜
˜
temal on nou ja moistmine. e
Mille tema maha kisub,
¨
seda ei saa ules ehitada. f
Mille tema sulgeb, seda ei
saa inimene avada.
Kui ta hoiab vett tagasi,
˜
¨
kuivab koik ara, g
¨ ¨
kui ta paastab veed valla,
¨
ujutavad need ule kogu
maa. h
˜
Temaga on joud ja
praktiline tarkus, i
¨
tema paralt on eksija ja
eksitaja.
˜
Tema paneb nouandjad
¨
paljajalu kaima1
˜
ja teeb kohtumoistjad
j
narriks.
¨ ¨
Tema paastab valla
kuningate pandud ahelad k
¨ ¨
ja seob voo nende
¨
puusa umber.

˜
¨
˜
12:8 1 Teine voimalik tahendus: „koneta”.
˜
˜
˜
˜
12:10 1 Voib tolkida ka „elu”. 2 Voib tol˜
˜
kida ka „eluvaim”. 12:17 1 Voib tolkida
˜
ka „tema riisub nouandjad paljaks”.
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˜
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19 Tema paneb preestrid
¨
paljajalu kaima a
ja kukutab need,
˜
kelle voim on kindel. b
20 Tema tagandab usaldus¨ ¨
˜
vaarsed nouandjad,
˜
votab eakatelt arukuse.
˜
21 Tema kallab polgust
¨
ulikute peale, c
¨
˜
teeb vagevad norgaks.
22 Tema paljastab pimeduse
¨
sugavused, d
toob pilkase pimeduse
¨
valguse katte.
¨
23 Tema teeb rahvad vage¨
vaks, et need havitada,
teeb rahvad suureks,
et need pagendada.
˜
24 Tema votab rahva juhtidelt
arukuse,
paneb nad ekslema
¨
radadeta tuhermaadel. e
25 Nad kobavad pimeduses, f
kus pole valgust,
ta paneb nad ekslema nagu
joobnud. g
˜
˜
Toesti, seda koike on
¨
mu silm nainud,
˜
mu korv kuulnud ja
˜
moistnud.
2 Mida teate teie, seda tean
ka mina,
ma pole teist kehvem.
¨ ¨
3 Ent mina raagiksin pigem
˜
˜
Koikvoimsaga,
kaitseksin end oma kohtuasjas Jumala ees. h
˜ ˜
4 Teie aga voopate mind
valega,
˜
te koik olete viletsad
ravitsejad. i
5 Kui te ometi vaikiksite,
¨
naitaks see teie tarkust. j
¨
6 Pange palun tahele
˜
mu pohjendusi,
kuulake mu huulte
˜
kaitsekonet!

13

699

¨ ¨
7 Kas raagite valet Jumala
kaitseks,
˜
lausute petusonu tema
¨
parast?
8 Kas asute tema poolele,
¨ ¨
puuate kaitsta Jumalat
tema kohtuasjas?
˜
¨
9 Kas see loppeks teile hasti,
¨
kui ta teid labi uuriks? a
Kas petaksite teda nagu
surelikku inimest?
¨
10 Kull ta noomib teid,
kui olete salaja
erapoolikud. b
¨ ¨
11 Kas tema vaarikus
ei kohuta teid,
kas ei valda teid tema ees
hirm?
12 Teie tarkuseterad on
˜
˜
tuhast opetussonad,
˜
teie kaitsekoned on haprad
kui savikindlused.
13 Vaikige mu ees,
˜
˜
et voiksin konelda!
Siis tulgu mu peale mis
tuleb!
14 Miks sean ma end ohtu,
riskin oma eluga?
˜
15 Kuigi ta voib mind tappa,
ootaksin ma ikka, c
ma kaitseksin end tema ees
oma kohtuasjas.
¨ ¨
16 Tema oleks siis mu paaste, d
¨
˜
sest ukski jumalatu ei voi
minna tema ette. e
˜
17 Kuulake hoolega mu sonu,
¨
˜
pange tahele mu motteid.
18 Ma olen end kohtuks valmis
seadnud,
˜
ma tean, et mul on oigus.
19 Kes hakkaks minuga
¨
vaitlema?
Ma sureksin, kui peaksin
vaikima!1
˜
¨
13:19 1 Teine voimalik tahendus: „kui leiduks keegi, siis vaikiksin ja sureksin”.
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20 Vaid kahte asja ma palun
sinult, oo, Jumal,
siis ei varja ma end
sinu eest:
˜
21 vota mu pealt
¨
oma raske kasi
¨
ja hirm sinu ees argu
kohutagu mind! a
22 Kutsu mind
ja ma vastan sulle
˜
¨ ¨
voi lase mul raakida
ja vasta sina mulle.
23 Milles olen eksinud
ja pattu teinud?
Anna mulle teada mu
¨
uleastumine ja patt.
24 Miks peidad oma palge, b
pead mind vaenlaseks? c
¨ ¨
25 Kas puuad hirmutada
lendlevat lehte,
˜
ajada taga kuivanud kort?
26 Sa ju kirjutad mu vastu
¨ ¨
kibedaid suudistusi,
˜
nouad mult aru mu
nooreea pattude kohta.
27 Sa oled pannud
mu jalad pakku,
¨
jalgid pingsalt
˜
koiki mu teid,
¨
¨
otsid ules iga mu jalajalje.
28 Nii laguneb see mees1
˜
kui kodu,
¨
nagu koi jaratud riie.
Inimesel,
¨
naisest sundinul,
¨
¨ ¨
d
on uurike elu tais vaeva. e
˜
2 Ta puhkeb kui lilleois
¨
ja siis narbub1, f
ta kaob nagu vari
ja teda pole enam. g
3 Kuid just temale oled sa
oma pilgu kinnitanud,
sa viid ta1 endaga
kohtusse. h

14

˜
˜
13:28 1 Sona-sonalt „ta”, ilmselt Iiob.
˜
¨
˜
14:2 1 Teine voimalik tahendus: „loiga¨
˜
˜
takse ara”. 14:3 1 Sona-sonalt „mu”.

IIOB 14:4–15:4

˜
4 Kes voiks teha ebapuhtast
puhta? a
Mitte keegi!
¨
5 Tema elupaevad
¨
on ara otsustatud,
tema kuude arv
¨
on sinu kaes.
Sa oled seadnud talle piiri,
¨
mida ei saa uletada. b
¨ ¨
6 Poora temalt oma pilk,
˜
et ta voiks puhata,
˜
¨
lopetada oma paeva kui
palgaline. c
7 Sest puulgi on lootus.
Kui see raiutakse maha,
˜
vorsub see taas
˜
ja kasvatab vosusid.
8 Isegi kui selle juur saab
maa sees vanaks
¨
ja kand mullas sureb,
9 paneb juba pisut vett
˜
selle vorsuma
ja see kasvatab oksi nagu
noor taim.
10 Aga mees sureb ja
lamab rammetult.
Kui inimene elust lahkub,
kus ta siis on? d
11 Veed kaovad merest,
˜
¨
jogi tuhjeneb ja kuivab.
12 Nii ka inimene heidab puh˜
kama ega touse enam. e
Kuni taevas pole kadunud,
˜
ei touse nad,
¨
neid ei aratata unest. f
13 Oh et sa varjaksid mind
surmavallas1, g
peidaksid mind,
¨ ¨
kuni su viha moodub,
seaksid mulle aja
ja peaksid mind meeles! h
14 Kui inimene sureb,
¨
kas saab ta jalle elavaks? i
Ma ootaksin kogu
oma sundaja,
kuni mu vabastus tuleb. j
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a Tn 12:13
Joh 5:28, 29
Joh 11:43, 44

b Kog 8:8
Jes 57:16

¨ ¨
15 Siis sa huuad
ja ma vastan sulle. a
¨
¨ ¨
Sa igatsed oma katetood.
16 Praegu aga pead sa silmas
igat mu sammu,
¨
sa naed vaid mu pattu.
¨
17 Mu uleastumine on
pitseriga suletud kukrus,
mu eksimuse oled sa kinni
liiminud.
¨
18 Nagu magi kukub kokku ja
variseb koost,
nagu kaljut nihutatakse
oma paigast,
19 nagu vesi uuristab kive
¨
ja selle vood uhuvad ara
maamulla,
¨
nii oled ka sina havitanud
sureliku inimese lootuse.
20 Sa alistad ta ja ta hukkub, b
sa muudad ta palge ja
¨
saadad ta ara.
21 Tema poegi austatakse,
aga ta ei tea seda,
neid alandatakse, aga tal
pole sest aimugi. c
22 Ta tunneb valu vaid siis,
kui ta on oma ihus,
ta leinab vaid siis,
kui ta on veel elus.”
Siis kostis teemanlane
Eliifas: d
¨
2 „Kas vastab tark tuhjade
¨
vaidetega
˜
¨
˜
voi taidab oma kohtu
idatuulega1?
˜
3 Ainult sonadega
noomimisest pole kasu,
˜
pelgalt jutul pole motet.
˜ ˜
4 Sa ju oonestad
jumalakartust,
¨
kahandad Jumala ule
˜
¨ ¨
motisklemise vaartust.

15

c Kog 9:5, 6

˜
 15:2 1 Idatuul oli kuum ja korvetav
tuul,
˜
¨
¨
mis puhus korbemaade poolt. Selle valPTK 15
14:13 1 Sumboolne paik, kus inimesed

˜
magavad surmaund. (Vt „Sonaseletusi”.)

d Ii 2:11
Ii 4:1

˜
˜
¨
jendiga voidakse moelda enda taitmist
valede soovidega.
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¨ ¨
5 Su suutegu juhib sinu suud,
˜
sa valid riukaliku kone.
˜
6 Sind ei moista hukka mitte
mina, vaid su oma suu,
sinu vastu tunnistavad
su enda huuled. a
˜
7 Kas oled sa esimene koigi
¨
sundinute seas,
kas toodi sind ilmale
¨
enne kunkaid?
˜
8 Kas toesti sa kuuled, kui
¨ ¨
Jumal raagib saladusi?
Kas arvad, et vaid sina
oled tark?
9 Kas sa tead midagi,
mida meie ei tea? b
˜
Kas moistad midagi,
˜
mida meie ei moista?
10 Meie seas on hallpead ja
eakad, c
mehed, kes on palju
vanemad kui su isa.
11 Kas sulle ei piisa
Jumala troostist,
sulle lausutud
˜
lahkest sonast?
¨
12 Miks veab su suda sind
kaasa,
¨
miks valguvad su silmad
vihast?
¨ ¨
13 Sa poorad ju oma vaimu
Jumala enda vastu,
˜
kui paiskad selliseid sonu
oma suust.
14 Kes on surelik inimene,
˜
et ta voiks olla puhas,
¨
kas naisest sundinu
˜
saab olla oige? d
15 Ta ei usu isegi oma
ingleid1,
tema silmis pole taevaski
puhas, e
¨
¨
16 veel vahem siis jale ja
rikutud inimene, f
¨
kes joob ulekohut nagu
vett.
˜
˜
¨
15:15 1 Sona-sonalt „oma puhasid”.
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¨ ¨
17 Ma raagin sulle, kuula
mind.
Ma jutustan, mida olen
¨
nainud,
18 mida targad mehed on
kuulnud oma isadelt, a
asjadest, mida nad pole
varjanud.
19 Vaid neile anti maa,
¨
˜ ˜
¨
ukski vooras ei kainud
¨
nende keskelt labi.
20 Jumalatu vaevleb piinades
˜
¨
koik oma elupaevad,
˜
˜
koik aastad, mis rohujale
on
antud.
˜
¨ ¨
21 Oudsed haaled on tal
˜
korvus, b
¨ ¨
rahuajal tulevad ruustajad
ta kallale.
¨ ¨
22 Ta ei usu, et paaseb
pimedusest, c
¨ ¨
˜ ˜
ta on maaratud moogale.
23 Ta eksleb leiba otsides —
kust seda leida?
¨
Ta teab, et pimedusepaev
¨
on lahedal.
¨
24 Ahastus ja ang kohutavad
teda,
need vallutavad ta nagu
¨
runnakuvalmis kuningas.
˜
¨
25 Kuna ta tostab kae Jumala
enda vastu
˜
˜
ja trotsib Koikvoimsat1,
26 kuna ta tormab kangekaelselt tema vastu
oma paksu ja tugeva
kilbiga,
¨
27 kuna ta nagu on kaetud
rasvaga1
ja ta puusad punduvad
rasvast,
28 siis elab ta linnades,
mis tehakse varemeiks,
majades,
¨ ¨
kuhu keegi ei jaa elama,

˜
˜
¨ ¨
˜
˜
15:25 1 Voib tolkida ka „puuab Koikvoim˜
˜
˜
sast voitu saada”. 15:27 1 Voib tolkida
¨
ka „ta on muutunud ulbeks”.

IIOB 15:29–16:14
29
30

31

32

33

34

35

millest saavad
kivihunnikud.
Ta ei saa rikkaks,
˜
tema joukus ei kuhju,
tema omand ei laiene maal.
¨ ¨
Ta ei paase pimedusest,
˜
leek kuivatab tema vosu,1
ta kaob Jumala suu
a
¨ hingusest.
Argu ta mingu eksiteele
¨
ega pangu lootust tuhjale,
sest tasuks saab ta vaid
¨
tuhisuse —
see juhtub enne, kui tema
¨
˜
paev jouab alata.
Tema oksad ei hakkagi
haljendama. b
Ta on nagu viinapuu, mis
viskab maha oma toored
marjad,
˜
nagu olipuu, mis langetab
˜
oma oied.
˜
Sest jumalatute jouk on
viljatu c
¨
ja tuli neelab altkaemaksu
telgid.
Nad sigitavad vaeva ja
¨
sunnitavad kurjust,
¨
¨
nende usast sunnib pettus.”
Siis Iiob kostis:
˜
2 „Selliseid motteid olen
ma juba palju kuulnud.
˜
Te koik olete koormavad
lohutajad. d
¨
˜
Kas tuhjadele sonadele
˜
tuleb kord lopp?
Mis ajab sind niimoodi
¨ ¨
raakima?
˜
˜
Minagi voin konelda nagu
teie.
Kui oleksite minu asemel,
˜
voiksin minagi teile veen˜
vaid konesid pidada
¨
ja teie parast pead
vangutada. e

16
3

4

15:30 1 St pole enam mingit lootust paraneda.
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PTK 15
a Ii 4:9

b Ii 22:15, 16

c Ii 8:11–13


PTK 16
d Ii 13:4, 5
Ii 19:2, 3

e L 109:25
Mt 27:39


Teine veerg
˜

a Op 27:9
Mt 7:12
Ro 12:15
1Pe 3:8

b Ii 2:13

c Ii 7:3

d Ii 10:16

e Ii 33:8–10

f L 22:13

g L 35:15

h L 27:12

i Ii 1:12, 17

j Ii 7:20

k L 73:21

5 Kuid mina pigem
julgustaksin teid
˜
oma suu sonadega,
mu huulte troost tooks
teile kergendust. a
˜
6 Kui ma konelen,
¨
ei vahene mu valu. b
¨ ¨
Kui lakkan raakimast,
kas kahaneb mu piin?
¨ ¨
7 Aga nuud on Jumal mind
¨
vasitanud, c
ta on laastanud kogu
mu pere.
8 Sa haarad ka minust kinni
ja see on tunnistuseks,
˜
˜
mu oma kohnus touseb mu
vastu ja tunnistab mulle
¨
nakku.
9 Tema viha on rebinud mind
¨
tukkideks, ta haub mu
vastu vaenu. d
¨
Ta kiristab mu parast
hambaid.
Mu vastane puurib mind
oma pilguga. e
10 Nad ajavad suu ammuli,
et mind neelata, f
¨ ¨
˜
loovad mind polastavalt
˜
posele,
kogunevad hulgakesi
mu vastu. g
11 Jumal annab mind
¨
poisikeste katte,
heidab mind jumalatute
haardesse. h
12 Ma elasin rahus,
aga ta purustas mu, i
kahmas kinni mu kuklast
¨
ja lomastas mu,
pani mind endale
¨
marklauaks.
¨
13 Tema vibukutid piiravad
mind. j
¨
Ta labistab armutult
mu neerud, k
valab mu sapi maa peale.
¨
14 Ta murrab minust labi,
¨
murd murru jarel,

703
15

16
17
18

19

20

21

22

tormab mu vastu nagu
˜
sodalane.
˜
Ma omblesin endale
ihu katteks kotiriide, a
ma olen matnud oma
¨ ¨
˜
vaarikuse1 pormu. b
¨
Mu nagu on nutust
punane, c
¨
mu laugudel on sugav vari,
¨
kuigi mu kaed pole teinud
kurja
ja mu palve on siiras.
¨
Oh, maa, ara kata
d
mu
verd!
¨
¨
Argu leidku mu hadakisa
puhkepaika!
¨ ¨
Isegi nuud on mul
tunnistaja taevas,
minu heaks on tunnistaja
˜
korgustes.
Mu kaaslased pilkavad
mind, e
ma valan pisaraid1
Jumala poole. f
˜
Moistetagu kohut inimese
ja Jumala vahel
nii nagu inimese ja
ta ligimese vahel. g
Sest veel pisut aastaid on
¨ ¨
jaanud
¨
ja ma lahen teele,
kust tagasi ei tulda. h
Mu vaim on murtud,
¨
mu paevad kustunud,
mind ootab kalmistu. i
Pilkajad piiravad mind, j
¨
mu silmad peavad nagema
¨
nende massu.
˜
Vota palun mu pant enda
juurde hoiule.
¨ ¨
¨
Kes muu looks minuga katt
˜
ja votaks mult tagatise? k
Sa oled peitnud arukuse
¨
nende sudame eest, l

17
2
3

4

˜
˜
˜
˜
˜
16:15 1 Voib tolkida ka „jou”, sona-sonalt
˜
¨
„sarve”. 16:20 1 Teine voimalik tahendus: „mu silmad vaatavad unetult”.

IIOB 16:15–17:16

PTK 16
a 1Ku 21:27
2Ku 6:30

5

b Ii 30:19
L 7:5

c L 6:6
L 31:9
Nu 1:16

6

d 1Mo 4:8, 10
L 72:14

e Ii 12:4

7

f L 40:1
L 142:2

g Ii 31:35
h Ii 7:9
Ii 14:10
Kog 12:5

8


PTK 17
i L 88:3, 4

9

Jes 38:10

j L 35:16
Heb 11:36
˜

k Op 17:18

10

l 2Sa 17:14
Jes 6:10
Mt 11:25


Teine veerg

11

a L 69:11, 12
b Ii 30:9, 10
c Ii 16:16

12

L 6:7
L 31:9

d L 119:165

13

e L 24:3, 4
L 84:5, 7

f Ii 6:29
g Ii 7:6

14

Ii 9:25
Jes 38:10

h Jk 4:13, 14
i Kog 12:5, 7
j Ii 10:21, 22

15

k L 49:7, 9
L 143:7

l Ii 7:6
Ii 14:19
Ii 19:10

m 1Mo 3:19
Ii 3:19

16

¨
¨
seeparast ei ulenda
sa neid.
Selline jagab oma
˜
sopradele,
kuigi ta laste silmad
tuhmuvad.
Jumal on teinud mind
rahvaste pilkealuseks, a
¨
¨
mulle sulitatakse nakku. b
¨
Mu silmad ahmuvad
ahastusest, c
˜
koik mu ihuliikmed on
kui varjud.
Ausameelsed vaatavad
¨
seda hammastunult,
¨ ¨
¨
suutugi on hairitud
¨
jumalatu
p
arast.
˜
˜
Oige hoiab kovasti kinni
oma teest, d
¨
katelt puhas saab
tugevamaks. e
¨
Teie aga laske kaia,
targutage edasi!
Ma pole leidnud teie
¨
hulgast uhtegi tarka. f
¨
˜
Mu paevad on loppenud, g
¨
mu plaanid ja sudame¨ ¨
soovid puruks loodud. h
¨
¨ ¨
Nad muudavad paeva ooks
¨
ja utlevad: „Kuna on pime,
¨
on valgus lahedal.”
Kui ma ootan, saab
surmavallast mu kodu, i
pimedusse laotan ma
omale aseme. j
¨
Hauasugavusele k ma
¨ ¨
huuan: „Sina oled
mu isa!”
ja vakladele: „Mu ema,
˜
mu ode!”
Kus on siis mu lootus? l
¨
Kes naeb, kas mul on
lootust?
See kaob riivis surmavalla¨
varavate taha,
˜
¨
kui me koik uheskoos
˜
pormu langeme.” m

IIOB 18:1–19:6

18
3

4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Suhiit Bildad a kostis:
2 „Millal ometi vaikib
teie1 vada?
˜
¨
Votke aru pahe ja siis
¨ ¨
raagime edasi.
Miks peetakse meid
loomadeks, b
miks oleme teie silmis
rumalad1?
Isegi kui sa end vihas
¨
tukkideks kisud,
¨
siis kas huljataks sinu
¨
parast maa
˜
voi liiguks kalju oma
paigast?
˜
Toesti, jumalatu valgus
kaob,
¨
tema tuleleek ei sara. c
Valgus ta telgis pimeneb,
lamp tema kohal kustub.
Tema hoogsad sammud
¨
luhenevad.
˜
˜
Ta oma nou tottu ta
langeb. d
˜
Tema jalad viivad ta vorku,
¨ ¨
ta eksib selle nooridesse.
¨ ¨
Puunis haarab tal kannast,
˜
¨ ¨
loks puuab ta kinni. e
Talle on peidetud maa
¨ ¨
peale noor,
¨ ¨
tema
teerajale puudepael.
˜
Oudused kohutavad teda
¨
igast kuljest, f
need kihutavad ta kannul.
˜
Ta joud raugeb,
˜
onnetusg paneb ta
vaaruma.
¨ ¨
Haigus soob tema naha,
˜
¨
hirmus surmatobi1 jarab
¨
ta jasemeid.
¨
Ta kistakse valja
oma turvalisest telgist, h

18:2 1 Viitab ilmselt Iiobile ja teistele te˜
masugustele voi neile, kes talle kaa˜
¨
sa tundsid. 18:3 1 Teine voimalik tahen˜
˜
dus: „ebapuhtad”. 18:13 1 Sona-sonalt
¨
„surma esmasundinu”.
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PTK 18
a Ii 2:11
Ii 8:1

15

b L 73:22

16
17

c Ii 8:13, 14
Ii 11:20

18

d Ii 5:13

19

e Ii 5:5

20

Ii 22:5, 10

f Ii 15:21
Ii 20:25

g Ii 15:23

h Ii 11:20



21

19
3

Teine veerg
a 5Mo 29:
22, 23


PTK 19

4

b L 42:10

5
c L˜ 55:21

Op 12:18

˜

d Op 18:24

˜
saadetakse ouduste
kuninga juurde1.
Tema telki asuvad elama
˜ ˜
voorad,
tema kodu peale
¨ ¨
puistatakse vaavlit. a
Tal kuivavad juured alt
¨
ja narbuvad oksad pealt.
¨
Malestus temast kaob
maa pealt,
¨
tema nime ei teata tanaval.
Ta aetakse valgusest
pimedusse,
kihutatakse minema
viljakalt maalt.
Oma rahva seas pole tal
¨
˜
ei lapsi ega jarelpolve,
¨ ¨
tema elupaigas ei jaa
¨
¨ ¨
temast uhtegi ellujaanut.
¨
Kui ta paev saabub,
¨ ¨
kohkuvad laanepoolsed
rahvad,
˜
oud haarab idapoolseid
rahvaid.
¨
Nii juhtub ulekohtutegija
telkidega,
nende paigaga, kes ei
tunne Jumalat.”
Siis Iiob vastas:
¨
2 „Kui kaua te arritate
mu hinge, b
˜
purustate mind sonadega? c
¨
Juba kumme korda olete
mind noominud1,
¨
teil pole habi mind karmilt
kohelda. d
¨ ¨
Kui olengi vaaratanud,
¨ ¨
jaab mu eksimus mu enda
kanda.
˜
Te tostate end minust
˜
korgemale,
¨
peate minu habistamist
˜
oigeks,
kuid teadke, et see oli
Jumal, kes mind eksitas,

6

˜
˜
18:14 1 Voib tolkida ka „kohutavasse sur˜
˜
ma”. 19:3 1 Voib tolkida ka „solvanud”.
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7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

¨ ¨
tema puudis mind
¨ ¨
˜
oma puunisvorku.
¨
Ma kisendan: „Vagivald!”,
aga ei saa vastust, a
¨ ¨
˜
huuan appi, aga oiglust
ei ole. b
˜
Ta on tokestanud mu tee
¨ ¨
kivimuuriga, ma ei
¨ ¨
¨
paase labi,
ta on katnud mu rajad
pimedusega. c
Ta on riisunud minult au,
˜
votnud mu peast krooni.
Ta lammutab mind igast
¨
¨
kuljest, kuni ma havin,
¨
ta juurib valja mu lootuse
kui puu.
Tema tuline viha leegitseb
mu vastu,
ta peab mind
oma vaenlaseks. d
¨
Ta vaehulgad kogunevad
ja piiravad mind,
¨ ¨
¨
nad loovad laagri ules
¨
mu telgi umber.
Mu vennad on ta minust
kaugele ajanud,
kes mind tunnevad, on
¨
¨ ¨
minust ara poordunud. e
¨
Mu lahimad kaaslased1
¨
on lainud,
mu head tuttavad on
mu unustanud. f
¨
Kulalised mu majas g ja mu
orjatarid peavad mind
˜ ˜
vooraks,
ma olen nende silmis
muulane.
¨ ¨
Ma huuan oma sulast,
aga ta ei vasta,
oma suuga ma anun temalt
kaastunnet.
¨
Mu naine jalestab
˜
mu hingeohku, h
mu vendadele on vastik
mu lehk.

˜
˜
19:14 1 Voib tolkida ka „mu sugulased”.

IIOB 19:7–28

PTK 19
a L 22:2
Hab 1:2

b Lu 18:7

c Ii 3:23
L 88:8

d Ii 13:24

e L 31:11
L 69:8

f L 38:11

g Ii 31:32

h Ii 2:9


Teine veerg
a Ii 17:6
L 88:8

b L 109:5

c Ii 30:30
L 102:5

d Ii 1:10–12
L 38:2

e Ii 2:9, 10

f L 69:26

g Ii 14:14
L 19:14
L 69:18
L 103:2, 4
Mt 20:28
Mr 10:45

h L 17:15

i L 69:26

˜
18 Isegi lapsed polgavad
mind,
˜
kui ma tousen, nad
¨ pilkavad mind.
¨
˜
19 Ukski mu lahedane sober
ei salli mind, a
keda ma armastasin, on
¨ ¨
poordunud mu vastu. b
¨
¨
20 Minust on jarel uksnes
luu ja nahk, c
¨ ¨
¨
ma paasen hadavaevu
surmast1.
21 Halastage, halastage mu
peale, mu kaaslased,
sest mind on tabanud
¨
Jumala kasi! d
22 Miks vaenate mind nii
nagu Jumal, e
¨
rundate mind
¨
¨
jarelejatmatult1? f
˜
23 Kui ometi mu sonad
¨
¨
ules tahendataks,
kui need ometi raamatusse
pandaks!
24 Oh et need raudkrihvli ja
pliiga
igaveseks kivisse
kirjutataks!
25 Ma tean, et mu lunastaja g
elab,
˜
hiljem ta tuleb, touseb ja
seisab maa peal.
26 Kuigi mu nahk on siis
¨
havinud,
¨
naen ma veel ihus olles
ikkagi Jumalat,
¨
27 keda ma ise saan naha,
¨
keda naevad mu enda sil˜ ˜
mad, mitte voora omad. h
¨
Kuid sugaval sisimas olen
ma rusutud1.
¨
28 Te utlete: „Kuidas me teda
vaename?”, i

˜
˜
¨ ¨
19:20 1 Sona-sonalt „ma paasen oma
˜
˜
hammaste nahaga”. 19:22 1 Sona-so¨
nalt „ega kullastu mu lihast”. 19:27
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „mu neerud utlevad
¨
ules”.

IIOB 19:29–20:25
29

˜
nagu oleksin mina koiges
¨ ¨
suudi.
˜ ˜
Kartke ise mooka, a
˜ ˜
sest mook karistab
¨ ¨
suudlasi.
Teadke, et on olemas
˜
kohtumoistja.” b
Naamalane Soofar c vastas:
¨
˜
„Mu arevad motted
˜
toukavad mind vastama,
¨
ma olen hairitud.
Ma olen kuulnud solvavat
noomimist,
mu arukus sunnib mind
vastama.
Sa oleksid pidanud juba
ammu teadma —
sest nii on olnud alates
ajast, kui inimene maa
peale pandid —,
˜
et kurjade hoisked on
¨ ¨
uurikesed,
˜ ˜
jumalatu room hetkeline. e
Kuigi ta suurus ulatub
taevani,
ta pea pilvedeni,
kaob ta igaveseks nagu
tema roe.
¨
Kes teda on nainud,
¨
kusivad: „Kus ta on?”
¨
Ta lendab ara otsekui
¨
unenagu ja teda ei leita,
¨
¨
ta aetakse ara nagu oine
¨
nagemus.
¨
Silm, mis teda kord nagi,
¨
ei nae teda enam,
paik, kus ta asus, ei seleta
teda enam. f
Ta lapsed otsivad vaeste
poolehoidu,
¨
oma katega tagastab ta
teiste varanduse. g
¨
Ta luud olid tais
˜
noorusjoudu,
¨
kuid uhes temaga langeb
˜
see pormu.

20
2
3

4

5
6
7

8

9

10

11
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PTK 19
a 5Mo 32:41

b L 58:11
Mt 7:1
Ro 14:4
Jk 4:12


PTK 20
c Ii 2:11
Ii 11:1

d Ii 8:8

e Ii 8:13, 19
Ii 21:28

f Ii 8:13, 18

g Ii 20:18


Teine veerg
a Ii 20:10

12 Kui halb maitseb ta suus
nagu magus,
kui ta peidab seda
oma keele all,
13 kui ta maitseb seda ega
loobu sellest,
vaid hoiab seda suus,
14 siis muutub toit ta
sisikonnas hapuks,
see saab ta sees otsekui
¨
kobra murgiks.
15 Ta on neelanud varanduse,
¨
kuid oksendab selle valja,
¨
Jumal ajab selle valja ta
˜
kohust.
¨
16 Ta imeb kobrade murki,
¨
¨
rastiku murgihambad
tapavad ta.
¨
17 Ei nae ta eales
veevoogusid,
˜ ˜
mee- ega voijogesid.
18 Ta peab tagastama vara
seda kasutamata,
ei saa ta nautida kaubeldes
saadud rikkusi. a
¨
19 Sest ta on havitanud ja
¨
huljanud vaese,
˜
votnud endale maja,
mida ta pole ehitanud.
20 Ta ei tunne meelerahu,
¨ ¨
rikkus ei paasta teda.
21 Tal pole enam midagi
neelata,
ta
ei kesta.
¨ heaolu
¨
22 Ulikulluses haarab teda
¨
ang,
˜
onnetus tabab teda kogu
˜
oma jous.
¨
˜
23 Kui ta taidab kohtu,
saadab Jumal tema peale
oma tulise viha,
see sajab ta peale, tungib
ta sisikonda.
˜
24 Kui ta pogeneb raudrelva
eest,
¨
labistavad teda vaskvibu
nooled.
˜
25 Ta tombab oma seljast
¨
valja noole,

707
26

27
28

29

¨
oma sapist valkuva relva,
˜
teda haarab oud. a
Tema aardeid ootab
pilkane pimedus,
˜
tuli neelab ohutamatagi
¨
ta ara,
˜
onnetus ootab igat
¨ ¨
ellujaanut ta telgis.
Taevas paljastab tema
patu,
˜
maa touseb tema vastu.
¨
Tema maja puhib minema
tulvavesi,
¨
¨
Jumala vihapaeva rank
vetevoog.
Selline on jumalatu
inimese osa Jumalalt,
¨
parand, mille Jumal on
¨ ¨
talle maaranud.”
Siis Iiob lausus:
2 „Kuulake hoolega,
¨
mis mul on oelda,
olgu see teie pakutavaks
lohutuseks.
Olge minuga kannatlikud,
¨ ¨
kuni ma raagin.
˜
Kui olen konelnud,
˜
˜
siis voite monitada. b
Kas kaeban ma inimesele?
Kui ma seda teeksin, siis
kaotaksin ju kannatuse.
Vaadake mind ja
¨
hammastuge,
¨
pange kasi suu peale!
˜
Kui vajun motiskellu,
muutun rahutuks,
¨
kogu mu ihu variseb.
Miks elavad jumalatud
edasi, c
¨ ¨
jaavad vanaks ja saavad
˜
joukaks? d
Nende lapsed on alati
nende juures,
¨
nad naevad oma
¨
jareltulijaid.
Nende kodades on rahu,
neis ei tunta hirmu, e
Jumal ei karista neid
oma kepiga.

21
3

4
5
6
7

8

9

IIOB 20:26–21:20
PTK 20
a Ii 15:21
Ii 18:5, 11


PTK 21
b Ii 16:10, 20
Ii 17:2
Heb 11:36

c Hab 1:3, 13

d Ii 12:6
L 37:7
L 73:3
L 73:12
Jer 12:1

e L 73:3, 5


Teine veerg
a Jes 5:12
Jes 22:13
Am 6:4, 5

b L 10:4, 11
L 73:3, 11

c 2Mo 5:2
L 10:4
Ho 13:6

d Mal 3:14

e Lu 12:19, 20

f L 1:1

˜

13:9
g Op
˜

Op 20:20
˜
Op 24:20

h L 11:6
Jes 26:11

10 Nende pullid sugutavad
ja see ei luhtu,
nende lehmad poegivad ja
¨
ei ole nurisunnitisi.
11 Nende poisid jooksevad
karjana ringi,
¨
nende lapsed huppavad
ja kargavad.
12 Nad laulavad tamburiini
¨ ¨
ja luura saatel,
˜ ˜
tunnevad roomu
¨ ¨
floodihelidest. a
¨
¨ ¨
13 Nende paevad mooduvad
˜
onnes,
¨
nad lahevad rahus1
alla surmavalda.
¨
14 Aga Jumalale nad utlevad:
¨
„Jata meid rahule!
Me ei soovi tunda su teid. b
˜
˜
15 Kes on see Koikvoimas, et
peaksime teda teenima? c
Mida annavad meile suhted
temaga?” d
16 Kuid ma tean, et nende
¨
¨
heakaekaik pole nende
¨
endi kates. e
˜
Jumalatute motteviis1 on
minust kaugel. f
17 Kui sageli kustub
jumalatute lamp? g
Kui sageli tabab neid
˜
onnetus?
Kui sageli saadab Jumal
oma vihas nende peale
¨
havingu?
18 Kas nad on kunagi nagu
˜
˜
¨
olekorred tuule kaes,
nagu aganad, mille
tormituul kaasa viib?
19 Jumal talletab inimese karistuse tema poegadele.
Kuid Jumal tasugu talle,
˜
nonda et ta tunneb. h
¨
20 Nahku ta silmad
¨
oma havingut,
˜
˜
21:13 1 Voib tolkida ka „hetkega”, st nen˜
de surm on kiire ja valutu. 21:16 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „nou”, „sepitsused”.

IIOB 21:21–22:9
21

22

23

24
25

26

27
28

29

30

31

˜
˜
joogu ta Koikvoimsa
raevu. a
¨
Sest kas talle laheb korda,
mis juhtub tema kojaga
¨
parast teda,
kui tema kuude arv
katkeb? b
˜
Kas keegi voib Jumalale
˜
tarkust opetada, c
˜
moistab ju tema kohut ka
˜
¨
d
k
¨ orgeimate ule? ¨
Uks mees sureb taies
˜
elujous, e
kui tal pole mingit muret
ega vaeva, f
kui ta reied on rasvast
lihavad
ja luud tugevad1.
¨ ¨
Teine aga sureb aarmises
viletsuses1,
ilma et oleks maitsnud
¨ midagi head.
Uheskoos lamavad nad
˜
pormus, g
vaglad katavad neid
˜
molemaid. h
¨
˜
Ma tean hasti teie motteid,
teie sepitsusi, mida te mu
vastu haute1. i
¨
Sest te kusite:
¨
„Kus on uliku maja,
kus on jumalatu inimese
telk?” j
¨
Kas te pole kusitlenud
¨
rannumehi,
pole vaaginud nende
¨
tahelepanekuid,
˜
¨ ¨
et oelat saastetakse
˜
¨
onnetuspaeval,
¨ ¨
ta paastetakse
¨
raevupaeval?
¨
¨
Kes utleb talle nakku,
milline on ta tee?

˜
˜
¨
¨
21:24 1 Voib tolkida ka „luud tais udi”.
˜
˜
21:25 1 Voib tolkida ka „kibestunud hin˜
¨
gega”. 21:27 1 Teine voimalik tahendus:
¨
„teie sepitsusi minu kallal vagivalda tarvitada”.
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33
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d Jes 40:23
e L 49:17

34

Lu 12:19, 20

f L 73:12, 19
Mt 24:38, 39

g Ii 3:19
Kog 9:2

22
2

h Ii 24:20
i L 59:3

3

j Ii 20:5, 7
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4

a Ii 3:17
b Ro 5:12

5

c Ii 16:2, 3
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d Ii 2:11

6

Ii 4:1

e Ii 15:14, 15
f Ii 2:3
Ii 32:3

7
8

g Ii 1:8
Ii 4:7

9
h Ii 31:19, 22
i Ii 31:17, 22
j Ii 31:25, 28

Kes tasub talle ta tegude
eest?
Kui ta on kantud
kalmistule,
siis valvatakse ta
hauakoobast.
Oru mullakamakad on talle
magusad. a
¨
Kogu inimkond jargneb
talle, b
nii nagu enne tedagi on
¨
lainud arvutu hulk.
Miks siis pakkuda mulle
¨
tuhist troosti? c
¨
Teie jutt on labini vale!”
¨
Siis utles teemanlane
Eliifas: d
„Kas Jumalal on inimesest
mingit tulu?
˜
Kas voiks taiplik tuua talle
kasu? e
˜
˜
Kas Koikvoimas hoolib
˜
sellest, et sa oled oige,
kas ta saab sellest midagi,
¨
et kaid laitmatuse teel? f
Kas ta karistab sind
¨
ja kaib sinuga kohut su
¨
jumalakartuse parast?
Kas mitte hoopis
¨
selleparast, et
su kurjus on nii suur
¨ ¨
ja su suutegudel pole
˜
loppu? g
˜
Sa ju votad oma vendadelt
˜
pandi pohjuseta,
rebid inimestelt riided
¨
seljast, jatad nad alasti. h
¨
Sa ei ulata vasinule vett
¨
ega anna naljasele leiba. i
¨
Sa olid vagev mees,
maa kuulus sulle, j
sa olid soositu,
aga lesknaised saatsid sa
¨
¨
tuhjade katega minema
¨
ja orbude1 kasivarred
sa murdsid.

˜
˜
22:9 1 Voib tolkida ka „isata laste”.
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¨
¨
10 Seeparast on su umber
¨ ¨
¨ ¨
nuud puunised, a
¨
˜
akiline oud kohutab sind.
¨
11 Seeparast on nii pime,
¨
et sa ei nae,
tulvavesi katab sind.
¨
12 Eks ole Jumal ulal taevas?
˜
Ja vaata, kui korgel on
˜
¨
koik tahed.
¨
13 Aga sina utled:
„Mida Jumal ka teab?
˜
Kas suudab ta kohut moista
¨
labi pilkase pimeduse?
¨
14 Pilved on tal ees, ei ta nae,
˜
kui ta jalutab taevavolvil.”
¨
15 Kas lahed ammust rada,
˜
mida on tallanud oelad,
16 need, kes enne oma aega
¨
ara napsati,
¨ ¨
kelle alusmuurid otsekui
¨
tulvaveega ara uhuti? b
¨
17 Nad utlesid Jumalale:
¨
„Jata meid rahule!
˜
˜
˜
Mida voib Koikvoimas meile
teha?”
¨
18 Siiski taitis tema nende
˜
kojad koige heaga.
(Aga minust on sellised
˜
jumalakartmatud motted
kaugel.)
˜
¨
19 Oiged naevad nende
¨
˜ ˜
havingut ja roomustavad,
¨ ¨
suutu hakkab neid pilkama
¨
ja utleb:
20 „Meie vastased on
¨
havitatud,
tuli neelab selle, mis neist
¨
¨ ¨
˜ jarele on jaanud.”
21 Opi Jumalat tundma,
siis on sul rahu
ja sind ootab palju head.
˜
22 Vota vastu seadus,
¨
mis lahtub ta suust,
˜
talleta tema sonad
¨
oma sudames! c
¨ ¨
˜
23 Kui poordud tagasi Koik˜
voimsa juurde, ehitatakse
¨
sind uuesti ules. d

IIOB 22:10–23:6
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3

b Ii 10:1

4

c Ii 13:3

5

Ii 16:21

6

d Ii 31:37

˜
¨
Kui korvaldad ulekohtu
oma telgist,
˜
kui heidad kulla pormu,
Oofiri kulla a kivisesse
kuristikku,
˜
˜
siis saab Koikvoimas
sinu kullaks
˜
ja sinu parimaks hobedaks.
˜ ˜
Sest siis on sinu roomuks
˜
˜
Koikvoimas,
˜
sa tostad oma palge
Jumala poole.
Sa palud teda ja ta kuulab
sind,
¨
˜
sa taidad oma tootused.
˜
Koik, mida sa otsustad
˜
teha, onnestub,
sinu teele paistab valgus.
¨ ¨
¨
Sest kui raagid ulbelt,
tabab sind alandus,
¨ ¨
aga alandliku1 ta paastab.
¨ ¨
Ta vabastab suutud.
¨
Kui su kaed on puhtad,
tuleb sulle kindlasti
¨ ¨
paaste.”
¨
Siis Iiob utles:
¨
2 „Ka tana kaeblen ma
trotslikult1. b
˜
Mu joud on ohkamisest
raugenud.
Kui ma vaid teaksin,
kust Jumalat leida! c
¨
¨
Kull ma siis laheksin
tema elupaika. d
Ma viiksin oma kaebuse
tema ette,
¨
taidaksin oma suu
˜
kaitsekonega.
Ma saaksin teada,
mida ta mulle vastab,
¨
paneksin tahele,
¨
mida ta utleb.
Kas ta hakkaks oma suure
˜
jouga minuga heitlema?

˜
˜
22:29 1 Voib tolkida ka „selle, kes silmad
¨ ¨
˜
˜
maha loob”. 23:2 1 Voib tolkida ka „ma
¨
massan”.

IIOB 23:7–24:11
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ei, ta kuulaks mind
¨
kindlasti ara. a
Seal seaks ausameelne
oma asjad temaga korda,
˜
˜
mu kohtumoistja moistaks
˜
˜
mind loplikult oigeks.
¨
Kui ma lahen itta,
pole teda seal,
¨ ¨
kui poordun tagasi,
ei leia ma teda.
Kui ta tegutseb vasakul,
ei silma ma teda,
¨ ¨
kui ta poordub paremale,
¨
ei nae ma teda ikka.
Kuid tema teab,
¨
mis teed ma kain. b
¨
Kui ta on mind labi
¨
proovinud, valjun ma
nagu puhas kuld. c
Mu jalad astuvad hoolsalt
¨
tema jalgedes,
¨
ma olen kainud tema teel
˜
korvale kaldumata. d
¨
Tema huulte kaskudest
ma pole taganenud.
¨
Tema utlemisi e olen ma
talletanud enamgi,
kui minult on oodatud.
Kui tema on otsustanud,
kes suudaks talle vastu
seista? f
Mida ta soovib teha,
seda ta ka teeb. g
¨
˜
Ta viib taide koik,
mis ta minu kohta
on otsustanud,
ja selliseid asju on tal
varuks veel palju.
˜
Seetottu olen ma tema ees
rahutu,
˜
kui ma temale motlen,
mu kartus kasvab.
Jumal on teinud
¨
mu sudame araks,
˜
˜
Koikvoimas on tekitanud
minus hirmu.
Kuid isegi pimedus pole
pannud mind vaikima
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26, 27
5Mo 24:13

g 2Ku 4:1
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26, 27
5Mo 24:13

¨
ega ka sungus, mis on
¨
katnud mu nao.
˜
˜
Miks pole Koikvoimas
seadnud
˜
kohtumoistmisaega? a
Miks need, kes teda
¨
tunnevad, ei nae
¨
tema karistuspaeva?
¨
Nihutatakse piirimarke, b
¨ ¨
karjad roovitakse ja viiakse
oma karjamaale.
Isata lapse eesel
˜
¨
voetakse ara,
¨
lesknaise pull laheb laenu
tagatiseks. c
˜
Vaesed tougatakse teelt,
maa abitud peavad end
peitma. d
Vaesed otsivad toitu nagu
˜
metseeslid e konnumaal,
˜
¨ ¨
korbes puuavad nad leida
¨ ¨
suua oma lastele.
Nad koguvad saaki teiste
˜
pollult1,
nopivad marju jumalatute
¨
aelt.
¨ viinam
¨
Oo veedavad nad alasti,
ilma riieteta, f
¨
¨
nad on kulma kaes katteta.
¨
Magede vihmavaling leotab
¨
nad marjaks,
peavarju leidmata liibuvad
nad vastu kaljut.
Isata laps kahmatakse
emarinnalt, g
˜
vaese riided voetakse
laenu tagatiseks. h
¨
Nad peavad kaima alasti,
ilma riieteta,
¨
kandma naljastena
viljavihke.
¨
¨
Paevakuumuses rugavad
˜
nad polluterrassidel,1

11

˜
¨
24:6 1 Teine voimalik tahendus: „kogu˜
¨ ¨
˜
vad pollult soota”. 24:11 1 Teine voima¨
˜
lik tahendus: „polluterrassidel pressivad
˜
nad oli”.
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12

13

14
15

16

17

18

19

20

˜
˜
nad sotkuvad surutort,
aga ise on janus. a
¨
Surijad agavad linnas,
surmavalt haavatud
¨ ¨
huuavad appi, b
aga Jumala arvates on
˜
koik korras1.
¨
Kurjad massavad valguse
vastu, c
nad ei taha tunda selle teid
¨
ega kai selle radadel.
˜
˜
Mortsukas touseb koidikul,
tapab viletsa ja vaese, d
¨ ¨
aga oositi ta varastab.
Abielurikkuja silm ootab
˜
¨
ohtuhamarust, e
˜
¨
moeldes: „Keegi ei nae
mind!”, f
¨
ja ta katab oma nao.
Pimeduses murrab varas
majadesse,
¨
paeval sulgub ta
oma majja,
¨
paevavalgus on talle
˜ ˜
vooras. g
˜
Hommik on oelaile nagu
pilkane pimedus.
˜
Pimeduse oudused on neile
tuttavad.
Kuid veed viivad nad
kiiresti minema.
¨
Nende maatukk neetakse
¨
ara. h
Nad ei naase oma
¨
viinamagedele.
˜
Nagu poud ja kuumus
˜
votavad sulalume,
˜
nii votab surmavald
patustajad. i
Nende emad unustavad
nad ja nad on vakladele
maiuspalaks.
¨
Malestus neist kaob. j
¨
Nii murtakse ulekohus
nagu puu.

˜
¨
24:12 1 Teine voimalik tahendus: „Jumal
˜
¨ ¨
ei moista kedagi suudi”.
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21 Nad jahivad viljatut naist,
kohtlevad julmalt
lesknaist.
22 Jumal teeb oma rammuga
¨
˜
vagevatele lopu.
˜
Isegi kui nad tousevad, ei
¨ ¨
tea nad, kas jaavad ellu.
23 Jumal laseb neil tunda end
kindlalt ja turvaliselt, a
¨
siiski naevad tema silmad
˜
koiki nende tegusid. b
¨
24 Nad ulendatakse vaid
¨ ¨
uurikeseks ja siis neid
pole enam, c
nad alandatakse d ja
¨
koristatakse ara
˜
nagu koik teised,
˜
nad loigatakse maha
nagu viljapead.
˜
¨ ¨
25 Kes toestaks nuud,
et ma valetan,
˜
˜
voi kummutaks mu sonad?”
e
Suhiit Bildad kostis:
˜
2 „Temal on voim ja
¨
¨
hirmuaratav vagi,
ta rajab taevas rahu.
3 Kas saab loendada tema
¨
vagesid?
¨
˜
Kelle ule ei touseks tema
valgus?
4 Kuidas saab siis surelik
inimene olla Jumala ees
˜
oige, f
kuidas saab naisest
¨
¨ ¨
sundinu olla suuta1? g
¨
5 Isegi kuul pole sara
¨
ja tahed pole tema silmis
puhtad,
6 ammugi siis surelik
inimene, see vaglake,
inimesepoeg, see ussike!”
Siis Iiob vastas:
¨
2 „Sinust on kull palju
˜
abi jouetule,
˜
¨ ¨
sa oled toesti paastnud
¨
rammetu kasivarre! h

25

26

˜
˜
25:4 1 Voib tolkida ka „puhas”.

IIOB 26:3–27:12

˜
¨
3 Kui head nou oled sa kull
andnud rumalale, a
kui heldelt oma tarkust
jaganud!
˜
4 Kellele sa neid sonu ometi
lausud?
˜
Kes pani sind neid motteid
¨ ¨
raakima?
˜
5 Kes lamavad jouetuna
¨
hauas, varisevad,
nad on allpool vett ja
selle asukaid.
6 Surmavald on Jumala ees
alasti, b
¨
havingupaik lebab paljana.
˜
7 Ta laotab pohjataeva
¨
¨
tuhjuse ule, c
riputab maa eimillegi
kohale.
¨
8 Ta mahib veed
oma pilvedesse, d
aga pilved ei rebene nende
raskuse all.
9 Ta varjab oma trooni,
¨
laotab pilve selle ule. e
˜
10 Ta tombab silmapiiri1
vete peale, f
teeb piiri valguse ja
pimeduse vahele.
11 Taeva sambad rappuvad,
need jahmuvad ta
˜
hukkamoistust.
˜
12 Oma jouga paneb ta mere
voogama, g
oma taibuga murrab ta
¨
mereeluka1 tukkideks. h
¨ ¨
13 Oma hingusega1 loob ta
taeva selgeks,
¨
¨
tema kasi torkab labi
vingerdava mao.
¨
14 Kuid need on uksnes
¨ ¨
tema teede aared, i
vaid sosin, mis temast on
kuulda.
˜
Kes siis veel moistaks tema
˜
˜
˜
voimsat kouekominat?” j
˜
˜
˜ ˜
26:10 1 Sona-sonalt „soori”. 26:12
˜
˜
˜
1 Sona-sonalt „raahabi”. 26:13 1 Voib
˜
tolkida ka „tuulega”.
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¨
˜
Iiob jatkas konelemist1:
˜
2 „Nii toesti, kui elab
Jumal, kes on
keelanud mulle
˜
˜
oigusemoistmist, a
˜
nii toesti, kui elab
˜
˜
Koikvoimas, kes on
kibestanud mu hinge, b
kuni minus on veel
˜
hingeohku,
kuni Jumala antud vaim
˜ ˜
on mu ninasoormeis, c
ei tule mu huultelt
¨
˜
ulekohtuseid sonu
ega pobise mu keel pettust!
˜
On moeldamatu, et
˜
kuulutaksin teid oigeks!
Ma ei loobu oma laitmatusest kuni surmani! d
˜
Ma hoian kinni oma oigusest ega lase sel minna, e
˜
kuni ma elan,1 ei moista
¨
mu suda mind hukka.
˜
Mingu mu vaenlasel nonda
kui jumalatul,
mu vastastel nii nagu
¨
ulekohtustel!
Mis lootust on jumalatul,
¨
kui teda tabab having, f
˜
kui Jumal votab temalt elu?
Kas Jumal kuuleb ta
¨
hadakisa,
kui teda haarab ahastus? g
˜
Voi kas tunneb tema
˜ ˜
˜
˜
roomu Koikvoimsast?
¨ ¨
Kas huuab ta lakkamata
Jumala poole?
˜
Ma jagan teile opetust
¨
Jumala vae kohta1,
˜
˜
ma ei varja Koikvoimsast
midagi.
˜
Kui te koik olete
¨
¨
nagemusi nainud,
¨ ¨
miks raagite siis
¨
˜
tuhje sonu?

˜
˜
¨
27:1 1 Voib tolkida ka „jatkas oma tarku˜
˜
˜
sesonadega”. 27:6 1 Sona-sonalt „ain¨
¨
sagi mu paeva parast”. 27:11 1 Teine
˜
¨
¨
voimalik tahendus: „Jumala kaega”.
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13 Vaata, milline on jumalatu
inimese osa Jumalalt, a
˜
¨
rohuja parand
˜
˜
Koikvoimsalt.
14 Kui ta saab palju poegi,
˜ ˜
langevad need mooga
¨
labi b
¨
ja tema jarglastel napib
leiba.
15 Katk matab talle
¨ ¨
allesjaanud,
nende lesed ei leina neid.
˜
16 Isegi kui ta kuhjab hobedat
˜
nagu pormu
¨
ja varub haid riideid nagu
savi,
¨
17 saab ta neid kull koguda,
˜
aga oige kannab neid c
¨ ¨
ning suutu jagab laiali
˜
tema hobeda.
18 Tema ehitatud maja on
habras nagu koi kookon,
see on nagu vahimehe
valmistatud varjualune. d
19 Rikkana heidab ta voodisse
ega kogu enam midagi,
kui ta avab oma silmad,
˜
¨
˜ on koik lainud.
20 Oudus matab ta
tulvaveena,
¨ ¨
torm viib ta oosel
endaga kaasa. e
¨
21 Idatuul kannab ta ara ja
¨
ta on lainud,
¨
see puhib ta tema paigast
minema. f
22 See paiskub armutult
ta peale g
¨ ¨
ja meeleheitlikult puuab ta
˜
¨ ¨
selle voimusest paaseda. h
˜
¨ ¨
23 Polgusega loob see tema
¨
¨
parast kasi kokku,
vilistab i oma asupaigast
¨
talle jarele.1
˜
¨
˜
27:23 1 Teine voimalik tahendus: „polgu¨ ¨
¨
¨
sega luuakse tema parast kasi kokku, vi¨
listatakse oma asupaigast talle jarele”.
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˜
Hobedal on leiukoht
ja kullal
puhastamispaik, a
˜
˜
rauda voetakse maapouest
ja vaske sulatatakse
kividest. b
Inimene vallutab
pimeduse,
tungib pilkase pimeduse
soppidesse,
et otsida maaki.
Ta rajab kaevandusi
inimasustusest kaugele,
unustatud paikadesse,
eemale inimese teedest.
˜
Moned laskuvad alla ja
˜
ripuvad seal koikudes.
Maapinnast kasvab toitu,
˜
¨ ¨
aga maapou pooratakse
pahupidi otsekui tulega1.
Seal leidub kivimites safiiri
ja pinnases on kulda.
¨
Ei tea sinna teed ukski
¨ ¨
roovlind,
seda pole silmanud
¨ must-harksaba.
Ukski uhke loom pole sel
teel sammunud,
˜
noor lovi pole seal ringi
luusinud.
¨
Inimene taob kaega
¨
ranikivi,
¨
paiskab maed nende
alustelt,
uuristab kaljusse
veekanaleid, c
¨
tema silm markab
˜
koiksugu aardeid.
˜
Ta tammistab jogede
¨
latteid,
¨
toob varjatu valguse katte.
Kust aga leida tarkust? d
Kus on arukuse allikas? e
Inimene ei tea selle hinda, f
ei leidu seda elavate maal.

˜
¨
28:5 1 Moeldakse ilmselt kaevandustoid.

IIOB 28:14–29:11

¨
¨
14 Vetesugavus utleb:
„Siin seda pole!”,
meri lausub:
„Ka minu juures mitte!” a
15 Seda ei saa osta puhta
kulla eest
˜
ega vaagida hobedat selle
vastu. b
16 Seda ei saa osta Oofiri
kulla c eest,
¨
ei haruldase oonuksi ega
safiiri eest.
17 Kulla ega klaasiga pole
˜
see vorreldav,
˜
puhtast kullast nou vastu
pole see vahetatav. d
¨
18 Koralle ja maekristalli
ei maksa mainidagi. e
¨ ¨
Tarkus on rohkem vaart
¨
kui parlid.
˜
19 See pole vorreldav Kuusi1
topaasiga, f
seda ei saa osta isegi
puhta kulla eest.
20 Kust siis tuleb tarkus,
kus on arukuse allikas? g
˜
21 See on peidetud koigi
elavate silme eest, h
varjatud taeva lindudegi
eest.
¨
¨
22 Having ja surm utlevad:
˜
˜
„Meie korvu on joudnud
vaid kuuldus sellest.”
23 Jumal tunneb teed selle
juurde,
¨
tema uksinda teab selle
asupaika, i
24 sest tema pilk ulatub
¨ ¨
maa aarteni,
¨
˜
ta naeb koike, mis on
taeva all. j
˜
25 Kui ta andis tuulele jou, k
˜ ˜
¨
mootis ara veed, l
26 andis vihmale seaduse, m
¨ ¨
˜
maaras kouepilvele tee, n
¨
27 siis nagi ta tarkust ja
avas seda,
28:19 1 Viitab ilmselt Etioopiale.
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˜
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˜
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˜

Op 20:15

29

f 2Mo 28:
15, 17

g Ii 28:12
h Kog 8:17

3

1Ko 2:8, 11

i Jk 1:5
˜

j Op 15:3

4

Sak 4:10
1Pe 3:12

k L 148:8
Kog 1:6

5

l Ii 5:10
Ii 26:8
Ii 37:10
L 135:7
˜
Op 30:4
Jes 40:12

6

m Sak 10:1
n Ii 38:25



7

Teine veerg
a 5Mo 4:6
L 111:10
˜
Op 9:10
Kog 12:13
Ro 1:20

8

˜

b Op 3:7



9

PTK 29
c L 18:28
L 119:105

10

d L˜ 25:14

Op 3:32

e 5Mo 32:13
5Mo 33:24

f Ru
4:1
˜

Op 31:23

g Neh 8:1
h 3Mo 19:32

ta rajas selle
¨
ja proovis labi.
¨
Ta utles inimesele:
„Jehoova kartus, see on
tarkus, a
ja kurjast hoidumine on
arukus.”” b
¨
˜
Iiob jatkas konelemist1:
˜
2 „Oh, kui koik oleks
nagu endistel kuudel,
¨
nagu paevil, mil Jumal
mind valvas,
˜
kui ta lamp poles mu pea
kohal,
kui tema valgus juhatas
¨
mind labi pimeduse, c
kui olid mu helgeimad
¨
paevad,
˜
kui Jumala soprust oli
tunda mu telgis, d
˜
˜
kui Koikvoimas oli veel
minuga
ja mu lapsed1 olid
¨
mu umber,
kui mu sammud
¨
˜
kumblesid vois
ja kaljust voolasid mulle
˜
oliojad, e
¨
¨
kui laksin valja
¨
linnavaravasse f
ja seadsin end istuma
¨
valjakule. g
Noored mehed astusid
¨
˜
mind nahes korvale,
˜
isegi elatanud tousid ja
¨
jaid seisma. h
Peamehed hoidsid
˜
oma sonu tagasi,
¨
nad
panid kae suu peale.
¨
¨ ¨
Ulikute haal vaibus,
nende keel kleepus
suulakke.
Kes mind kuulis,
¨ ¨
raakis minust head,
¨
kes mind nagi,
tunnistas minu kasuks.

11

˜
˜
¨
29:1 1˜ Voib tolkida ka „jatkas
oma
tar˜
˜
kusesonadega”. 29:5 1 Voib tolkida ka
„teenrid”.
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¨ ¨
12 Sest ma paastsin vaese,
¨ ¨
kes huudis appi, a
isata lapse ja selle,
kel polnud aitajat. b
¨
˜
13 Hadaline onnistas mind, c
¨
lesknaise sudame tegin
˜ ˜
ma roomsaks. d
˜
14 Ma panin selga oigluse
¨ ¨
kui ruu,
˜
mu oigus oli nagu kuub
ja turban.
15 Ma olin pimedale silmadeks
ja jalutule jalgadeks.
16 Ma olin vaesele isaks e
˜ ˜
¨
ja uurisin voora tuliasja. f
17 Ma purustasin
¨
˜
ulekohtutegija loualuud, g
kiskusin saagi ta hambust.
˜
18 Ma motlesin: „Ma suren
oma pesas, h
¨
mu paevi on rohkelt kui
liivateri.
19 Mu juured laiuvad vetes,
¨ ¨ ¨ ¨
kaste jaab ooseks
mu okstele.
20 Mu au on alati uus,
¨
vibu mu kaes laseb
lakkamata.”
21 Mind kuulati ootusrikkalt,
˜
mu nou oodati vaikides. i
¨ ¨
22 Kui olin raakinud, polnud
¨
neil midagi oelda,
˜
mu sonad kastsid hellalt
˜
nende korvu.
23 Nad ootasid mind nagu
vihma,
˜
nad neelasid mu sonu kui
kevadvihma. j
24 Kui ma naeratasin neile,
suutsid nad seda vaevu
uskuda,
¨
mu lahke nagu rahustas
neid1.
25 Ma juhatasin neid kui
pealik,
˜
¨
29:24 1 Teine voimalik tahendus: „nad ei
¨
tumestanud mu lahket nagu”.

IIOB 29:12–30:12
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21:13
a Op
˜
Op 24:11

b Jk 1:27

30

c 5Mo 24:
12, 13

d 5Mo 10:17, 18

e Lu 14:13
Jk 1:27
˜

f Op 29:7

2
3

g L˜ 58:6

Op 30:14

h 1Mo 25:8
2Ku 22:20

4

i Ii 29:9

j L˜ 72:6

5

Op 16:15


Teine veerg
a Ii 1:3

6

b Kog 7:2

7


PTK 30
c Ii 12:4

8

d 1Mo 4:12

9

L 109:10
Tn 4:25

e L 69:12
Nu 3:14

10

f Ii 17:6

11
g Ii 19:13

h 4Mo 12:14
5Mo 25:9
Jes 50:6
Mt 27:30

elasin otsekui kuningas
¨
oma vagede keskel, a
olin kui leinajate lohutaja. b
¨ ¨
Nuud nad naeravad
¨
mu ule, c
mehed, kes on minust
nooremad,
kelle isasid ma ei oleks
pannud
isegi oma karjakoerte
sekka.
Mis kasu oli mul nende
¨
˜
kate joust?
Nende ramm on raugenud.
¨
Nad on puudusest ja naljast
kurnatud,
¨
˜
nad jaravad pouast maad,
mis on rusudes ja
laastatud.
Puhmastest koguvad nad
soolataimi,
˜
˜ ˜
korbepoosaste juured on
neile toiduks.
Nad on kogukonnast
¨
valja aetud, d
nende peale karjutakse
kui varga peale.
Nad elavad kuristikes,
mulla- ja kaljukoobastes.
˜ ˜
Nad kisendavad poosastes,
¨
¨
kossitavad uheskoos
˜
nogeste vahel.
¨
Nad on maalt valja aetud
nagu arutu ja nimetu pojad.
¨ ¨
Aga nuud nad sepitsevad
minust pilkelaule, e
ma olen saanud nende
˜
polualuseks. f
¨
Nad jalestavad mind ja
hoiavad must eemale, g
˜
¨
nad ei kohkle mulle nakku
¨
sulitada. h
Kuna Jumal on teinud mind
relvituks ja on mind
alandanud,
ei ohjelda nad end mu ees.
˜
˜
Jouguna tousevad nad
mu paremalt poolt,

12

IIOB 30:13–31:2

13
14
15

16
17

18

19

20

21

22

˜
sunnivad mind pogenema,
seavad mu teele
˜
hukatuslikke tokkeid.
˜
Nad lohuvad mu jalgrajad,
˜
suurendavad mu onnetust, a
ilma et keegi neid peataks1.
¨
Nad tulid nagu labi laia
¨ ¨
muuriava,
¨
veeresid kaasa havinguga.
˜
Mind on haaranud oud,
¨ ¨
mu vaarikus on otsekui
tuulest viidud,
¨ ¨
mu paaste on haihtunud
nagu pilv.
¨
Mu elu voolab must valja, b
mind on tabanud
¨
aevad. c
¨ viletsusp
¨
Oosel puurib piin
mu konte, d
¨
mind narib valu
e
lakkamata.
¨
˜
Ageda jouga moondub
¨ ¨
mu ruu,1
see poob mind otsekui
kuuekaelus.
Jumal on heitnud mind
mutta,
ma olen alandatud
˜
pormuks ja tuhaks.
¨ ¨
Ma huuan sind appi,
kuid sa ei vasta mulle, f
˜
¨
ma tousen pusti, kuid sa
vaid silmitsed mind.
¨ ¨
Sa oled poordunud julmalt
mu vastu, g
¨
sa rundad mind
¨
˜
kogu oma kate jouga.
˜
¨
Sa tostad mind ules ja
kannad mind tuules,
¨
seejarel pillutad mind
tormis1.

˜
¨
30:13 1 Teine voimalik tahendus: „aitaks”. 30:18 1 Viitab ilmselt nahale. Tei˜
¨
ne voimalik tahendus: „mu kohutavad
kannatused moondavad mind”. 30:22
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „teed mulle
¨
˜
kargatusega lopu”.
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a Ii 16:2
L 69:26

b L 22:14

c Ii 10:15

d L 6:2

e Ii 2:8, 13
Ii 7:4

f Ii 19:7
L 22:2

g Ii 7:20
Ii 19:6


Teine veerg
a Ii 13:25

˜

14:21
b Op
˜

Op 14:31
˜
Op 19:17

c L 38:6
L 42:9
L 43:2

d Mi 1:8

e Ii 7:5
Nu 4:8


PTK 31
˜

f Op 6:25, 26
Mt 5:28

g Ii 31:9, 10

23 Ma tean, et sa saadad
mind surma,
˜
kotta, kus koik elavad
kohtuvad.
¨ ¨
24 Kuid keegi ei looks ju
murtud meest1, a
kes karjub appi oma
˜
onnetuses.
25 Kas ma ei nutnud nende
¨
parast, kes langesid
raskel ajal,1
kas ma ei kurvastanud
¨
vaeste parast? b
26 Ma lootsin head,
kuid tuli halb,
ma ootasin valgust,
kuid tuli pimedus.
27 Mu sisemus kees ega
¨ ¨
jaanud vait,
mind tabasid
¨
viletsuspaevad.
¨
¨
28 Ma kain sungelt ringi, c
¨
paiksevalgust pole,
˜
¨
ma tousen ules rahvakogus
¨ ¨
ja huuan appi.
ˇ
29 Ma olen saanud saakalite
vennaks,
¨
jaanalinnututarde
˜
sobraks. d
30 Mu nahk on mustunud ja
maha koorunud, e
˜ ˜
mu luud hooguvad
kuumusest1.
¨ ¨
˜
31 Mu luuralt kolavad vaid
leinahelid,
¨ ¨
¨ ¨
mu floot teeb kaebehaalt.
˜
Ma olen solminud oma
silmadega lepingu. f
˜
Kuidas voiksin siis vaadata
ihalevalt neitsi poole? g
2 Mida oleks mul sel juhul
¨
oodata Jumalalt ulal,
¨
mis oleks mu parand
˜
˜
˜
Koikvoimsalt korgustes?

31

˜
˜
30:24 1 Sona-sonalt „rusuhunnikut”.
˜
˜
30:25 1 Voib tolkida ka „kel oli raske
˜
¨
aeg”. 30:30 1 Teine voimalik tahendus:
„palavikust”.
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¨
3 Eks taba hada
¨
ulekohtutegijat,
˜
onnetus neid, kes teevad
kurja? a
¨
˜
4 Eks nae ta koiki mu teid, b
˜
arva kokku koik
mu sammud?
¨
5 Kas olen eales kainud
valeteel1,
kas olen rutanud pettuse
poole? c
6 Vaagigu Jumal mind
¨
tapsetel kaaludel, d
¨
siis ta naeb, et olen
laitmatu. e
7 Kui mu jalad on kaldunud
˜
teelt korvale f
˜
¨
¨
voi mu suda jargnenud
silmadele g
˜
¨
¨
voi mu kaed ruvetunud,
¨ ¨
¨
8 siis soogu mu kulvatut
h
keegi teine
ja mu istutatu1 juuritagu
¨
valja.
¨
9 Kui mu suda on ahvatlenud
˜
mind mone naise poole i
ja ma olen varitsenud j
oma ligimese ukse taga,
10 siis jahvatagu mu naine
˜ ˜
voorale mehele
ja heitku tema peale
teised. k
¨
11 Oleks see ju habitu tegu,
¨ ¨
¨ ¨
kuritoo, mis vaarib
kohtunikelt karistust. l
12 See oleks tuli, mis neelab ja
¨
havitab, m
¨ ¨
soob kogu mu saagi
¨
juurteni valja.
13 Kui ma poleks oma sulast
˜
ja teenijannat oiglaselt
kohelnud,
kui neil oli minu vastu
kaebust,
˜
¨
31:5 1 Teine voimalik tahendus: „koos va˜
˜
¨
lelikega”. 31:8 1 Voib tolkida ka „jarglased”.

IIOB 31:3–23
PTK 31
a Ii 20:26–29
L 73:3, 18
˜
Op 10:29

b 1Mo 16:13
2Aj 16:9
L 139:3
˜
Op 5:21
Jer 32:19

c L˜ 26:5

Op 6:16, 18

d 1Sa 2:3
e Ii 2:3
Ii 27:5
L 7:8

f 5Mo 11:16
Jer 10:23

g 4Mo 15:39
Kog 11:9
Hes 6:9
Mt 5:29
1Jo 2:16

h 3Mo 26:16
i Ii 31:1
Mt 5:28

j Ii 24:15
k 2Sa 12:9, 11
Jer 8:10

l 1Mo 38:24
3Mo 20:10
5Mo 22:22
˜
6:25–27
m Op
˜
Op 7:27


Teine veerg
˜

a Op 22:22, 23
Jes 10:1–3

b Ii˜ 34:19

Op
˜ 14:31
Op 22:2
Mal 2:10

c L 139:16
d 5Mo 15:7, 8
e 5Mo
10:18
˜
Op 28:27

f Hes 18:5, 7
Jk 1:27
1Jo 3:17

g Jes 58:7
Lu 3:11
Jk 2:15, 16

h 5Mo 24:13
˜

i Op 14:21
˜

j Op 31:23

14 siis mida ma teeksin,
kui Jumal minuga
silmitsi seisaks?
Mida ma talle vastaksin,
kui ta minult
˜
aru nouaks? a
15 Eks ole see, kes valmistas
¨
mind emausas,
loonud ka teda? b
¨
Eks ole uks ja sama
valmistanud meid enne
¨
meie sundi? c
¨
16 Kui ma olen jatnud
¨
taitmata vaeste soovid d
ja olen kurvastanud
lesknaise silmi, e
¨ ¨
17 kui olen soonud
¨
oma palukest uksi,
ilma et oleksin jaganud
seda orvuga f
18 (kuigi ta kasvas mu juures
¨
ules mu noorusest peale
ja ma olin talle isa eest
˜
ning kuigi lapsepolvest
saadik ma olen aidanud
leske),
¨
19 kui olen nainud kedagi
hukkumas riiete puudusel
˜
voi ehk vaest, kel polnud
end millegagi katta, g
20 kui ta pole saanud mind
˜
onnistada, h
sest pole saanud
soojendada end mu
lammaste villas,
21 kui olen viibutanud rusikat
orvu poole, i
¨
kes vajas linnavaravas
mu abi,1j
˜
22 siis langegu mu olg
¨
liigesest valja,
¨
murdugu mu kasi
¨ ¨
kuunarnukist katki.
˜
23 Sest ma kartsin onnetust
Jumalalt
˜
¨
¨
31:21 1 Teine voimalik tahendus: „kui na¨
gin, et mul on linnavaravas toetajaid”.

IIOB 31:24–32:3
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

ega oleks suutnud seista
¨
tema ulevuse ees.
Kui oleksin lootnud kullale
˜ ¨
voi oelnud parimale
kullale: „Sina oled
mu kindlus!”, a
˜ ˜
kui oleksin roomustanud
¨
oma suure rikkuse ule, b
et olen soetanud palju
vara, c
kui oleksin vaadanud
¨
¨
paikest saramas
ja kuud oma hiilguses
¨
randamas d
¨
ning lasknud oma sudant
salamisi ahvatleda
ja oleksin neid
kummardanud, saates
˜
neile ohusuudlusi, e
siis oleks see olnud
¨ ¨
¨ ¨
kuritoo, mis vaarib
kohtunikelt karistust,
sest nii oleksin ju salanud
¨
Jumala, kes on ulal.
Kas olen kunagi
˜ ˜
roomustanud oma
¨
vaenlase hukkumise ule, f
˜ ˜
tundnud kahjuroomu teda
˜
¨
tabanud onnetuse ule?
Ma pole eales lubanud
oma suul patustada,
nii et oleksin teda
neednud. g
¨ ¨
Eks mu telgis raagitud:
„Kas leidub kedagi,
kes poleks tema toidust
˜
¨
saanud?”? h
¨ kohtu ˜tais
˜
Ukski vooras pole pidanud
¨ ¨
¨
oobima valjas, i
¨
ma avasin randurile
oma uksed.
¨ ¨
Kas olen puudnud oma
¨
uleastumisi kinni katta
nagu teised j
ja varjanud patte
˜
oma poues?
Kas olen kartnud
rahvahulga arvamust

718

20, 21

˜
voi tundnud hirmu teiste
˜
perede polguse ees,
nii et oleksin vaikinud
¨
ega oleks julgenud valja
minna?
35 Kuulaks mind ometi keegi! a
Ma kirjutaksin oma
˜
sonadele alla.1
˜
˜
Koikvoimas vastaku mulle! b
¨ ¨
Oleks mu suudistaja
ometi kirjutanud mulle
¨ ¨
suudistuskirja!
36 Ma kannaksin seda
˜
ola peal,
¨
paneksin selle pahe
kui krooni.
37 Ma annaksin talle aru
˜
koigist oma sammudest,
ligineksin talle julgelt
nagu valitseja.
38 Kui mu maa karjuks
kaebusi mu peale
¨
ja selle vaod uheskoos
nutaksid,
¨ ¨
39 kui olen soonud selle vilja
ilma maksmata c
ja olen viinud selle
omanikud meeleheitele, d
¨
40 siis targaku seal nisu
asemel ohakad
ja odra asemel haisev
umbrohi.”
˜
˜
Iiobi sonad on loppenud.
Siis need kolm meest
¨ ¨
ei puudnud enam Iiobile
vastata, sest ta oli veendunud
˜
enda oiguses. e 2 Aga Eliihu,
buuslase f Baarakeli poeg Raa˜
¨
mi suguvosast, sai vaga viha¨
seks. Ta viha suttis Iiobi vas¨ ¨
˜
tu, sest too puudis toestada pigem omaenda kui Ju¨
˜
mala oigust. g 3 Ta sai vaga
vihaseks ka Iiobi kolme kaaslase peale, sest nad polnud osanud anda sobivat vastust, vaid

g Ii 10:2, 3

˜
˜
31:35 1 Voib tolkida ka „siin on mu nime¨
mark”.
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¨ ¨
olid suudistanud Jumalat kurjuses. a 4 Eliihu oli oodanud,
et ta saaks Iiobile vastata, sest
teised olid temast vanemad. b
¨
5 Kui Eliihu nagi, et neil kolmel mehel pole midagi kosta,
˜
˜
loi ta viha lokkele. 6 Buusla¨
se Baarakeli poeg Eliihu utles:
„Mina olen noor,
teie aga eakad. c
Austusest teie vastu
hoidsin end tagasi, d
¨
¨
ei soandanud oelda,
mida tean.
˜
˜
7 Ma motlesin: „Konelgu
¨
paevade rohkus,
¨
aastate kullus kuulutagu
tarkust!”
8 Ent arusaamise annab
˜
˜
Koikvoimsa hingus,
¨
puha vaim inimese sees. e
¨
9 Ei pelgalt paevade rohkus
tee targaks,
˜
ei moista vaid eakad,
˜
mis on oige. f
¨
¨
10 Seeparast ma utlen:
„Kuula mind!
˜
Minagi konelen sulle,
mida tean.”
˜
11 Ma ootasin teie sonu,
kuulasin teie arutlusi, g
˜
kui valisite sonu. h
¨
12 Ma jalgisin teid pingsalt:
¨
˜
ukski teist ei toestanud,
˜
et Iiobil pole oigus,1
ei andnud vastust tema
˜
sonadele.
¨
¨
13 Nii et arge oelge: „Me
oleme leidnud tarkuse.
¨
Tema vaited kummutab
Jumal, mitte inimene.”
˜
14 Minu vastu pole ta sonu
seadnud
ja ma ei vasta talle
¨
teie vaidetega.
˜
˜
¨
32:12 1 Voib tolkida ka „ukski teist ei noominud Iiobit”.
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15 Nad on jahmunud, neil pole
enam midagi kosta
¨
ega midagi rohkemat oelda.
16 Ma olen oodanud,
¨ ¨
kuid nad ei raagi enam,
nad vaid seisavad
ega lausu midagi.
¨ ¨
17 Minagi tahan nuud
˜
konelda,
¨ ¨
minagi raagin, mida tean.
¨
˜
18 Ma olen tais sonu,
vaim mu sees sunnib mind.
19 Mu sisemus on nagu vein,
¨ ¨
¨
mis ei paase valja,
¨
ja nagu uus nahklahker,
˜
mis on lohkemas. a
¨ ¨
20 Laske mul raakida,
et saaksin kergendust!
Ma avan oma huuled
˜
ja konelen.
21 Ma ei ole erapoolik b
¨
ega meelita uhtegi inimest.
22 Ma ei oskagi meelitada.
Kui seda teeksin,
˜
korvaldaks mu Looja
¨
mind karmelt.
¨ ¨
Aga nuud palun kuula
˜
mu sonu, Iiob,
¨
˜
pane tahele koike,
¨ ¨
mis ma raagin!
2 Ma avan oma suu,
˜
mu keel peab konelema.
˜
¨
3 Mu sonad naitavad mu
¨
sudame ausust, c
¨ ¨
mu huuled raagivad siiralt,
mida tean.
4 Jumala vaim on mind
teinud, d
˜
˜
Koikvoimsa hingus on
andnud mulle elu. e
5 Kui suudad, siis vasta
mulle,
˜
esita oma pohjendused,
ole valmis.
6 Jumala ees olen ma
samasugune kui sina,
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7

8
9

10

11
12

13
14
15

16

17

18

savist olen minagi
voolitud. a
¨
˜
Seeparast pole sul pohjust
mind karta,
˜
¨
mu sonad argu masendagu
sind.
¨
Sa utlesid mu kuuldes
˜
ja ma kuulsin neid sonu:
„Ma olen puhas,
ilma patuta, b
¨ ¨
mul pole suud,
ma pole eksinud. c
˜
Aga Jumal leiab pohjusi,
˜
et minu vastu voidelda,
ta peab mind oma
vaenlaseks. d
Ta paneb mu jalad pakku,
¨
˜
jalgib pingsalt koiki
mu teid.” e
˜
Selles aga pole sul oigus,
seega ma vastan sulle:
Jumal on kaugelt suurem
kui surelik inimene. f
¨
Miks sa kaebled tema ule? g
˜
Kas seetottu, et ta pole
˜
vastanud su igale sonale? h
˜
˜
Toesti, Jumal koneleb
¨
uhe korra ja teisegi —
¨
kuid seda ei panda tahele —
¨
¨
¨
unenaos, oises nagemuses, i
kui inimene on langenud
¨
sugavasse unne,
kui ta on suikunud
oma voodis.
Siis avab ta inimese
˜
korvad, j
kinnitab oma juhised
pitseriga tema peale,
¨ ¨
et poorata inimest
kurjalt teelt, k
kaitsta meest
˜
korkuse eest. l
Jumal hoiab tema hinge
¨
hauasugavusse
sattumast, m
˜ ˜
¨
tema elu mooga labi
hukkumast.
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19 Inimest noomitakse ka
valuga voodis,
lakkamatute vaevustega
luudes.
˜
¨
20 Nonda hakkab ta jalestama
leiba,
¨
¨
utleb ara isegi
lemmikroast. a
¨ ¨
21 Ta kere haabub olematuks,
peidus olnud luud
paljastuvad.
22 Ta hing ligineb
¨
hauasugavusele,
ta elu surmatoojaile.
23 Kui tema jaoks on saadik1,
¨
eestkostja, uks tuhande
seast,
˜
kes opetab inimesele
˜
oiguse teed,
24 siis halastab Jumal ta
¨
peale ja utleb:
¨
„Ara lase tal langeda
¨
hauasugavusse! b
Ma olen luna leidnud. c
¨
25 Saagu tema ihu varskemaks1 kui noores eas, d
¨ ¨
poordugu ta tagasi oma
˜
¨
noorusjou paevadesse!” e
26 Ta palub Jumalat, f
˜
kes votab teda kuulda,
¨
ta naeb Jumala palet
˜
˜ ˜
ja hoiskab roomust.
Jumal teeb sureliku
inimese enda silmis
˜
taas oigeks.
27 Siis kuulutab see inimene
teistele:
„Ma tegin pattu g ja
¨ ¨
˜
vaanasin oigust,
kuid ei saanud,
¨ ¨
mida vaarisin1.
˜
˜
33:23 1 Voib tolkida ka „ingel”. 33:25
˜
˜
1 Voib tolkida ka „tervemaks”. 33:27
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „kuid sellest
polnud mulle tulu”.
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28 Ta on lunastanud mu hinge
haudaminekust, a
¨
mu elu saab naha valgust.”
˜
˜
29 Toesti, seda koike teeb
Jumal
inimesele kaks, isegi kolm
korda,
¨
30 et tuua ta valja
¨
hauasugavusest,
et valgustada teda
eluvalgusega. b
¨
31 Pane tahele, Iiob!
Kuula mind!
¨ ¨
Vaiki ja ma raagin edasi.
¨
32 Kui sul on midagi oelda,
siis vasta mulle.
¨ ¨
Raagi, sest ma tahan
¨
˜
naidata, et oled oige.
¨
33 Kui sul pole midagi oelda,
siis kuula mind,
˜
vaiki ja ma opetan sulle
tarkust.”
¨
Eliihu jatkas:
˜
2 „Kuulake mu sonu,
te targad,
¨
pange tahele,
te paljuteadjad!
˜
˜
3 Sest korv katsub sonad
¨
labi,
nagu keel maitseb toitu.
¨
4 Selgitagem valja,
˜
mis on oige,
otsustagem, mis on hea.
¨
5 Sest Iiob on oelnud:
˜
„Mul on oigus, c
kuid Jumal on keelanud
˜
˜
mulle oigusemoistmist. d
6 Kas valetaksin selle kohta,
millist kohtuotsust ma
¨ ¨
vaarin?
Mul on ravimatu haav,
¨
kuigi ma pole ulekohut
teinud.” e
7 Kas on teist sellist meest
nagu Iiob,
kes joob pilget nagu vett?
¨
8 Ta seltsib ulekohtustega,
¨
lavib jumalatutega. f
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¨
9 On ta ju oelnud: „Ei ole
mehel kasu sellest,
¨ ¨
kui ta puuab Jumalale
meeldida.” a
¨
10 Seeparast kuulake mind,
arukad mehed!
˜
On moeldamatu,
et Jumal teeks kurja, b
˜
˜
et Koikvoimas
¨
teeks ulekohut! c
11 Sest ta tasub inimesele
¨ ¨
tema tegusid mooda, d
laseb tal tunda tema tegude
¨
tagajargi.
˜
12 Toesti, Jumal ei tee kurja, e
˜
˜
¨ ¨
Koikvoimas ei vaana
˜
oigust. f
13 Kes on andnud tema hoolde
maa,
¨ ¨
kes on maaranud ta
¨
ilmamaa ule?
14 Kui ta inimestele oma pilgu
kinnitaks,
˜
kui ta votaks enda juurde
nende vaimu
˜
ja hingeohu, g
˜
15 siis koik inimesed sureksid,
¨
inimsugu laheks tagasi
˜
pormu. h
16 Kui sul on arusaamist,
¨
siis pane tahele,
kuula hoolsalt,
¨
mis ma utlen.
˜
17 Kas peaks saama voimule
˜
see, kes vihkab oigust,
˜
˜
voi kas sa moistad hukka
¨
˜
vageva, kes on oige?
¨
18 Kas utleksid kuningale:
¨ ¨
„Sa vaaritu!”
˜ ¨
voi ulikutele:
„Te jumalatud!”? i
19 Jumal ei kohtle peamehi
erapoolikult,
ei eelista rikast vaesele1, j
˜
sest nad koik on tema
¨
¨ ¨
katetoo. k

˜
˜
¨
34:19 1 Voib tolkida ka „ulikut alamale”.
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˜
20 Nad voivad surra hetkega, a
¨ ¨
keset ood, b
nad vappuvad ja kaovad,
¨
˜
vagevadki korvaldatakse,
¨
¨
kuid mitte inimkae labi. c
21 Sest Jumala silmad on
inimese teedel, d
¨
˜
ta naeb koiki tema samme.
22 Pole pimedust ega tumedat
varju,
¨
kuhu ulekohtutegijad saaks
peituda. e
23 Sest Jumal pole kellelegi
¨ ¨
maaranud aega,
millal tema ette kohtusse
ilmuda.
¨
24 Ta murrab vagevad,
ilma et tal oleks vaja
¨
neid ule kuulata,
˜
tostab nende asemele
teised. f
25 Ta ju teab, mida nad
teevad, g
¨ ¨
ning kukutab nad oosel
ja nad purustatakse. h
¨ ¨
26 Ta loob neid nende
¨
jumalakartmatuse parast
˜
˜
paigas, kus koik voivad
¨
naha, i
27 sest nad on temast
¨
¨ ¨
ara poordunud j
¨
ega hooli uhestki ta teest. k
¨
28 Nende parast kisendab
vaene tema poole
ja ta kuuleb abitute
¨ ¨
appihuudu. l
˜
29 Kui Jumal vaikib, kes voib
˜
teda hukka moista?
Kui ta varjab oma palge,
¨
kes saab teda naha?
Pole vahet, kas ta varjab
˜
oma palet rahva voi
inimese eest,
30 ta teeb seda selleks,
et jumalatu ei saaks
valitseda m
¨ ¨
ega rahvale puunist seada.
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31 Kas saab keegi Jumalale
¨
oelda:
„Mind on karistatud, kuigi
ma pole teinud midagi
kurja. a
¨
32 Ava mu silmad, et naeksin,
mida ma pole osanud
¨
naha.
Kui olen teinud midagi
valesti, siis enam ma seda
ei tee”?
33 Kas ta peaks tasuma sulle,
nagu sina soovid, kui sa
˜
polgad tema otsust?
Sa pead ise otsustama,
mitte mina.
¨ ¨
¨
Raagi, mida sa nii hasti
tead!
¨
34 Arukad mehed utlevad
mulle,
iga taiplik, kes mind
kuulab, lausub:
35 „Iiobi jutus puudub tarkus, b
˜
ta sonad pole arukad.”
36 Pandagu Iiob ometi
viimseni proovile,1
¨ ¨
sest ta on raakinud nagu
˜
oelad mehed.
37 Oma patule lisab ta
vastuhaku, c
¨ ¨
˜
loob meie ees polgusega
¨
kasi kokku,
¨
tal on palju oelda Jumala
vastu.” d
¨
Eliihu jatkas:
2 „Kas oled oma
˜
˜
oiguses sedavord
¨
kindel, et utled:
˜
„Ma olen oigem kui
Jumal”? e
¨
3 Sa kusid: „Kuidas see sind1
puudutab?
¨
Kas laheb mul praegu
paremini kui siis, kui
oleksin pattu teinud?” f

35

˜
¨
34:36 1 Teine voimalik tahendus: „mu
isa, pandagu Iiob viimseni proovile”.
35:3 1 Viitab ilmselt Jumalale.
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4 Ma vastan sulle
ja sinu kaaslastele. a
¨
¨
5 Vaata ules taevasse ja nae,
b
silmitse pilvi, mis on
˜
korgel su kohal.
6 Kui sa teed pattu, kuidas
sa sellega temale haiget
teed? c
¨
Kui su uleastumisi tuleb
juurde, mida see temale
teeb? d
˜
˜
7 Kui oled oige, siis mida void
sa talle anda,
¨
mida oleks tal sinu kaest
saada? e
˜
8 Su kurjus mojutab vaid
inimest nagu sina
˜
ja su oigus inimlast.
9 Inimesed kisendavad
¨
˜
ranga rohumise all,
¨ ¨
¨
huuavad appi vagevate
˜
¨
voimutsemise parast. f
¨
10 Aga keegi ei kusi: „Kus on
¨
Jumal, mu vagev Looja, g
¨ ¨
tema, kes paneb oositi
laule laulma?” h
˜
11 Tema opetab meidi enam
kui loomi maa peal, j
ta teeb meid targemaks
lindudest taeva all.
¨ ¨
12 Inimesed huuavad appi, k
˜
¨
aga oelate uhkuse parast
ta ei vasta. l
¨
13 Jumal ei kuula tuhja
hala1, m
˜
˜
Koikvoimas ei tee seda
¨
markama,
¨
14 veel vahem siis seda, kui
¨
kaebled, et ei nae teda. n
Su kohtuasi on tema ees,
¨
seeparast oota teda
kannatlikult. o
15 Ta pole ju vihaselt
˜
aru noudnud
¨ ¨
ega su aarmisest torma¨
kusest valja teinud. p
16 Iiob avab asjatult suu,
˜
teeb arutult palju sonu.” q
˜
˜
35:13 1 Voib tolkida ka „valet”.
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¨
Eliihu jatkas:
2 „Olgu sul minuga veel
pisut kannatust
ja ma selgitan,
sest mul on Jumala kait¨
¨
seks veel uht-teist oelda.
¨ ¨
˜
Ma raagin koigest,
mida ma tean,
oma Loojale annan ma
˜
oiguse. a
˜
Mu sonad pole valed.
˜
Sinu ees on koiketeadja
Jumal. b
˜
Toepoolest, Jumal on
¨
˜
vagevc ega polga kedagi,
¨
tema arukuse vagi on suur,
¨
ta ei jata ellu jumalatut, d
aga viletsale annab ta
˜
oiguse. e
¨ ¨
Ta ei poora oma silmi
˜
oigetelt, f
ta paneb nad troonile
koos kuningatega,1g nad
¨
ulendatakse igaveseks.
Aga kui nad pannakse
ahelaisse,
¨ ¨
puutakse kinni
¨
vaevakoitega,
siis paljastab ta neile
nende teod,
¨
nende uleastumised,
˜
mis nad oma korkuses
on teinud.
˜
Ta avab nende korva
manitsusele,
¨
¨ ¨
kasib neil poorduda
kurjast. h
Kui nad talle kuuletuvad
ja teda teenivad,
¨ ¨
mooduvad nende
¨
elupaevad heaolus,
˜
nende aastad onnes. i
Kui nad aga ei kuuletu,
˜ ˜
¨
langevad nad mooga labi, j
surevad teadmatuses.

˜
¨
36:7 1 Teine voimalik tahendus: „ta paneb troonile kuningad”.

IIOB 36:13–37:1
13 Jumalatud hauvad viha.
¨ ¨
Nad ei huua appi isegi siis,
kui ta nad kinni seob.
14 Nad surevad noorena, a
¨ ¨
nende elu moodub1
meeste seas, kes on
templiprostituudid. b
¨ ¨
15 Kuid Jumal paastab vaevatu, kui teda vaevatakse,
˜
avab tema korva,
˜
kui teda rohutakse.
16 Ta kisub sind eemale
ahastuse veerelt, c
paneb avarasse paika,
kus pole kitsikust, d
¨
kulluslik toit su laual
¨ ¨
pakub sulle troosti. e
17 Sa tunned rahulolu
˜
kohtumoistmisest
¨
jumalatu ule, f
kui otsus on langetatud ja
˜
˜
oigus voidutseb.
18 Kuid vaata, et raev ei teeks
sind kurjaks, g
¨
et suur altkaemaks ei viiks
sind eksiteele.
¨ ¨
19 Kas su appihuud
˜ ˜
voi joupingutused aitavad
¨
¨
valja? h
¨ sind hadast
¨ ¨
20 Ara igatse ood,
mil inimesed oma asemelt
lahkuvad.
21 Vaata ette, et sa ei
¨ ¨
poorduks kurja tegema
ega eelistaks seda
viletsusele. i
¨
˜
22 Jumal on ulev oma jous.
Kas on temasarnast
˜
opetajat?
23 Kes on suunanud
tema teed1j
˜ ¨
voi oelnud talle: „Sa oled
¨
teinud ulekohut”? k
˜
¨
˜
36:14 1 Teine voimalik tahendus: „lop˜
¨
peb”. 36:23 1 Teised voimalikud tahendused: „arvustanud tema tegusid”,
˜
„noudnud temalt aru tema tegude kohta”.
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¨
¨
24 Ara unusta ulistada tema
tegusid, a
millest inimesed on
laulnud. b
25 Kogu inimkond on neid
¨
nainud,
surelik inimene vaatab
neid kaugelt.
˜
¨
26 Toesti, Jumal on vagevam,
˜
kui suudame moista, c
¨
tema aastate arv uletab
˜
d
moistuse1.
˜
27 Tema tombab veepiisad
¨
ules, e
tema udust need
koonduvad vihmaks,
28 pilved kallavad need
maha, f
need sajavad inimeste
peale.
29 Kas suudab keegi
aru saada pilvekihtidest,
˜
˜
kouekomast, mis tuleb
tema telgist? g
30 Vaata, kuidas ta heidab
¨
ule selle oma
¨
¨
valgusahvatuse h
¨
ja katab meresugavused.
31 Nende varal toidab ta
rahvaid1,
¨
annab neile kulluslikult
rooga. i
¨
¨
32 Ta haarab valgu oma kate
vahele,
¨
suunab selle sihtmargi
poole. j
˜
˜
33 Tema kouekomin kuulutab
temast,
kariloomadki teatavad
tema tulekust1.
Selle peale hakkab mu
¨
suda taguma
¨
ja huppab oma kohalt.

37

˜
˜
36:26 1 Voib tolkida ka „on uurimatu”.
˜
¨
36:31 1 Teine voimalik tahendus: „kaitseb ta rahvaid nende kohtuasjas”.
˜
¨
36:33 1 Teine voimalik tahendus: „teatavad, mis on tulekul”.
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2 Kuulake hoolega tema
¨ ¨
˜
haale koma,
˜
¨
kouemurinat, mis kostab
¨ ta suust!
3 Ule kogu taeva laseb ta
sel kaikuda,
¨
saadab oma valgu a
¨ ¨
maa aarteni.
¨
¨
4 Seejarel kostab moire,
¨
˜
¨ ¨
ta muristab voimsal haalel b
¨
ega hoia valku tagasi,
¨ ¨
kui kajab tema haal.
¨
5 Jumal muristab ime¨
¨ ¨
paraselt oma haalega, c
teeb suuri asju, mida me
˜
ei suuda moista. d
¨
6 Ta utleb lumele:
„Lange maale!” e
ja vihmavalingule:
˜
„Kalla voimsalt!” f
˜
7 Jumal peatab1 koik
inimeste tegemised,
et iga surelik saaks teada
tema tegudest.
8 Metsloomad poevad urgu
¨
ja pusivad oma pesas.
˜ ˜
9 Tormituul lootsub oma
kambrist, g
˜
¨
pohjatuultega tuleb kulm. h
10 Jumala hingusest
¨ ¨
tekib jaa, i
avar vetepind
¨
˜
kulmub kovaks. j
¨
11 Ta surub niiskust tais
pilved alla,
pillutab piksenooli k
pilvedesse,
¨
12 need sahvivad seal,
kuhu ta nad heidab,
¨
¨
need taidavad ta kaske l
asustatud maal.
¨
13 Ta laseb sel sundida,
olgu siis karistuseks, m
¨
maa huvanguks
˜
voi oma truu armastuse
¨
valjenduseks. n
˜
˜
37:7 1 Voib tolkida ka „paneb pitseriga
kinni”.
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14 Kuula seda, Iiob!
¨ ¨
Peatu ja suuvi Jumala
imelistesse tegudesse! a
15 Kas sa tead, kuidas Jumal
¨
valitseb pilvede ule,
kuidas ta paneb oma
¨
¨
pilvest valgud sahvima?
˜
16 Kas sa moistad pilvede
˜
soudu? b
˜
Need on koiketeadja
imelised teod. c
¨
17 Miks lahevad su riided
tuliseks,
˜
kui lounatuul paneb
maa vaikima? d
˜
18 Kas void sina koos temaga
laotada laiali taeva, e
taguda seda nagu
¨ metallpeeglit?
19 Utle meile, mida peaksime
talle lausuma.
Meie ei saa vastata,
sest oleme pimeduses.
¨
20 Kas tuleks talle oelda,
¨ ¨
et ma soovin raakida?
˜
Voi on kellelgi midagi talle
teatada? f
¨
21 Inimesed ei nae valgust1 —
¨
kuigi see sarab taevas —,
¨
¨
enne kui tuul kaib ule ja
¨
pilved ara ajab.
˜
22 Pohjast saabub kuldne
hiilgus —
¨
Jumala ulevus g on
¨
aukartustaratav.
˜
˜
˜
23 Koikvoimsa moistmiseni
˜
me ei joua. h
˜
Tema joud on suur, i
¨ ¨
ta ei vaana eales oma
¨
˜
oigust j ega kulluslikku
˜
oiglust. k
¨
24 Seeparast inimesed kartku
teda. l
¨
Talle pole meele jarele
keegi, kes on enda
meelest tark.” m
¨
37:21 1 St paikest.

IIOB 38:1–26

¨
Siis utles Jehoova Iiobile
tormituulest: a
¨ ¨
„Kes see on, kes raagib
˜
asja moistmata
¨
˜
ja ahmastab mu nou? b
Sea end palun valmis
nagu mees,
¨
mina kusin sinult ja sina
vasta mulle.
Kus olid sina,
c
¨ kui mina rajasin maa?
Utle mulle, kui arvad,
et oled arukas.
¨ ¨
Kas tead, kes maaras
˜ ˜
kindlaks selle moodud,
¨
vedas selle ule
˜ ˜
¨ ¨
moodunoori?
Kuhu on rajatud selle
¨ ¨
alusmuurid
ja kes asetas paika selle
nurgakivi, d
¨
kui koidutahed e
¨
˜
uheskoos rokkasid
˜
ja koik Jumala pojad1f
˜
hoiskasid kiitust?
˜
Kes tokestas ustega mere, g
¨
¨
kui see emausast valja
paiskus,
kui ma riietasin selle
pilvedega,
¨
mahkisin pilkasesse
pimedusse,
kui ma kehtestasin sellele
piiri,
seadsin ette riivid ja uksed h
¨
˜
ning utlesin: „Siiani void
sa tulla, aga mitte
kaugemale,
siin vaibugu su uhked
lained!”? i
¨
Kas sa oled kasutanud
hommikut,
andnud koidule teada
tema paiga, j
et ta haaraks kinni
¨ ¨
maa aartest

38
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5

6

7
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10
11
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13

¨
38:7 1 Vastav heebrea valjend viitab inglitele.
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26

ja raputaks jumalatud
sellelt maha? a
See muutub nagu
savi pitsati all,
selle peensused tulevad
˜
esile kui kaunil roival.
˜
Aga jumalatutelt voetakse
nende valgus,
¨
˜
nende ulestostetud
¨
kasivars murtakse.
Kas oled laskunud mere
allikate juurde,
¨
uurinud vetesugavusi? b
¨
Kas sulle on naidatud
¨
surma varavaid, c
¨
kas oled nainud pilkase
¨
pimeduse varavaid? d
Kas suudad haarata maa
¨ ¨
e
¨ aaretut avarust?
˜
Utle, kui sa koike seda
˜
moistad!
¨ ¨
Kuhu kanti jaab valguse
elupaik? f
Kus on pimeduse elukoht,
et saaksid ta viia
tema maale
ja tunneksid teed
tema koju?
˜
Kas tead seda koike, sest
¨
olid siis juba sundinud
ja su eluaastaid on palju?
¨
Kas oled kainud lume
g
aitades,
¨
nainud rahe aitu? h
Neid ma olen hoidnud
¨
hadaajaks,
˜
˜
¨
voitluse- ja sojapaevaks. i
Kus on koht, kus valgus1
hajub?
Kust puhub idatuul
¨
ule maa? j
Kes on raiunud kanali
uputusveele,
˜
teinud tee kouepilvele, k
et anda vihma asustamata
maale,

˜
¨
¨
38:24 1 Teine voimalik tahendus: „valk”.
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36

˜
¨
korbele, kus pole uhtki
inimest, a
et kosutada laastatud
˜
konnumaad,
˜
panna rohi vorsuma? b
Kas on vihmal isa c
˜
voi kes on kastepiiskade
isa? d
¨
¨
¨ ¨
Kelle usast valjus jaa,
¨
kes sunnitas taeva halla, e
kui veed kaeti otsekui
kiviga
¨
ja vetesugavuste pind
¨
˜
kulmus kovaks? f
Kas suudad siduda kinni
¨
¨
Kima tahtkuju1 koied,
¨ ¨
paasta valla Kesili
¨
¨
tahtkuju2 koidikud? g
¨
Kas suudad viia valja
¨
tahtkuju1 sellele
¨ ¨
maaratud ajal?
ˇ
Kas saad juhtida Asi
¨
tahtkuju2 koos selle
poegadega?
Kas tunned taevas
valitsevaid seadusi, h
kas suudad anda neile1
˜
voimu maa peal?
¨ ¨
Kas kostab su haal
pilvedeni,
et sind kataks vetetulv? i
¨
Kas suudad saata valja
piksenooled?
Kas nad tulevad sulle
¨
utlema: „Siin me oleme!”?
Kes on pannud pilvedesse1
tarkuse, j
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L 145:15, 16
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¨
andnud taevanahtustele1
taibu? a
Kellel jagub tarkust,
¨
et lugeda ara pilved,
kes suudab kummutada
taevaanumaid, b
nii et muld muutub mudaks
ja mullakamakad
kleepuvad kokku?
˜
Kas suudad lovi jaoks saaki
jahtida,
˜
rahuldada noorte lovide
aplust, c
¨
kui need kossitavad
oma pesapaigas,
lamavad varitsuskohas?
Kes valmistab toidu
rongale, d
kui selle pojad Jumala
¨ ¨
poole huuavad
¨ ¨
ja soomata ringi ekslevad?
Kas sa tead kaljukitsede
poegimisaega? e
¨
Kas oled jalginud hirvede
poegimist? f
Kas loed nende tiinuskuid
ja tead, millal saabub
nende poegimisaeg?
˜
˜
Nad tombuvad koverasse,
et oma vasikad ilmale
tuua,
ja nende tuhud lakkavad.
Nende pojad koguvad
˜
¨
joudu ja sirguvad valjal,
¨
¨
nad lahevad ara ega tule
nende juurde tagasi.
¨ ¨
Kes paastis lahti eesliku,
¨
vabastas koidikust
metseesli? g
Ma olen teinud tema
˜
koduks korbetasandiku,
tema elupaigaks soolaku.
˜
¨
Ta polgab linnakara
˜
ega kuule ajaja hoikeid.

5

Mt 6:26
¨
38:31 1 Arvatavasti Plejaadide taheparv
Lu 12:24
˜
¨
Sonni tahtkujus. 2 Arvatavasti Orioni 
¨
˜
˜
tahtkuju. 38:32 1 Sona-sonalt „Massa6
PTK 39
¨
¨
roti”. Pole tapselt teada, mis tahtkujuga
on tegu, kuid tekstis 2Ku 23:5 viitab sar- e L 104:18
¨
nase heebrea valjendi mitmuslik vorm
¨
7
sodiaagi tahtkujudele. 2 Arvatavasti f L 29:9
¨
Suure Vankri ehk Suure Karu tahtkuju.
˜
¨
38:33 1 Teine voimalik tahendus: „tema˜
¨
˜
˜
38:36 1 Teine voimalik tahendus: „moisle”, st Jumalale. 38:36 1 Teine voimalik g Ii 24:5
¨
tusele”.
tahendus: „andnud inimesele”.
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¨
8 Ta uitab magedel,
et leida karjamaad,
otsib haljast liblekest.
9 Kas tarvas tahab sind
teenida, a
¨ ¨ ¨ ¨
kas ta jaab ooseks
su lauta?
10 Kas saad hoida tarvast
¨
koitega vaol,
¨
kas ta tuleb sinu jarel orgu
¨
¨
ules kundma?
11 Kas saad loota tema
˜
suurele joule,
¨
¨ ¨
jatta oma raske too
tema teha?
˜
12 Kas void kindel olla, et ta
toob sulle su saagi,
kogub selle su
viljapeksuplatsile?
13 Jaanalind lehvitab
˜ ˜
roomsalt tiibu,
kuid on’s tal toonekure
tiivad ja suled? b
¨
14 Ta jatab oma munad
maa peale,
hoiab neid maapinnas
soojas,
15 ta unustab, et kellegi jalg
˜
voib need purustada,
¨
metsloom need ara tallata.
16 Ta kohtleb oma poegi
karmilt, otsekui polekski
need tema omad, c
¨ ¨
ta ei hooli, et ta toovaev
˜
¨
voib minna tuhja.
¨
17 Jumal on jatnud ta
tarkusest ilma,
pole andnud talle arukust.
˜
18 Ent kui ta touseb ja
lehvitab tiibu,
siis naerab ta hobust ja
ratsanikku.
19 Kas sina annad hobusele
˜
ta jou? d
Kas sina ehid ta kaela
lehviva lakaga?
¨
20 Kas saad panna ta huppama nagu rohutirtsu?
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Tema uhke norsatus
tekitab hirmu. a
Ta kaabib orus maad ja on
¨
uhke oma vagevuses, b
¨ ¨
ta soostab lahingusse. c
¨
Ta naerab hirmu ule ega
karda midagi, d
ta ei tagane isegi
˜ ˜
mooga ees.
¨
˜
Tema kuljel logiseb
nooletupp,
¨
valguvad piik ja odatera.
¨
Erutusest varisedes
tormab ta edasi,
¨ ¨
¨
sarvehaalt kuuldes ei pusi
ta paigal1.
˜
¨ ¨
Kui kolab sarvehaal,
hirnub ta: „Iihahaa!”
Juba kaugelt haistab
ta lahingut,
¨ ¨
kuuleb pealike huudeid
˜
ja sojakisa. e
Kas sinu tarkuse abil
˜
lendab pistrik korgustes,
˜
laotab oma tiibu louna
poole?
¨
Kas sinu kasul lendab
¨
kotkas ules, f
˜
ehitab oma pesa korgele, g
¨ ¨
¨
veedab oo kaljurunkal,
elab oma kaljukindluses?
¨
Sealt laheb ta toitu
otsima, h
¨
tema silmad naevad
kaugele.
¨ ¨
Tema pojad ruupavad verd,
¨ ¨
ja kus on mahalooduid,
seal on ka tema.” i
¨
Jehoova utles Iiobile
veel:
˜
˜
˜
„Kas voib Koikvoimsa
arvustaja temaga
vaielda? j
Jumala noomija
andku vastus!” k

40
2

˜
¨
39:24 1 Teine voimalik tahendus: „ta ei
¨ ¨
usu sarvehaalt”.
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3 Siis Iiob kostis Jehoovale:
4 „Ma olen selleks liiga
¨
tuhine. a
Mida on mul sulle vastata?
¨
Ma panen kae suu peale. b
¨ ¨
5 Korra olen ma raakinud
¨
ega jatka enam,
˜
kaks korda konelnud ega
lisa midagi.”
¨
6 Siis utles Jehoova Iiobile
tormituulest: c
7 „Sea end palun valmis
nagu mees,
¨
mina kusin sinult
ja sina vasta mulle. d
8 Kas sead kahtluse alla1
˜
minu oiguse?
˜
Kas moistad hukka mind,
˜
et kaitsta oma oigust? e
˜
9 Kas on sul sama voimas
¨
kasivars kui Jumalal, f
¨
¨ ¨
kas muristab su haal nagu
tema oma? g
¨
10 Eks ehi end siis ulevuse ja
aulisusega,
¨ ¨
riieta end vaarikuse ja
hiilgusega!
¨ ¨
11 Paasta valla oma viha,
˜
vaata iga korgi peale ja
tee ta madalaks.
¨
12 Vaata iga ulbe peale ja
alanda nad,
talla jumalatud maha seal,
kus nad seisavad.
˜
˜
13 Peida nad koik pormu,
pane nad kinni
pimedasse paika,
˜
14 siis voin minagi
tunnistada1,
¨
˜
et su parem kasi voib
¨ ¨
su paasta.
15 Siin on behemot1, kelle
˜
ma loin nagu sinugi.
¨ ¨
Ta soob rohtu nagu pull.
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˜
16 Vaata, milline joud on tal
puusades,
milline ramm tema
˜
kohulihastes!
17 Ta teeb oma saba kangeks
kui seedri,
˜ ˜
tema reielihaste koolused
on kokku kootud.
18 Tema luud on vasktorud,
¨
ta jasemed kui raudkangid.
¨ ¨
19 Tema on Jumala toodest
esikohal,
¨
uksnes tema looja saab
˜ ˜
moogaga talle ligineda.
¨
20 Maed annavad talle toitu,
˜
¨
koik metsloomad mangivad
seal.
¨
21 Ta lebab turnpuude all,
redutab lodus pilliroos.
¨
22 Turnpuud pakuvad talle
varju,
¨
oru paplid umbritsevad
teda.
˜
¨
23 Kui jogi massab,
¨
ei lahe ta paanikasse,
¨ ¨
ta jaab rahulikuks,
ehkki Jordan a paiskub
talle suhu.
¨
24 Kas saab teda ta nahes
˜
kinni votta
ja talle haagi ninna torgata?
Kas saad leviatani1b
˜
ongekonksuga
¨ ¨
kinni puuda,
¨
tema keele koiega
kinni siduda?
¨
˜ ˜
2 Kas saad koie ta soormeist
¨
labi pista,
˜
konksu ta lougadest
¨
labi torgata?
¨
3 Kas ta anub sind hardasti,
˜
lausub sulle leebeid sonu?
4 Kas teeb ta sinuga lepingu,
et saada igaveseks su
orjaks?

41

˜
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˜
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40:14 1 Voib tolkida ka „kiita sind selle
˜
eest”. 40:15 1 Arvatavasti joehobu.
b L 104:25, 26 41:1 1 Arvatavasti krokodilli.

IIOB 41:5–31

¨
5 Kas saad mangida temaga
kui linnuga
˜
¨
voi panna ta oma tutrekeste jaoks ohelikku?
¨
6 Kas ta laheb
vahetuskaubaks?
Kas kaupmehed jagavad
¨
ta omavahel ara?
¨
7 Kas saad labistada tema
naha harpuunidega, a
tema pea ahingutega?
¨
8 Pane oma kasi
¨
tema kulge —
seda lahingut sa ei unusta
¨
ega urita seda uuesti!
˜
9 Koik lootused teda alistada
on asjatud.
Juba pilguheit talle
paiskab sind maha.
¨
10 Keegi ei soanda teda
¨
arritada.
Kes siis veel suudaks seista
minu ees? b
11 Kes on andnud midagi
mulle, et peaksin talle
tagasi maksma? c
˜
Koik taeva all kuulub
minule. d
¨
¨ ¨
12 Ma ei jata raakimata
¨
tema jasemetest,
˜
¨
tema joust ja hastivormitud
kehast.
13 Kes on kiskunud maha
¨ ¨
ta pealisruu?
¨
Kes laheks tema avatud
˜
lougade vahele?
14 Kes saaks lahti kangutada
tema suu uksed?
Tema hambakaared on
¨
hirmuaratavad.
15 Tema seljal on soomused
rivis,1
tihedalt kinni pitseeritud.
16 Need on koos nii tihedalt,
˜
¨ ¨
et ohkki ei kai labi.
˜
¨
41:15 1 Teine voimalik tahendus: „tema
uhkuseks on ta soomusterivid”.
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¨
¨
17 Need on uksteise kuljes
kinni,
kokku liibunud, neid ei saa
lahutada.
18 Tema norsatusest
¨
sahvatab valgus,
tema silmad on kui
koidukiired.
¨
19 Tema suust sahvivad
¨
valgud,
¨
lendab tulesademeid.
˜ ˜
20 Tema soormeist paiskub
suitsu
˜
nagu ahjust, kus polevad
˜
korkjad.
¨ ¨
¨
21 Tema hingus suutab soed,
leek lahvatab ta suust.
22 Tema kaelas on
˜
tohutu joud,
kohkumus pageb ta eest.
23 Ta nahavoldid on
tihkelt liitunud,
˜
¨
need on kovad, ta kulge
justkui valatud, ega liigu.
¨
˜
24 Tema suda on kova kui kivi,
˜
jah, kova kui alumine
veskikivi.
˜
25 Kui ta touseb, kohkuvad
¨
vagevadki,
tema pekslemine jahmatab.
˜ ˜
26 Tema vastu ei aita mook,
ei piik, viskoda ega nool. a
˜
˜
27 Raud on talle kui olekors,
vask nagu pehkinud puu.
˜
28 Nool ei aja teda pogenema,
lingukivid on tema vastu
˜
kui korred.
˜
29 Nui on talle kui korreke,
ta naerab oda vihinat.
˜
30 Tema kohu all on justkui
teravad potikillud,
ta roomab mudas nagu
viljapeksuregi. b
¨
31 Ta paneb sugavuse keema
nagu paja,
mere kobrutama kui
salvikeedupoti.
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¨
32 Ta jatab endast maha
¨
sadeleva raja,
¨
vetesugavusel oleksid kui
valged juuksed.
33 Teist temasugust maa peal
ei ole,
ta on loodud kartmatuks.
˜
34 Ta vaatab julgelt koigi
uhkete peale.
¨
Ta on vagevate loomade
kuningas.”
¨
Siis utles Iiob Jehoovale:
¨ ¨
2 „Nuud ma tean, et sa
˜
suudad teha koike,
ja miski, mida sa kavatsed,
˜
pole sulle voimatu. a
¨
3 Sa kusisid: „Kes see on,
˜
kes asja moistmata
¨
˜
ahmastab mu nou?” b
¨ ¨
˜
Ma raakisin toesti arutult,
asjadest, mis on minu jaoks
liiga imelised, millest ma
midagi ei taipa. c
¨
4 Sa utlesid: „Palun kuula
¨ ¨
mind ja ma raagin.
¨
Mina kusin sinult ja
sina vasta mulle.” d
˜
5 Mu korvad olid sinust
kuulnud,
¨ ¨
kuid nuud mu oma silmad
¨
naevad sind.
¨
˜
6 Seeparast votan ma
˜
oma sonad tagasi e
˜
ning kahetsen pormus ja
tuhas.” f
7 Kui Jehoova oli Iiobiga
¨ ¨
¨
raakinud, utles Jehoova teemanlasele Eliifasele:
˜
„Mu viha poleb sinu ja su
kahe kaaslase vastu, g sest te
¨ ¨
˜
pole raakinud minu kohta tott, h
¨ ¨
nagu on raakinud mu teenija
˜
¨ ¨
Iiob. 8 Votke nuud seitse pulli
¨ ¨
ja seitse jaara. Minge mu teenija Iiobi juurde, ohverdage enes˜
te eest poletusohver ja mu teenija Iiob palvetab teie eest. i Ma
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kuulan teda, kui ta palub mitte
¨ ¨
kohelda teid teie rumalust moo¨ ¨
da, sest te pole raakinud minu
˜
¨ ¨
kohta tott, nagu on raakinud
mu teenija Iiob.”
9 Siis tegidki teemanlane
Eliifas, suhiit Bildad ja naamalane Soofar, nagu Jehoova oli
¨
˜
kaskinud, ja Jehoova vottis Iiobi palvet kuulda.
¨
10 Parast seda kui Iiob oli
palvetanud oma kaaslaste eest, a
tegi Jehoova Iiobi kannatustele
˜
˜
lopu b ja taastas tema hea polve. Jehoova andis Iiobile kahe˜
kordselt koike, mis tal varem
c
oli olnud. 11 Tema juurde tu˜
˜
lid koik ta vennad ja oed ning
˜
˜
koik ta endised sobrad d ja nad
˜
soid koos temaga ta majas. Nad
¨
valjendasid talle oma kaastun˜
net ja lohutasid teda koige sel¨
le viletsuse parast, mis Jehoova
oli lubanud talle osaks saada.
¨
¨
Igauks andis talle kingiks uhe
˜
¨
˜
hobetuki ja kuldronga.
˜
12 Jehoova onnistas Iiobi
¨
jargnevaid eluaastaid rohkem,
˜
kui oli onnistanud eelmisi, e ning
Iiobil oli 14 000 lammast, 6000
kaamelit, 1000 paari veiseid ja
¨
1000 emaeeslit. f 13 Talle sun¨
dis veel seitse poega ja kolm tu¨
tart. g 14 Esimesele tutrele pani ta nimeks Jemiima, teisele
Ketsia ja kolmandale KerenHapuuk. 15 Kogu maal polnud
¨
nii kauneid naisi kui Iiobi tutred
¨
ja nende isa andis neile parandi
nagu nende vendadelegi.
¨
16 Iiob elas parast seda 140
¨
aastat ning nagi oma lapsi ja
˜
˜
lapselapsi neli polve. 17 Lopuks Iiob suri. Tal oli olnud pikk
ja rahuldustpakkuv elu.1
˜
˜
˜
42:17 1 Voib tolkida ka „lopuks Iiob suri,
olles vana ja elatanud”.
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1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

¨ ¨
¨
13 Igatsus Jehoova paaste jarele
„Kui kauaks, Jehoova” (1, 2)
¨
Jehoova tasub kulluslikult (6)
˜
14 Moistmatu inimene
„Jehoovat ei ole” (1)
¨
„Mitte ukski ei tee head” (3)
˜
¨
15 Kes voib olla kulaline Jehoova telgis?
¨ ¨
˜
¨
Kes raagib tott oma sudames

Kahe tee vastandus
˜ ˜
R˜ oom Jumala seaduse lugemisest (2)
Oige on nagu viljakandev puu (3)
Jumalatud on kui aganad (4)
˜
Jehoova ja tema voitu
¨
Jehoova naerab rahvaste ule (4)
Jehoova seab ametisse kuninga (6)
Austage Poega (12)
Usaldus Jumala vastu ohu korral
„Miks on mul nii ohtralt
vastaseid?” (1)
¨
¨ ¨
„Jehoova kaes on paaste” (8)
Usaldav palve
¨
¨
„Kui arritute, arge tehke pattu” (4)
„Ma heidan rahus magama” (8)
˜
Jehoova — oigete varjupaik
Jumal vihkab kurjust (4, 5)
˜
„Juhata mind oma oiguses” (8)
Palve, et Jehoova oleks armuline
¨
Surnud ei tana Jumalat (5)
Jumal kuuleb anumist (9)
˜
˜
Jehoova on oiglane kohtumoistja
˜
„Moista mulle kohut, Jehoova” (8)
¨
¨ ¨
Jumala ulevus ja inimese vaarikus
¨
„Kui ulev on su nimi” (1, 9)
„Mis on surelik, et sa teda
meeles pead” (4)
Inimene on kroonitud hiilgusega (5)
Jumala imeliste tegude kuulutamine
Jehoova on kindel varjupaik (9)
Kes tunnustavad Jumala nime,
usaldavad teda (10)
Jehoova aitab abituid
Jumalatu hoopleb: „Jumalat
ei ole” (4)
¨ ¨
Abitu poordub Jehoova poole (14)
„Jehoova on kuningas ikka ja
igavesti” (16)
Jehoova on pelgupaigaks
¨
„Jehoova on oma puhas templis” (4)
¨
Jumal vihkab vagivalla armastajat (5)
Jehoova hakkab tegutsema
˜
Jumala sonad on puhtad (6)

(2)

16

17

18

19

20

21

22

Kes ei laima (3)
˜
Kes ei tagane oma tootusest (4)
¨
Jehoova — headuse late
„Jehoova on mu osa” (5)
˜
¨ ¨
Motted noomivad ooselgi (7)
¨
Jehoova on paremal kael (8)
¨
„Sina ei jata mind surmavalda” (10)
Palve, et Jumal kaitseks
¨
„Sa oled uurinud mu sudant” (3)
„Peida mind oma tiibade varjus” (8)
¨ ¨
Kiitus Jumalale paaste eest
„Jehoova on mu kalju” (2)
Jehoova on ustavale ustav (25)
¨
Jumala tee on taiuslik (30)
„Su alandlikkus teeb mind
suureks” (35)
Jumala loodu ja seadus annavad
tunnistust
„Taevas annab teada
Jumala aust” (1)
¨
Jumala taiuslik seadus
˜
annab joudu (7)
„Puhasta mind pattudest,
millest ma pole teadlik” (12)
¨ ¨
˜
Jumal
¨ paastab voitud kuninga
Uhed loodavad vankritele ja
hobustele, teised Jehoovale (7)
˜
Onnistused kuningale, kes loodab
Jehoovale
Kuningas saab pika elu (4)
¨ ¨
Jumala vaenlased saavad luua (8–12)
Meeleheitest Jumala kiitmiseni
„Mu Jumal, miks oled mu
¨
maha jatnud?”
(1)

„Heidavad liisku mu riiete
¨
parast” (18)
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Jumala kiitmine koguduses (22, 25)
Kogu maa kummardab Jumalat (27)
23 „Jehoova on mu karjane”
„Mul pole millestki puudust” (1)
„Ta kosutab mu hinge” (3)
¨
„Mu karikas on pilgeni tais” (5)
¨
24 Auline kuningas siseneb varavatest
„Jehoovale kuulub maa” (1)
25 Palve
˜ juhatuse ja andestuse saamiseks
„Opeta mulle oma radu” (4)
¨
˜
„Jehoova on lahedane sober” (14)
˜
„Andesta koik mu patud” (18)
¨
26 Laitmatuses kaimine
„Uuri mind, Jehoova” (2)
¨
Halva seltskonna valtimine (4, 5)
¨
¨
„Kain umber su altari, Jehoova” (6)
27 „Jehoova on mu elu kindlus”
Jumala templi imetlemine (4)
Jehoova hoolib, isegi kui vanemad
ei hooli (10)
„Looda Jehoovale” (14)
˜
28 Lauliku palvet voetakse kuulda
„Jehoova on mu tugevus ja kilp” (7)
˜
¨ ¨
29 Jehoova voimas haal
¨
¨ ¨
Puhas ruus teenimine (2)
¨
„Auline Jumal muristab” (3)
˜
Jehoova annab oma rahvale jou (11)
˜ ˜
30 Lein muutub roomuks
Jumala soosing kestab kogu elu (5)
31 Jehoova on pelgupaigaks
¨
„Sinu katte ma usaldan oma
vaimu” (5)
˜
„Jehoova, toe Jumal” (5)
Jumala rikkalik headus (19)
˜
32 Onnelik on see, kellele on andeks antud
„Ma tunnistasin sulle oma patu” (5)
Jumal teeb targaks (8)
33 Kiitus Loojale
„Laulge talle uus laul” (3)
˜
˜
Koik on loodud Jehoova sona
ja vaimuga (6)
˜
Jehoova rahvas on onnelik (12)
Jehoova valvas silm (18)
¨ ¨
34 Jehoova paastab oma teenijad
˜
¨
˜
„Tostkem uheskoos korgele
tema nimi” (3)
Jehoova ingel kaitseb (7)

„Maitske ja vaadake, et Jehoova
¨ on hea!” (8)
Uhtki luud ei murta (20)
¨
¨ ¨
35 Palve vaenlase kaest paasemiseks
¨
Vaenlased aetagu ara (5)
„Kiidan sind hulga rahva seas” (18)
Alusetult vihatud (19)
36 Jumala truu armastus
Jumalatu ei karda Jumalat (1)
Jumal on eluallikas (9)
¨
¨
„Tanu sinu valgusele me naeme
valgust” (9)
˜
37 Kes loodavad
Jehoovale, oitsevad
¨
¨
¨
„ Ara arritu kurjade parast” (1)
¨
˜ ˜
„Olgu Jehoova su ulim room” (4)
„Usalda oma tee Jehoova hoolde” (5)
¨
„Tasased
parivad maa” (11)
˜
Oigel
pole leivapuudust (25)
˜
Oiged elavad maa peal igavesti (29)
38 Kannatava kahetseja palve
„Ma olen ahastuses, mustas
masenduses” (6)
Jehoova kuuleb neid,
kes teda ootavad (15)
„Mu patt ei andnud mulle asu” (18)
¨
39 Elu luhidus
˜
Inimene
on vaid hingeohk (5, 11)
¨
¨ ¨
¨
„ Argu jaagu sul markamata mu
pisarad” (12)
¨
˜
40 Tanu vorratule Jumalale
˜
¨
Jumala tegusid ei joua ara lugeda (5)
˜
Ohvrid pole Jumalale koige
¨
tahtsamad (6)
„Sinu tahet, mu Jumal,
¨
taidan ma hea meelega” (8)
41 Palve haigevoodis
Jumal toetab haiget (3)
¨
˜
Lahedane sober reedab (9)
˜
¨ ¨
¨
42 Jumala, voimsa paastja ulistamine
¨
Hing igatseb Jumala jarele nagu
¨
hirv vee jarele (1, 2)
„Mu hing, miks oled
ahastuses” (5, 11)
„Oota Jumalat” (5, 11)
˜
¨ ¨
43 Jumal kui kohtumoistja paastab
˜
„Saada oma valgus ja tode” (3)
„Mu hing, miks oled ahastuses” (5)
„Oota Jumalat” (5)

¨ ¨
LAULUD, luhiulevaade
44 Abipalve
¨ ¨
„Sina paastsid meid” (7)
„Meid on arvatud tapalambaiks” (22)
˜
„Touse ja aita meid!” (26)
˜
45 Voitud kuninga pulm
˜
Meeldiv kone (2)
„Jumal on su troon ikka ja
igavesti” (6)
¨
Kuningat kutkestab pruudi ilu (11)
Pojad valitsevad kogu maal (16)
46 „Jumal on meie pelgupaik”
¨
Jumala hammastavad teod (8)
˜
˜
Jumal lopetab sojad kogu maal (9)
¨
47 Jumal on kuningas ule kogu maa
¨
Jehoova on aukartustaratav (2)
Laulge kiitust Jumalale (6, 7)
48 Siion — suure kuninga linn
˜ ˜
Kogu maa room (2)
Uurige linna ja selle torne (11–13)
49 Rumal on loota rikkusele
Inimene ei saa teist lunastada (7, 8)
Jumal lunastab surmavallast (15)
¨ ¨
Rikkus ei paasta surmast (16, 17)
˜
50 Jumal moistab kohut ustava ja
jumalatu vahel
˜
Ohvri alusel solmitud leping (5)
˜
„Jumal on kohtumoistja” (6)
˜
Koik loomad kuuluvad
Jumalale (10, 11)
Jumal paljastab jumalatud (16–21)
51 Kahetseja palve
¨ ¨
¨
Patusuuga sundinud (5)
„Puhasta mind mu patust” (7)
¨
„Loo mulle puhas suda” (10)
¨
Purukspekstud suda on Jumalale
¨
meeleparane (17)
52 Lootus Jumala truu armastuse peale
Hoiatus kurjade tegudega
kelkijatele (1–5)
Jumalatu loodab rikkusele (7)
˜
53 Moistmatu inimene
„Jehoovat ei ole” (1)
¨
„Mitte ukski ei tee head” (3)
54 Abipalve vaenlaste keskel
„Jumal on mu abimees” (4)
˜
55 Palve, kui sober reedab
¨
˜
Lahedane sober teotab (12–14)

734
„Heida oma koorem
Jehoova peale” (22)
56 Palve tagakiusamise ajal
„Ma loodan Jumalale” (4)
„Kogu mu pisarad oma
¨
nahklahkrisse” (8)
¨
„Mida saab tuhipaljas inimene
mulle teha?” (4, 11)
57 Palve, et Jumal oleks armuline
Varjupaik Jumala tiibade all (1)
Vaenlased kukuvad enda kaevatud
auku (6)
˜
58 Jumal on maa kohtumoistja
Palve, et jumalatuid karistataks (6–8)
59 Jumal
¨ on kilp ja varjupaik
Ara anna armu reeturile (5)
˜
„Mina aga laulan sinu joust” (16)
60 Jumal alistab vaenlased
¨
Inimeste abi on tuhine (11)
˜
„Jumal annab meile joudu” (12)
61 Jumal on tugev torn kaitseks
vaenlase eest
¨
„Ma tahan olla igavesti kulaline
su telgis” (4)
¨ ¨
62 Paaste tuleb Jumalalt
„Ma ootan vaikselt Jumalat” (1, 5)
¨
Valage Jumala ette valja oma
¨
suda (8)
˜
Inimlapsed
on pelk hingeohk (9)
¨
Ara looda rikkusele (10)
¨
63 Igatsus Jumala jarele
„Sinu truu armastus on parem
kui elu” (3)
¨
Taidetud parimaga (5)
˜
¨ ¨
Jumalale motlemine oosel (6)
¨
„Ma klammerdun su kulge” (8)
¨
64 Kaitse salakavalate runnakute vastu
„Jumal laseb nende pihta” (7)
65 Jumal hoolitseb maa eest
„Sina
kuulad palvet” (2)
˜
„Onnelik on see, kelle sa valid” (4)
¨
Jumala kulluslik headus (11)
¨
66 Jumala aukartustaratavad teod
„Tulge ja vaadake Jumala
tegusid!” (5)
˜
„Tasun sulle tootused” (13)
Jumal kuuleb palvet (18–20)

¨ ¨
LAULUD, luhiulevaade
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¨ ¨
67 Maa aared kardavad Jumalat
„Et kogu maal tuntaks su teed” (2)
˜
¨
Koik rahvad tanagu Jumalat (3, 5)
˜
Jumal onnistab meid (6, 7)
68 Jumala vaenlased hajugu
„Isata laste isa” (5)
¨
¨ ¨
Jumal annab uksijaanuile
eluaseme (6)
˜
Naised kuulutavad head sonumit (11)
Annid inimeste hulgast (18)
¨
Jehoova kannab iga paev meie
koormat (19)
¨ ¨
69 Palve, et Jumal paastaks
¨
˜
„Innukus su koja parast poleb
mu sees” (9)
„Vasta mulle kiiresti” (17)
„Nad andsid mulle .. .
¨ ¨
veiniaadikat” (21)
70 Anuv abipalve
„Tegutse kiiresti mu heaks!” (5)
˜
71 Eakad voivad tunda end kindlana
Lootus Jumalale noorest
˜
polvest peale (5)
„Kui mu ramm raugeb” (9)
˜
Jumal opetab noorusest peale (17)
72 Jumala
seatud
kuninga rahuvalitsus
˜
˜
Oiged oitsevad (7)
Alamaid merest mereni (8)
¨
Vabastamine vagivalla alt (14)
Maa peal on rohkesti vilja (16)
Jumala nimi kestab igavesti (17)
73 Jumalakartlik saab tasakaalu tagasi
„Minu sammud oleksid peaaegu
˜
korvale kaldunud” (2)
¨
„Mind vaevati kogu paeva” (14)
„Kuni ma sisenesin Jumala aulisse
¨
puhamusse”
(17)

Jumalatud on libedal pinnal (18)
Hea on olla Jumala ligi (28)
˜
74 Palve, et Jumal motleks oma rahvale
¨ ¨
Jumala paastetegude
meenutamine
(12–17)
¨
„ Ara unusta vaenlase teotusi” (18)
˜
˜
75 Jumal moistab oiglast kohut
Jumalatud peavad jooma
Jehoova karikast (8)
˜
¨
76 Jumala voit Siioni vaenlaste ule
¨ ¨
Jumal paastab tasased (9)
˜
Korgid vaenlased alandatakse (12)

¨
77 Palve ahastuspaeval
¨
Jumala tegude ule
˜
motisklemine (11, 12)
˜
Kes on nii voimas kui Jumal? (13)
78 Jumala hoolitsus ja iisraellaste
usupuudus
˜
Tulevastele polvedele
jutustamine (2–8)
„Nad ei uskunud Jumalasse” (22)
„Taevavili” (24)
¨
„Kurvastasid Iisraeli Puha” (41)
˜
Egiptusest tootatud maale (43–55)
Nad panid Jumala proovile (56)
¨
79 Palve, kui Jumala rahvast on runnatud
¨ ¨
„Nuud oleme naabrite teotada” (4)
„Aita meid .. . oma aulise nime
¨
parast” (9)
„Tasu meie naabritele
seitsmekordselt” (12)
¨ ¨
80 Palve, et Iisraeli karjane paastaks
„Oo, Jumal, taasta meie endine
˜
poli” (3)
Iisrael kui Jumala viinapuu (8–15)
¨
81 Uleskutse kuuletumiseks
˜ ˜
Ei tohi kummardada vooraid
jumalaid (9)
„Kuulaks mu rahvas mind ometi” (13)
¨
˜
˜
82 Uleskutse oiglaseks kohtumoistmiseks
˜
Jumal moistab kohut
jumalate seas (1)
„Kaitske viletsat” (3)
„Te olete jumalad” (6)
83 Palve vaenlasega silmitsi seistes
¨
„Oo, Jumal, ara vaiki” (1)
Vaenlasi keerutatakse nagu
ohakaid (13)
Jumala nimi on Jehoova (18)
¨
84 Hing igatseb viibida Jumala puhamus
Leviit
soovib
olla
otsekui
lind
(3)
¨
¨
˜
„Uks paev sinu ouedes” (10)
¨
„Jumal Jehoova on paike ja kilp” (11)
85 Palve, et Jumal koguks rahva
taas kokku
¨ ¨
Jumal raagib oma ustavatele
rahust (8)
Truu armastus ja ustavus
kohtuvad (10)
86 Pole teist sellist jumalat kui Jehoova
Jehoova on valmis andestama (5)

¨ ¨
LAULUD, luhiulevaade
˜
Koik rahvad kummardavad
Jehoovat
(9)
˜
„Opeta mulle oma teed” (11)
¨
¨
„Liida uheks mu suda” (11)
˜
87 Siion — toelise Jumala linn
¨
Siionis sundinud (4–6)
88 Palve surmaohus
¨
„Mu elu on surmavalla lavel” (3)
˜
„Igal hommikul jouab mu palve
su ette” (13)
89 Laul Jehoova truust armastusest
Leping Taavetiga (3)
¨
¨
Taaveti jareltulija pusib igavesti (4)
˜
¨ ¨
Jumala voitu huuab Jumalat
isaks (26)
¨ ¨
¨
Leping Taavetiga jaab pusima (34–37)
¨ ¨
Inimene ei paase ise
surmavallast (48)
90 Igaviku Jumal ja surelik inimene
¨
Tuhat aastat on nagu eilne paev (4)
Inimene
elab
70-80
aastat
(10)
˜
¨
„Opeta meid oma paevi
arvestama” (12)
91 Kaitse Jumala salapaigas
¨ ¨
¨ ¨
¨
Paastetud linnupuudja kaest (3)
Varjupaik Jumala tiibade all (4)
¨
Ustav pusib, kuigi tuhanded
langevad (7)
¨
Inglitele on antud kask kaitsta (11)
˜
92 Jehoova on korgeim igavesti
Tema suured teod ja
¨
˜
s˜ ugavad motted (5)
˜
„Oige oitseb nagu palmipuu” (12)
„Ka vanas eas on nad lopsakad” (14)
¨
93 Jehoova ulev valitsus
„Jehoova on saanud kuningaks!” (1)
¨ ¨
„Kui usaldusvaarsed on sinu
meeldetuletused!” (5)
¨
94 Palve, et Jumal maksaks katte
„Kui kaua saavad jumalatud
juubeldada?” (3)
Jaahi manitsused teevad
˜
onnelikuks (12)
¨
Jumal ei hulga oma rahvast (14)
Seaduse varjus hautakse kurja (20)
95 Jumalakummardamisega kaasneb
kuulekus
¨
„Tana, kui te kuulete
¨ ¨
Jumala haalt” (7)
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¨
¨
˜
„ Arge tehke oma sudant kovaks” (8)
¨
„Nad ei saa puhata uhes
minuga” (11)
96 „Laulge Jehoovale uus laul!”
¨ ¨
¨
Jehoova vaarib ulimat kiitust (4)
¨
Rahvaste jumalad on tuhised (5)
¨
¨ ¨
Puhas ruus teenimine (9)
¨
97 Jehoova on ulevam kui teised jumalad
„Jehoova on saanud kuningaks!” (1)
Kes armastab Jehoovat,
vihaku halba (10)
¨
˜
Valgus sarab oigetele (11)
¨ ¨
˜
98 Jehoova — paastja ja oiglane
˜
kohtumoistja
¨ ¨
Jehoova kuulutab paastet (2, 3)
¨
99 Jehoova — puha kuningas
Istub keerubite kohal (1)
Jumal, kes andestab ja karistab (8)
¨
100 Tanulaul Loojale
˜ ˜
„Teenige Jehoovat roomuga” (2)
„Tema on meid teinud” (3)
101 Valitseja tegutseb laitmatult
˜
Ei salli korkust (5)
¨ ¨
„Mu pilk on pooratud ustavatele” (6)
˜
102 Rohutu meeleheitlik palve
¨
„Olen kui uksik lind” (7)
¨
„Mu paevad on kui kahanev vari” (11)
¨
„Jehoova ehitab ules Siioni” (16)
¨
Jehoova pusib igavesti (26, 27)
103 „Kiida, mu hing, Jehoovat”
Jumal viib meie patud
meist kaugele (12)
Jumala isalik halastus (13)
Jumalal on meeles, et oleme
˜
porm (14)
˜
Jehoova troon ja kuningavoim (19)
˜
¨
Inglid teevad Jumala sona jargi (20)
104 Kiitus Jumalale loomisimede eest
¨
Maa pusib igavesti (5)
˜ ˜
Vein ja leib roomustavad
surelikku (15)
„Kui palju on sinu tegusid” (24)
˜
„Kui votad neilt eluvaimu, nad
surevad” (29)
105 Jehoova ustavad teod oma rahva
heaks
Jumal peab meeles oma
lepingut (8–10)

¨ ¨
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¨
˜
„ Arge puutuge mu voituid” (15)
¨
Jumal lakitas Joosepi (17–22)
Jumala imed Egiptuses (23–36)
¨
Iisraellaste valjatulek
Egiptusest (37–39)
Jumal peab meeles Aabrahamile
˜
antud tootust (42)
106 Iisrael ei hinnanud Jumala imetegusid
Unustasid kiiresti Jumala teod (13)
Jumala au vahetati pulli kuju
vastu (19, 20)
˜
Ei uskunud Jumala tootust (24)
Liitusid Baali kummardamisega (28)
Ohverdasid lapsi deemonitele (37)
¨
107 Tanu Jumalale tema imeliste tegude
eest
¨
˜
Ta pani nad kaima oigel teel (7)
¨
Ta kosutas janust ja toitis naljast (9)
˜
¨
Ta toi nad valja pimedusest (14)
¨
˜
Ta lakitas oma sona ja tegi nad
terveks (20)
˜
Ta kaitseb vaest rohumise eest (41)
˜
108 Palve, et voita vaenlane
¨
Inimeste abi on tuhine (12)
˜
„Jumal annab meile joudu” (13)
˜
109 Rohutu abipalve
¨
„Tema ulevaatajaamet saagu
teisele” (8)
˜
Jumal on vaese korval (31)
110 Melkisedeki-sarnane kuningas ja
preester
„Valitse keset oma vaenlasi” (2)
Noored on nagu kastepiisad (3)
111 Kiitus Jehoovale tema suurte tegude
eest
¨
Jumala nimi on puha ja
¨
aukartustaratav (9)
Jehoova kartus on tarkus (10)
˜
112 Oige kardab Jehoovat
¨
¨
Heldel
laenajal laheb hasti (5)
˜
¨
„Oiget maletatakse igavesti” (6)
Helde jagab vaesele (9)
˜
˜
¨
113 Jumal on korgel ja tostab ules viletsa
Jehoova nime kiidetakse igavesti (2)
Jumal alandub vaatama (6)
¨
114 Iisraeli valjaminek Egiptusest
˜
Meri pogenes (5)

¨
¨ ¨
Maed kekslesid kui jaarad (6)
¨
Ranikivi muutus veeallikaks (8)

¨
115 Uksnes Jumalat tuleb austada
Elutud ebajumalad (4–8)
Maa on antud inimlastele (16)
„Ei surnud kiida Jaahi” (17)
¨
116 Tanulaul
¨
„Kuidas ma kull tasun Jehoovale” (12)
˜
¨ ¨
„Ma votan paastekarika” (13)
¨
„Ma taidan Jehoovale antud
˜
tootused” (14, 18)
Jehoova silmis on kallis ustavate
surm (15)
˜
117 Koik rahvad kiitku Jehoovat
Jumala truu armastus on suur (2)
¨
˜
118 Tanu Jehoova voidu eest
¨ ¨
„Ma huudsin Jaahi. Jaah vastas
mulle” (5)
˜
„Jehoova on mu korval” (6, 7)
˜
Korvale heidetud kivist sai nurga
tipmine kivi (22)
„Kes tuleb Jehoova nimel” (26)
˜
¨
119 Jumala sona ulistus
„Kuidas hoiab noor inimene oma
elutee puhta?” (9)
„Sinu meeldetuletused on mulle
kallid” (24)
˜
„Sinu sona on mu lootus” (74, 81, 114)
¨
„Kuidas ma kull armastan sinu
seadust!” (97)
˜
„Rohkem taipu kui koigil mu
˜
opetajail” (99)
˜
„Sinu sona on mu jalale
lambiks” (105)
˜
¨
˜
„Sinu sona on labini tode” (160)
„Sinu seaduse armastajail on
suur rahu” (165)
˜ ˜
120 Vooramaalane igatseb rahu
¨ ¨
„Paasta mind .. . valeliku keele
¨
kaest” (2)
„Mina tahan rahu” (7)
121 Jehoova hoiab oma rahvast
„Abi tuleb mulle Jehoovalt” (2)
Jehoova ei maga iial (3, 4)
122 Palve Jeruusalemma rahu eest
˜ ˜
Room Jehoova kotta minekust (1)
¨
Linn on liidetud uhtseks (3)
123 Palve, et Jehoova halastaks
¨ ¨
Pilk on pooratud Jehoovale (2)

¨ ¨
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¨
„Oleme
enam kui kullalt kogenud
˜
polgust” (3)
124 „Kui Jehoova poleks olnud meiega”
¨ ¨
˜
˜
Paasemine lohutud loksust (7)
„Meie abi tuleb temalt, kelle nimi on
Jehoova” (8)
125 Jehoova kaitseb oma rahvast
¨
„Nagu maed Jeruusalemma
¨
umber”

137

138

(2)

„Rahu Iisraelile!” (5)
˜ ˜
¨
126 Siioni roomukullane taastamine
„Jehoova on teinud meile
suuri asju” (3)
˜
Pisaratest hoiskamiseni

139

(5, 6)

˜
127 Ilma Jumalata on koik asjatu
„Kui Jehoova ei ehita maja” (1)
Lapsed on tasu Jumalalt (3)
˜
128 Onnelik, kes kardab Jehoovat
Naine on kui viljakas viinapuu (3)
¨
„Saagu sa naha Jeruusalemma
˜
oitsengut” (5)
¨
129 Runnatud, kuid mitte alistatud
¨ ¨
¨
Siioni vihkajad jaavad habisse (5)
˜
¨
¨ ¨
130 „Pohjatust sugavusest huuan ma sinu
poole”
¨
¨
„Kui naeksid uksnes eksimusi” (3)
Jehoova on andeksandja (4)
„Ma ootan pikisilmi Jehoovat” (6)
˜ ˜
131 Rahulolev nagu voorutatud laps
Ei ihalda liiga suuri asju (1)
132 Jumal
Taaveti ja Siioni
¨ valis
¨
˜
„ Ara hulga oma voitut”
(10)

133

134
135

136

Siioni preestrid on riietatud
¨ ¨
paastesse (16)
¨
Vennad elavad uhtsuses
˜
Nagu oli Aaroni habemes (2)
Nagu Hermoni kaste (3)
¨ ¨
Jumala kiitmine oositi
˜
¨
¨
„Tostke kaed puhaduses” (2)
Kiitke Jaahi tema suuruse eest
¨
Tunnustahed ja imed Egiptuses (8, 9)
¨
„Sinu nimi pusib igavesti” (13)
Elutud ebajumalad (15–18)
Jehoova truu armastus kestab
igavesti
Jumal tegi oskuslikult taeva ja
maa (5, 6)
Vaarao surm Punases meres (15)

140

Jumal peab meeles
masendunuid (23)
Toit kogu loodule (25)
¨
˜
Babuloni jogede kallastel
Ei laulda Siioni laule (3, 4)
¨
¨
Babulon havitatakse (8)
¨
˜
Jumal on kull korge, kuid hoolib
Vastab palvele (3)
¨ ¨
Paastab ohust (7)
¨
Jumal tunneb hasti oma teenijaid
˜
Ei saa pogeneda Jumala vaimu
eest (7)
„Olen .. . nii imeliselt loodud” (14)
¨
„Nagid mind juba mu looteeas” (16)
„Juhi mind igaviku teel” (24)
¨
¨ ¨
Jehoova — vagev paastja
Kurjad on kui maod (3)
¨
Vagivaldsed langevad (11)

141 Palve, et saada kaitset
„Olgu
mu palve suitsutusrohuks” (2)
˜
˜
Oige noomimine on kui oli (5)
Jumalatud langevad oma
˜
vorkudesse (10)
¨ ¨
¨
142 Palve, et paaseda tagakiusajate kaest
˜
„Kuhugi pole mul pogeneda” (4)
˜
„Sina oled .. . koik, mis mul on” (5)
¨
143 „Ma janunen su jarele kui
˜
pouane maa”
˜
˜
„M˜ otlen koigi su tegude peale” (5)
¨
„Opeta mind taitma oma tahet” (10)
„Sinu vaim on hea, juhtigu see
mind” (10)
˜
144 Palve voidu saamiseks
Mis on surelik inimene? (3)
„Pilluta vaenlased” (6)
˜
Jehoova rahvas on onnelik (15)
145 Kiitus Jumalale, suurele kuningale
„Mina kuulutan sinu suurust” (6)
˜
„Jehoova on hea koigile” (9)
„Sinu ustavad kiidavad sind” (10)
˜
Jumala igavene kuningavoim (13)
¨
˜
Jumal taidab koigi soovid (16)
146 Looda Jumalale, mitte inimestele
Surma korral kaovad inimese
˜
motted (4)
˜
¨
˜
Jumal tostab ules rohutud (8)
¨
147 Jumala kiitmine tema tegude parast
¨
Tervendab need, kel murtud suda (3)

¨ ¨
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˜
¨
Nimetab koiki tahti nimepidi (4)
Annab lund nagu villa (16)
148 Kogu loodu kiitku Jehoovat
˜
„Kiitke teda, koik ta inglid!” (2)
¨
¨
Kiitku teda paike, kuu ja tahed (3)
Noored ja vanad kiitku
Jumalat (12, 13)

˜
149 Voidulaul Jumala kiituseks
Jumalal on hea meel
oma rahvast (4)
˜
Au kuulub koigile ustavatele (9)
˜
˜
150 „Koik, kel on eluohku, kiitku Jaahi!”
Halleluuja! (1, 6)

ESIMENE RAAMAT
(Laulud 1–41)
¨
3 Nad utlevad: „Rebigem
LAUL 1
˜
katki
nende ahelad,
a Op 4:14
˜
¨
b Op 22:10
heitkem endalt ara nende
¨
c L 19:7
koidikud!”
L 40:8
L 112:1
2
4 Kes istub taevasel troonil,
Mt 5:3
naerab,
Ro 7:22
Jk 1:25
Jehoova pilkab neid.
d Jos 1:8
˜
5 Ta koneleb nendega
L 119:97
1Ti 4:15
3
oma vihas,
e 1Aj 22:13
kohutab neid tulises
Jer 17:7, 8
f Mt 25:41
meelepahas.
¨
g Mal 3:18
6 Ta utleb: „Ma olen seadnud
Mt 13:49, 50
oma kuninga a
h L 37:18
¨
¨
Jer 12:3
oma puhale maele
1Pe 3:12
˜
4
Siionile.” b
i Op 14:12

7 Ma annan teada
Jehoova otsuse,
LAUL 2
¨
ta utles mulle:
j Ap 4:25–28
5
k Mt 27:1, 2
„Sina oled mu poeg, c
Lu 23:10, 11
¨
tana sai minust su isa. d
Ilm 19:19
¨
l L 89:20
8 Kusi minult ja ma annan
Jes 61:1
¨
6
rahvad
sulle parandiks,

¨ ¨
maa aared su omandiks. e
Teine veerg
9 Sa purustad nad
a L 45:6
raudse valitsuskepiga, f
Hes 21:27
¨ ¨
Tn 7:13, 14
lood kildudeks
Ilm 19:16
˜
kui savinou.” g
b 2Sa 5:7
¨ ¨
2
Ilm 14:1
10 Ja nuud, kuningad,
c Mt 3:16, 17
toimige arukalt,
Mr 1:9–11
˜
Ro 1:4
maa kohtumoistjad,
d Ap 13:33
laske
end
noomida1!
Heb 1:5
Heb 5:5
11 Teenige Jehoovat
e L 72:8
kartusega,
Heb 1:2
˜ ˜
¨
˜
˜
˜
Ilm 11:15
roomutsege varisedes.
1:2 1 Voib tolkida ka „motiskleb ta sea¨
¨ ¨
duse ule”, „loeb ta seadust poolel haa- f Ilm 12:5

1

2

˜
Onnelik on inimene, kes ei
¨
˜
¨
kai jumalatute nou jargi,
a
ei seisa patuste teel
ega istu pilkajate pingil, b
˜ ˜
vaid kes tunneb roomu
Jehoova seadusest c
˜
ja loeb ta seadust mottega1
¨
¨ ¨
paeval ja ool. d
¨ ¨
Ta on kui veeojade aarde
istutatud puu,
mis annab vilja omal ajal
¨
ja mille lehed ei narbu,
˜
ning koik, mis ta teeb,
¨
laheb korda. e
Jumalatud aga pole
sellised —
nad on kui aganad, mille
tuul minema kannab.
¨
¨ ¨
Seeparast ei jaa jumalatud
seisma kohtus f
˜
ega patused oigete hulgas. g
˜
Jehoova teab oigete teed, h
kuid jumalatute tee
saab otsa. i
¨
Miks rahvad mollavad,
˜
rahvahoimud sepitsevad1
¨
tuhja? j
Maa kuningad astuvad
¨
valja,
˜
voimukandjad kogunevad1
¨
kui uks mees k
˜
Jehoova ja tema voitu
vastu. l

˜
˜
˜
lel”. 2:1 1 Voib tolkida ka „motlevad”.
˜
˜
˜
2:2 1 Voib tolkida ka „peavad nou”.

Ilm 19:15

g Tn 2:44
Ilm 2:26, 27

˜
˜
˜
2:10 1 Voib tolkida ka „votke hoiatust
kuulda”.

LAULUD 2:12–5:5
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12 Austage Poega,1 a
et Jumal ei vihastuks
ja te oma teelt sootuks
¨
ei haviks, b
¨
sest tema viha suttib
˜ kiiresti.
˜
Onnelikud on koik,
kes otsivad varju
tema juurest.
˜ Taaveti laul, mille ta tegi,
kui pogenes oma poja Absalomi eest. c

miks on mul
3 Oh,niiJehoova,
ohtralt vastaseid?
˜
d

2
3

4
5
6

7

8

Miks touseb nii suur hulk
mu vastu? e
¨
Paljud utlevad mu kohta:
¨ ¨
„Ei Jumal teda paasta.” f
(sela)1
Kuid sina, Jehoova,
oled mu kilp, g
sa oled mu au, h
˜
¨
mu pea sa tostad ules. i
¨ ¨
Jehoovat huuan ma valjult,
¨
ta vastab mulle oma puhalt
¨
maelt. j (sela)
Ma heidan maha ja uinun,
Jehoova toetab mind,
¨
ma arkan rahus. k
¨
Ei karda ma kumneid
tuhandeid,
¨
kes umber on mind
piiranud. l
˜
¨ ¨
Touse, Jehoova! Paasta
mind, m mu Jumal!
Mu vaenlastele sa annad
˜
vastu lougu,
jumalatuil murrad
hambad. n
¨
¨ ¨
Jehoova kaes on paaste. o
˜
Sinu rahval on su onnistus.
(sela)
Juhatajale: keelpillide saatel.
Taaveti laul.

¨ ¨

mulle, kui ma huuan,
˜
4 Vasta
mu oiglane Jumal!
¨ ¨
p

Ava mulle paasetee
mu kitsikusest.

˜
˜
2:12 1 Sona-sonalt „andke suud Pojale”.
˜
3:2; 5:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.

LAUL 2
a Flp 2:9–11
b Joh 3:36



2

LAUL 3
c 2Sa 15:14
d 2Sa 15:12

3

2Sa 16:15

e 2Sa 12:11
f 2Sa 16:7, 8
g 1Mo 15:1

4

h Jes 45:25
i L 27:6
j 2Sa 15:25
L 2:6

5

k L 4:8

˜
Op 3:24

l 2Ku 6:15, 16

6

L 27:3
Ro 8:31

m 1Ti 4:10
n 2Te 1:6

7

o L 37:39
Jes 43:11
Ilm 19:1


LAUL 4

8

p L 11:7


Teine veerg
a Ef 4:26
b L 37:3
L 62:8
˜
Op 3:5
1Pe 4:19

c 4Mo 6:26
L 80:7
˜
Op 16:15
1Pe 3:12

d L 3:5

Juhatajale: nehilot1. Taaveti laul.

Jehoova,
˜
5 Oo,kuula
mu sonu,
¨
2
3

˜
Op 3:24, 26

e 3Mo 25:18


LAUL 5

4

f L 65:2
1Pe 3:12

g L 55:16, 17
h Mr 1:35
i L 89:14

˜
Op 6:16–19
Hab 1:13

j L 15:1–5

˜
Op 12:19

Ole mulle armuline ja kuula
mu palvet.
Kaua veel te teotate mu au,
te inimlapsed?
¨
Kaua armastate tuhisust
ja sepitsete valet? (sela)
Teadke seda: Jehoova kohtleb eriliselt oma ustavat1.
Jehoova kuuleb,
¨ ¨
kui ma huuan teda.
¨
Kui arritute,
¨
arge tehke pattu. a
˜
Voodis olles moelge oma
¨
sudames ja vaikige. (sela)
˜
Tooge ohvreid oiguses,
lootke Jehoova peale. b
¨
Paljud kusivad: „Kes annab
¨
meile naha head?”
Su palge valgus paistku
meie peale, oo, Jehoova! c
¨
Mu sudamesse oled andnud
˜ ˜
roomu suurema kui neil,
kel viljasaak on rikkalik
¨
¨
ja varsket veini kulluses.
Ma heidan rahus magama
ja uinun, d
¨
vaid tanu sinule, Jehoova,
ma elan hirmu tundmata. e

5

f

pane tahele mu ohkamist!
˜
¨ ¨
Vota kuulda mu appihuudu,
mu kuningas ja Jumal, sest
sinu poole ma palvetan.
Jehoova, hommikul sa
¨ ¨
kuuled mu haalt, g
¨ ¨
hommikul ma raagin oma
murest h ja ootan pikisilmi.
Sest sina oled Jumal,
kes ei salli kurjust, i
¨
˜
˜ ¨ ¨
ukski oel ei voi jaada
j
¨ su juurde.
¨
˜
Ukski ulbe ei voi seista
su ees.

˜
˜
˜
4:3 1 Voib tolkida ka „tostab oma ustavat esile”, „eraldab oma ustava enda
jaoks”.
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6

7

8

9

10

11

12

˜
Sa vihkad koiki,
kes teevad kurja. a
¨
Sa havitad need,
¨ ¨
kes raagivad valet. b
¨
Jehoova jalestab
¨
vagivaldset1 ja petist. c
Aga mina tulen su kotta d
¨
su kullusliku
¨
truu armastuse parast, e
aukartuses ma kummardan
¨
su puha templi poole. f
Oo, Jehoova, juhata mind
˜
oma oiguses
¨
mu vastaste parast.
Tasanda
mulle
oma
tee! g
¨
˜
Uhtki nende sona ei saa
usaldada,
˜
nad pakatavad oelusest,
nende kurk on lahtine haud,
˜
nende sonad libekeelsed. h
˜
Aga Jumal moistab nad
¨ ¨
suudi,
nad langevad omaenda
˜
sepitsuste tottu. i
Nende paljude pattude
¨
¨
parast aetagu nad ara,
sest nad on sinu vastu
¨
massanud.
˜
Kuid koik, kes sinu
juurest varju otsivad,
˜ ˜
roomustavad, j
˜
nad hoiskavad igavesti.
Sa ei lase kedagi nende ligi.
Kes armastavad su nime,
juubeldavad.
Sest sina, Jehoova,
˜
˜
onnistad oiget,
su heameel temast kaitseb
teda suure kilbina. k
Juhatajale:
ˇ
keelpillide saatel seminitis1.
Taaveti laul.

¨
Oo, Jehoova, ara noomi
mind oma vihas,
¨
ara manitse oma raevus! l
2 Ole mulle armuline, Jehoo˜
va, sest olen norkemas.

6

˜
˜
5:6 1 Voib tolkida ka „verevalajat”.
˜
6:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.

LAULUD 5:6–7:2
LAUL 5
a Ro 12:9
Heb 1:9
˜

b Op 20:19

c

d
e
f
g
h
i

j
k

Joh 8:44
Kol 3:9
Ilm 21:8
1Mo 9:6
L 55:23
˜
Op 6:16, 17
1Pe 3:10
1Sa 3:3
1Aj 16:1
L 69:13
L 28:2
L 138:2
L 25:4, 5
L 27:11
˜
Op 29:5
Ro 3:13
2Sa 15:31
2Sa 17:23
L 7:14, 15
L 40:16
1Mo 15:1
L 3:3

3
4

5

6

7


LAUL 6
l L 38:1

8

Jer 10:24


Teine veerg
a L 41:4
b
c
d
e
f

g
h
i
j

k

l

L 103:2, 3
Mt 26:38, 39
L 13:1, 2
L 50:15
L 119:88
Nu 3:22
L 30:9
L 115:17
Kog 9:5, 10
L 69:3
L 39:12
L 31:9
L 3:4
L 145:18, 19
Heb 5:7
L 31:22
L 40:1
Jn 2:2
L 40:14
Jer 20:11


LAUL 7
m L˜ 18:2

Op 18:10

n Jer 15:15
2Ko 4:9
2Pe 2:9
o L 10:9

9

10

Tee mind terveks,
Jehoova, a sest mu luud
vabisevad.
Ma olen suures segaduses. b
¨
Ma kusin sinult, Jehoova,
kui kaua veel? c
¨ ¨
Poordu, Jehoova,
¨ ¨
ja paasta mind, d
vabasta mind oma truu
¨
armastuse parast. e
Sest surmas
ei meenutata sind.
Kes surmavallas1
¨
tanab sind? f
¨
Ma
vasinud ohkamast. g
¨ ¨ olen
¨
Oo labi leotan ma
pisaratega oma voodit,
¨
ujutan nutuga oma sangi. h
Mu silmad on kurbusest
¨
¨ ¨
tontsiks jaanud, i
˜
tuhmistunud1 koigi mu
¨
ahistajate parast.
Taganege minust,
˜
koik, kes teete kurja,
sest Jehoova kuuleb
mu nuttu. j
Jehoova kuuleb
mu anumist, k
˜
Jehoova votab vastu
mu palve.
˜
¨ ¨
Koik mu vaenlased jaavad
¨
habisse ja kohkuvad,
¨
¨
uhtakki taanduvad nad
¨
habistatult. l

Taaveti kaebelaul,
mida ta laulis Jehoovale
˜
¨
benjaminlase Kuusi sonade parast.

mu Jumal,
7 Jehoova,
sinu juures olen ma

leidnud varju. m
¨ ¨
˜
Paasta mind koigi
¨
mu tagakiusajate kaest
ja vabasta mind, n
2 muidu nad rebivad otsekui
˜
¨
lovi mu tukkideks, o
¨
¨ ¨
viivad ara ja paastjat ei ole.

¨
6:5 1 Sumboolne paik, kus inimesed ma˜
gavad surmaund. (Vt „Sonaseletusi”.)
˜
˜
¨ ¨
6:7 1 Voib tolkida ka „vanaks jaanud”.

LAULUD 7:3–8:5
3 Jehoova, mu Jumal,
¨ ¨
kui olen suudi,
¨
kui olen teinud ulekohut,
4 kui olen teinud kurja sellele,
kes tegi mulle head, a
˜
˜
voi riisunud pohjuseta
oma vaenlast1,
5 siis ajagu vaenlane mind
¨
taga ja saagu katte,
tallaku mu elu maha,
˜
paisaku mu au pormu.
(sela)
˜
6 Touse, Jehoova, oma vihas!
¨
Astu valja mu vaenlaste
raevu vastu, b
¨
¨
arka minu parast ja
˜
pane kehtima oigus. c
¨
7 Rahvad umbritsegu sind,
tegutse nende vastu
˜
korgusest.
8 Jehoova langetab otsuse
¨
rahvaste ule. d
˜
Moista mulle kohut,
Jehoova,
˜
mu oigust ja laitmatust
¨ ¨
mooda. e
˜
9 Palun tee lopp jumalatute
nurjatustele.
˜
Oige tee aga tugevaks, f
˜
sest sina oled oiglane
¨
Jumal, g kes uurib labi1
¨
sudame h ja neerud2. i
¨ ¨
10 Jumal on mu kilp, j ta paas¨
tab sudamelt ausad. k
˜
11 Jumal on oiglane
˜
kohtumoistja, l
¨
iga paev kuulutab ta
oma kohtuotsuseid1.
12 Kui mees ei kahetse, m siis
˜ ˜
Jumal ihub oma mooka, n
painutab vibu ja sihib. o
13 Ta paneb valmis
surmarelvad,
˜
¨
¨ ¨
7:4 1 Teine voimalik tahendus: „saast˜
˜
nud seda, kes voitleb mu vastu poh˜
˜
juseta”. 7:9 1 Voib tolkida ka „paneb
˜
˜
proovile”. 2 Voib tolkida ka „sisimad
˜
˜
¨ ¨
tunded”. 7:11 1 Voib tolkida ka „suudi˜
moistvaid otsuseid”.
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LAUL 7
˜

a Op 17:13
b L 3:7
L 35:1

14

c L 103:6
d 1Mo 18:25
L 9:7, 8

e L 18:20
L 26:11
L 41:12
f L 37:25

15

g 5Mo 32:4
Ilm 15:3

h 1Sa 16:7
i 1Aj 28:9

16

Jer 17:10
Ilm 2:23

j 1Mo 15:1
˜
Op 30:5
˜

k Op 2:21
l 1Mo 18:25

17

L 9:4
L 98:9
m Jes 55:7

n 5Mo 32:41
o 5Mo 32:
21, 23


Teine veerg

Juhatajale: gitit1.
Taaveti laul.

meie isand,
¨
8 Oo,kuiJehoova,
ulev on su nimi

a 5Mo 32:42
b Jk 1:15
c Est 7:10
L 10:2
L 35:7, 8
L 57:6
˜
Op 26:27
d Est 9:24, 25
e L 35:28

2

f Tn 4:17
g Jes 25:1
Heb 13:15
Ilm 15:4

3


LAUL 8
h 1Ku 8:27
L 104:1
L 148:13

4

i Mt 21:16
Lu 10:21
1Ko 1:27

j L 19:1
L 104:19
Jes 40:26
Ro 1:20

k 1Mo 1:29
1Mo 9:3
L 144:3
Mt 6:25, 30
Joh 3:16
Ap 14:17
Heb 2:6–8

on valmis laskma
¨ ¨
suutenooli. a
¨
Vaata seda, kes on kaima
peal kurjusega,
¨
¨
kes kannab usas hada,
kes toob ilmale pettuse. b
Ta kaevab augu
¨
ja suvendab seda,
kuid kukub ise
oma kaevatud auku. c
¨
¨
Tema sunnitatud hadad
naasevad ta enda
pea peale, d
¨
tema vagivald tuleb ta
oma pealaele.
¨
Ma tanan Jehoovat
˜
¨
ta oiguse parast, e
laulan kiitust Jehoova,
˜
˜
Koigekorgema f nimele1. g

5

kogu maal!
Sa oled pannud
oma hiilguse taevastki
˜
korgemale.1 h
Laste ja imikute suu kaudu i
¨
oled sa naidanud
¨
oma vage
¨
oma vastaste parast,
et panna vaikima vaenlast
¨
ja kattemaksjat.
Kui ma vaatan taevast,
˜
¨ ¨
su sormede tood,
¨
kuud ja tahti, mis sa oled
valmistanud, j
siis mis on surelik,
et sa teda meeles pead,
inimlaps, et sa tema eest
hoolitsed? k
Sa tegid ta pisut alamaks
jumalasarnastest1,

˜
˜
¨
7:17 1 Voib tolkida ka „kiidan pilliman˜
˜
guga Jehoova, Koigekorgema nime”.
˜
8:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”. 8:1 1 Teine
˜
¨
¨ ¨
voimalik tahendus: „sinu hiilgusest raa˜
˜
gitakse taeva kohal”. 8:5 1 Voib tolkida
ka „inglitest”.
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6

7
8
9

LAULUD 8:6–9:16

kroonisid ta au
ja hiilgusega.
˜
Sa andsid talle voimu
¨
¨ ¨ ¨
oma katetoo ule. a
˜
Sa oled pannud koik
ta jalge alla:
lambad, kitsed ja veised,
ka metsloomad, b
taeva linnud ja mere kalad,
˜
koik, mis liigub
mere radadel.
Oo, Jehoova, meie isand,
¨
kui ulev on su nimi
kogu maal!
Juhatajale: muut laben1.
Taaveti laul.

1 [alef ]2

¨

Jehoova, ma tanan sind
¨
9 Oo,kogu
sudamest,
˜

kuulutan koiki su imelisi
tegusid! c
˜ ˜
2 Ma roomutsen ja juubeldan,
laulan kiitust su nimele,1
˜
˜
oo, Koigekorgem! d

2 [beet]

3 Mu vaenlased taanduvad, e
nad komistavad
ja hukkuvad su ees.
4 Sest sa kaitsed mind
˜
mu oiges kohtuasjas,
istud oma troonil ja
˜
˜
moistad oiglast kohut. f

3 [gimel]

5 Sa hurjutasid rahvaid, g
hukkasid jumalatud.
Nende nimed kustutasid
sa alatiseks, igaveseks.
˜
6 Vaenlane on loplikult
laastatud,
nende linnad oled juurinud
¨
sa valja,
¨
kogu malestus neist kaob. h
˜
9:mrk; 9:16 1 Vt „Sonaseletusi”. 9:1
¨
2 See on heebrea tahestiku esimene
¨
taht. Heebrea keeles on selle laulu ja
˜
teiste niisuguste laulude tekstiloikude
¨
¨
¨
algustahed tahestikulises jarjekorras.
˜
˜
¨
9:2 1 Voib tolkida ka „kiidan pillimanguga su nime”.
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b 1Mo 1:28
1Mo 9:3
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f L 89:14
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h 5Mo 25:19
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2Aj 20:12
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2Ku 24:3, 4
Lu 11:49–51
2Mo 3:7
L 72:13, 14
Lu 18:7
L 30:3
Jes 38:9, 10
Ilm 1:17, 18
Jer 17:19, 20
L 13:5
L 20:5
5Mo 32:35
˜
Op 5:22
2Mo 14:4
Jos 2:10
2Ku 19:19
˜
Op 26:27
Jes 3:11

5 [he]

7 Aga Jehoova on troonil
igavesti, a
ta on rajanud oma trooni
˜
˜
oigusemoistmiseks. b
˜
8 Ta moistab maailma
¨
˜
ule kohut oiguses, c
langetab rahvaste kohta
˜
oiglasi kohtuotsuseid. d

6 [vav]

9 Jehoova on kindel1
˜
varjupaik rohutule, e
¨
kindel varjupaik hadaajal. f
10 Kes tunnustavad sinu nime,
need usaldavad sind. g
¨
Sina, Jehoova, ei hulga iialgi neid, kes sind otsivad. h

7 [zajin]

11 Laulge kiitust Jehoovale,
kes elab Siionis,
tehke rahvaste seas
teatavaks tema teod! i
¨
12 Sest nende vere eest kattemaksja peab neid meeles, j
ta ei unusta vaevatute
¨
hadakisa. k

8 [heet]

13 Oo, Jehoova, ole mulle
¨
armuline! Nae, millist
vaeva mu vihamehed
˜
mulle pohjustavad,
˜
¨
sina, kes tostad mind ules
¨
surmavaravaist. l
14 Siis ma kuulutan
¨ ¨
su kiiduvaart tegusid
¨
¨
Siioni tutre varavais m
˜ ˜
ja roomutsen su
¨ ¨
¨
paastetegude ule. n

9 [teet]

15 Rahvad on langenud enda
kaevatud auku,
nende jalg on astunud nen˜
de enda peidetud vorku. o
16 Jehoovat tuntakse
tema kohtuotsustest. p
Jumalatud on nende enda
¨
¨ ¨
˜
¨ ¨
katetooga loksu puutud. q
Higajon.1 (sela)
˜
˜
˜
9:9 1 Voib tolkida ka „korge”.

LAULUD 9:17–10:16
[ jood ]

17 Jumalatud taanduvad
surmavalla poole,
˜
koik rahvad, kes unustavad
Jumala.
¨ ¨
18 Aga vaene ei jaa igaveseks
˜
unustuse holma a
ning tasaste lootus
¨
ei havi eales. b
[kaf ]

¨
˜
19 Touse, Jehoova! Ara lase
˜
surelikul voimust saada.
˜
Moistetagu sinu palge ees
rahvastele kohut. c
¨ ¨
20 Oo, Jehoova, loo neid
hirmuga, d
teadku rahvad, et nad on
˜
koigest surelikud! (sela)

10

[lamed ]

Oh, Jehoova, miks seisad
kaugel?
¨
Miks peidad end hadaajal? e
¨
2 Jumalatu ajab ulbelt
abitut taga, f
¨ ¨
˜
kuid ta puutakse loksu
tema enda sepitsustega. g
3 Jumalatu hoopleb oma
isekate himudega, h
˜
ta onnistab ahnet1

 [nun]

˜
ja polgab Jehoovat.
˜
4 Jumalatu oma korkuses
ei otsi Jumalat,
˜
tema ainus mote on:
„Jumalat ei ole.”1 i
¨
˜
5 Tema kaigud onnestuvad, j
¨ ¨
su seadused aga jaavad
talle kaugeks. k
˜
Ta irvitab koigi oma
¨
vaenlaste ule.
˜
¨
6 Ta motleb oma sudames:
˜
„Ei mina eales koigu.
˜
˜
Inimpolvest inimpolve
˜
¨
mina onnetust ei nae.” l
˜
¨
10:3 1 Teine voimalik tahendus: „ahne
˜
˜
˜
onnistab iseennast”. 10:4 1 Voib tolki¨
da ka „mul Jumalast ukspuha”.
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 [pe]¨
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7 Tema suu on tais needusi,
¨
valet ja ahvardusi, a
¨
tema keele all on hada
¨
ja ulekohus. b
¨
8 Ta varitseb asulate lahedal,
oma peidupaigast tapab
¨ ¨
ta suutu. c

 [ajin]

˜
Ta silmad otsivad onnetut
ohvrit. d
˜
9 Ta ootab peidus nagu lovi
oma pesapaigas. e
Ta varitseb, et tabada
abitut.
Ta tababki tema, kui tirib
˜
kinni oma vorgu. f
10 Ta purustab ohvri ja surub
˜
ta pormu,
¨ ¨
armetud langevad ta kuusi.
˜
¨
11 Ta motleb oma sudames:
„Jumal on unustanud. g
¨ ¨
¨
Ta on pooranud ara
oma palge,
¨
ta ei marka ealeski.” h

 [koof ]

˜
12 Touse, Jehoova! i Oo,
˜
¨
Jumal,
tosta oma kasi! j
¨
Ara unusta vaevatuid. k
˜
13 Miks polgab jumalatu
Jumalat?
˜
¨
Ta motleb oma sudames:
˜
„Ei noua sa mult aru.”

 [rees]ˇ

¨
14 Sina aga naed muret
ja vaeva,
˜
pead seda silmas ja votad
¨
asja kasile. l
¨ ¨
˜
Sinu poole poordub onnetu
ohver, m
sina aitad isata last. n
ˇ
 [sin]

15 Murra jumalatu ja kurja
¨
kasivars. o
Karista teda ta kurjuse
eest,
kuni sa seda enam ei leia.
16 Jehoova on kuningas
ikka ja igavesti. p
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LAULUD 10:17–13:2

¨
Rahvad on havinud maa
pealt. a

a L 9:5

 [tav]

L 44:2

17 Sa kuuled tasaste palvet,
Jehoova, b
¨
sa kinnitad nende sudant, c
¨
paned neid tahele. d
˜
˜
18 Sa moistad oigust isatule
˜
ja rohutule, e
˜
pormust tehtud surelik
ei heiduta neid enam. f
Juhatajale. Taaveti laul.

juures olen ma
11 Jehoova
leidnud pelgupaiga.
¨
g

2

3
4

5

6

7

ˇ
Juhatajale: seminitis1.
Taaveti laul.

LAUL 10

Kuidas te siis utlete mulle:
˜
¨
„Pogene oma maele
kui lind!
Vaata, kuis jumalatud
painutavad vibu,
¨ ¨
seavad noole vibunoorile,
et lasta pimeduse varjus
¨
sudamelt ausaid.
¨ ¨
Kui alusmuurid1 maha
kistakse,
˜
mida saab siis oige teha?”?
Jehoova on oma
¨
puhas templis. h
Jehoova troon on taevas. i
¨
˜
Tema silmad naevad koike,
ta valvas pilk uurib
inimlapsi. j
¨
˜
Jehoova uurib labi nii oige
k
kui ka jumalatu,
¨
ta vihkab igauht,
¨
kes armastab vagivalda. l
Jumalatuile puistab ta
¨ ¨
puuniseid1,
¨ ¨
˜
tuli ja vaavel m ja korvetav
tuul on nende karikas.
˜
Sest Jehoova on oiglane, n
˜
ta armastab oigust. o
¨
Ausameelsed saavad naha
ta palet1. p

˜
˜
˜
¨ ¨
11:3 1 Voib tolkida ka „oiguse alusmuu˜
¨
rid”. 11:6 1 Teine voimalik tahendus:
¨
˜
˜
„tuliseid susi”. 11:7 1 Voib tolkida ka
¨
„palvivad ta soosingu”.

b L 9:18

¨ ¨

asta mind, Jehoova,
12 Pasest
ustavaid

c 1Aj 29:18, 19
˜

d Op 15:8
1Pe 3:12

e L 72:4

2

f Jes 51:12


LAUL 11

3

g 2Aj 14:11
L 7:1
L 56:11

h Mi 1:2

4

Hab 2:20

i 2Aj 20:6
L 103:19
Ilm 4:2, 3

j 2Aj 16:9

˜
Op 15:3
Sak 4:10
Heb 4:13

5

k 1Mo 6:5
1Mo 7:1
˜
˜
Op 6:16, 17

l Op 3:31

m 1Mo 19:24

6

Hes 38:22

n 5Mo 32:4
o L 146:8
p Ii 36:7

7

L 34:15
1Pe 3:12
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LAUL 12
a L 28:3
b 2Mo 15:9, 10
1Sa 2:3
Hes 28:2

c L 10:5
d 2Mo 3:7
e 2Sa 22:31
L 19:8

f 1Sa 2:9
g Kog 8:11


LAUL 13
h Ii 13:24
L 6:3
L 22:2

8

pole enam,
truud on kadunud
¨ inimeste seast.
¨ ¨
Uksteisele raagitakse valet,
˜
meelitatakse, koneldakse
¨
kahepalgelise sudamega. a
˜
Jehoova kaotab koik
meelitavad huuled,
suurustlevad keeled, b
¨
need, kes utlevad: „Oma
˜
keelega me voidame,
oma huuli me pruugime,
nagu tahame.
Kes on meile isandaks?” c
˜
„Vaevatute rohumise,
¨
vaeste ohkamise parast d
¨ ¨
asun ma nuud tegutsema,”
¨
utleb Jehoova.
¨ ¨
„Ma paastan nad nende
˜
¨
polastajate kaest.”
˜
Jehoova sonad on puhtad, e
˜
need on kui hobe, mis
on saviahjus1 sulatatud,
seitse korda puhastatud.
Sina, Jehoova, valvad
vaeseid ja vaevatuid, f
¨
kaitsed igauht neist igavesti
˜
selle polvkonna eest.
Jumalatud jalutavad
vabalt ringi,
¨
sest inimlapsed ulistavad
˜
kolvatust. g
Juhatajale. Taaveti laul.

kauaks, Jehoova,
¨
13 Kuioled
sa jatnud

mind unustusse?
Kas igaveseks?
Kaua veel sa varjad mu eest
oma palet? h
2 Kaua veel pean ma
muret tundma,

˜
12:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”. 12:6 1 Tei˜
¨
˜
ne voimalik tahendus: „maapoue sulatusahjus”.

LAULUD 13:3–16:3

3

4

5

6

¨
¨
iga paev sudames
kurbust kandma?
˜
Kui kaua voidutseb
¨
vaenlane mu ule? a
Vaata mu peale
ja vasta mulle,
Jehoova, mu Jumal!
Anna mu silmisse elutuld,
et ma ei suiguks
surmaunne,
¨
et mu vaenlane ei utleks:
¨ „Ma sain temast jagu!”
Ara lase vastastel mu
¨
˜ ˜
languse ule roomu tunda. b
Su truu armastuse peale
ma loodan, c
¨ ¨
¨
su paastetegude ule
˜ ˜
¨
roomustab mu suda. d
Jehoovale ma laulan,
sest ta on mulle
¨
kulluslikult tasunud. e
Juhatajale. Taaveti laul.

˜

¨

utleb oma
¨
14 Moistmatu
sudames:
f

2

3

4

5

„Jehoovat ei ole.”1
Seesuguste teod on
˜
¨
kolvatud ja jaledad.
¨
Mitte ukski ei tee head. g
Jehoova vaatab taevast
inimlaste peale,
¨
˜
et naha, kas on mond
taiplikku, kedagi,
kes otsib Jehoovat. h
˜
Nad koik on
¨
¨ ¨
ara poordunud, i
˜
nad koik on rikutud.
¨
Mitte ukski ei tee head,
mitte ainuski.
¨
Kas uhelgi patustajal
pole raasugi oidu?
˜
Nad ogivad mu rahvast
nagu leiba
¨ ¨
ega huua Jehoova poole.
Neid haarab aga
kohutav hirm, j

˜
˜
¨
14:1 1 Voib tolkida ka „ukspuha mul Jehoovast”.
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L 147:11
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e L 116:7
L 119:17


LAUL 14
f L 10:4

˜
sest Jehoova on oigete
˜
polvkonnaga.
¨ ¨
6 Teie, patustajad, puuate
nurjata vaevatu plaane,
kuid Jehoova on
tema varjupaik. a
7 Oh tuleks ometi Siionist
¨ ¨
Iisraelile paaste! b
Kui Jehoova toob oma
˜
rahva vangipolvest tagasi,
˜
siis Jaakob hoisaku,
˜ ˜
Iisrael roomustagu.

Jes 29:16

g L 53
Ro 3:10–12

h 2Aj 16:9
L 33:13–15
Heb 11:6

i Kog 7:29
j 2Mo 15:16

Taaveti laul.

2
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3

L 142:5

b Ro 11:26, 27



4

LAUL 15
c L 2:6
L 24:3, 4

d L 1:1
e Jes 33:15, 16
Ap 10:34, 35
˜

f Op 3:32
Ef 4:25

g 3Mo 19:16
L 101:5
˜
Op 20:19
˜

h Op 14:21
Ro 12:17

i 2Mo 23:1
j Est 3:2
k Jos 9:18–20
Koh 11:34, 35
L 50:14
Mt 5:33

l 2Mo 22:25
m 2Mo 23:8
n L 16:7, 8

˜
Op 12:3
2Pe 1:10


LAUL 16
o L 25:20
p L 119:63

˜

kes voib olla
¨
15 Jehoova,
kulaline su telgis?

5

Kes tohib elada
¨
¨
su puhal mael? c
¨
See, kes kaib laitmatuses, d
˜
teeb, mis on oige, e
¨ ¨
˜
¨
ja raagib tott oma sudames, f
kes teisi ei laima, g
ei tee ligimesele halba h
˜
ega musta1 oma sopru, i
¨
kellele on tulkad
˜
¨ ¨
polastusvaarsed, j
kuid kes austab neid,
kes kardavad Jehoovat,
˜
kes ei tagane oma tootusest
ka siis, kui see toob talle
kahju, k
kes ei laena raha
kasu peale l
˜
¨ ¨
ega vota suutu vastu
¨
altkaemaksu. m
˜
Kes nonda teeb,
˜
ei koigu eal. n

16

Taaveti miktam1.

Kaitse mind, oo, Jumal,
sest sinu juurest otsin
ma varju. o
¨
2 Ma utlen Jehoovale:
„Sina oled Jehoova,
¨
headuse late.
¨
3 Puhad, kes on maa peal,
¨
need ullad, on mu
˜ ˜
suurim room.” p

˜
˜
¨
15:3 1 Voib tolkida ka „habista”. 16:mrk
˜
1 Vt „Sonaseletusi”.
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¨
4 Kes kaivad ebajumalate
¨
jarel, suurendavad
oma valu. a
Ma ei vala iial nende
jumalaile verd
joogiohvriks,
nende jumalate nimed
¨
ei tule ule mu huulte. b
5 Jehoova on mu osa,
mu liisuosa c
˜ ˜
ja roomukarikas. d
¨
Sina kaitsed mu parandit.
¨
˜ ˜
6 Mulle on valja moodetud
meeldivad paigad,
¨
mu parandiosa
˜ ˜
toob mulle roomu. e
¨
7 Ma ulistan Jehoovat,
˜
mulle nou on andnud. f
¨ kes
¨
Ooselgi noomivad mind
˜
mu sisimad motted1. g
8 Ma hoian Jehoovat alati
silme ees. h
˜
Ma ei koigu eal, sest tema
¨
on mu paremal kael. i
¨
˜ ˜
9 Seeparast roomustab mu
¨
˜
suda ja hoiskab mu hing1.
Ma elan julgesti.
¨
10 Sest sina ei jata mind
surmavalda1, j
¨
ei luba oma ustaval naha
¨
hauasugavust2. k
11 Sa annad mulle teada
elutee. l
˜ ˜
Sinu juures on roomu
m
rohkesti,
¨
˜
su paremas kaes onne
igavesti.
Taaveti palve.

˜

mu anumist oiguse
17 Kuula
eest, Jehoova,
¨
¨ ¨
pane tahele mu appihuudu,
kuula mu palvet,
kus pole pettust! n

˜
˜
¨
16:7 1 Voib tolkida ka „sugavaimad
˜
˜
tunded”, sona-sonalt „neerud”. 16:9
˜
˜
¨
1 Sona-sonalt „au”. 16:10 1 Sumboolne
paik, kus inimesed magavad surmaund.
˜
˜
(Vt „Sonaseletusi”.) 2 Teine voimalik
¨
˜
tahendus: „kodunemist”.

LAULUD 16:4–17:12

LAUL 16
a 5Mo 8:19
L 97:7
Jn 2:8

b 2Mo 23:13
Jos 23:6, 7

c L 73:26
d L 23:5
e L 78:55
f Jes 48:17
g L 17:3
L 26:2

h L 139:17, 18
i L 73:23
Ap 2:25–28

j L 49:15
Ap 2:31
Ap 3:15
Ilm 1:17, 18

k Ii 14:13, 14
Ap 13:34–37
˜

l Op 12:28
m L 21:6
Mt 5:8


LAUL 17
n L 145:18


Teine veerg
a L 37:5, 6
b L 11:5
L 16:7
1Ko 4:4

c L 26:2
Mal 3:3
1Pe 1:6, 7

d L 119:9
e L 18:36
L 94:18
L 119:133
L 121:3

f L 55:16
g Jes 37:17
h L 31:21
Nu 3:22

i 5Mo 32:9, 10
Sak 2:8

j Ru 2:12
L 36:7
L 57:1

k 1Sa 24:11
L 35:4

l 1Sa 23:26

˜
˜
2 Moista mulle oiglast kohut, a
¨
su silmad nahku minu
˜
oigust.
¨
3 Sa oled uurinud mu sudant,
¨
vaadanud mind labi
¨ ¨
oosel. b
Sa oled mind puhastanud c
ega ole must leidnud
kurje sepitsusi,
mu suu ei ole patustanud.
4 Kuis inimesed ka ei toimiks,
˜
on su huulte sonad mind
¨ ¨
hoidnud roovli radadelt. d
¨
5 Mu sammud pusigu
su teedel,
¨ ¨
et jalad mul ei vaarataks. e
6 Oo, Jumal, sinu poole
¨ ¨
ma huuan,
sest sa vastad mulle! f
¨ ¨
˜
Poora mu poole oma korv,1
˜
kuula mu sonu. g
7 Truud armastust sa
¨
imeliselt naita, h
¨ ¨
sa nende paastja,
kes kaitset otsivad
¨
su paremalt kaelt;
¨ ¨
¨ ¨
sa paastad nende kuusist,
¨
kes massavad su vastu.
8 Hoia mind
kui oma silmatera, i
peida mind
oma tiibade varjus. j
9 Hoia mind jumalatute eest,
¨
kes mind rundavad,
verivaenlaste eest,
¨
kes mind umbritsevad. k
10 Nad on muutunud tuimaks,1
¨ ¨
¨
nende suu raagib ulbelt.
11 Nad piiravad meid sisse, l
et saaksid paisata
meid maha.
˜
12 Jumalatu on kui lovi, valmis
˜
saaki lohki kiskuma,
¨
˜
kui huppevalmis noor lovi
varitsuspaigas.

˜
˜
17:6 1 Voib tolkida ka „kummardu ja kuu˜
˜
la mind”. 17:10 1 Voib tolkida ka „nad
on sulgunud oma rasva sisse”.

LAULUD 17:13–18:16

˜
13 Touse, Jehoova, astu talle
vastu a ja alista ta,
˜ ˜
¨ ¨
oma moogaga paasta mind
¨
jumalatu kaest,
¨
¨ ¨
14 oma kaega paasta mind,
Jehoova,
¨
selle maailma meeste kaest,
kelle osa on selles elus, b
¨
kelle sa taidad
sinult tuleva heaga, c
¨
¨
kes jatavad parandi oma
paljudele poegadele.
˜
15 Aga mina oma oiguses
¨
naen su palet,
tunnen rahulolu, et saan
¨
argata sinu juures1. d
Juhatajale. Jehoova teenija
¨ ¨
Taaveti laul, millega
ta poordus
¨
Jehoova
poole˜ paeval, mil Jehoova
¨ ¨
paastis ta koigi tema
vaenlaste
¨
ja Sauli kaest. e

˜
Oo, Jehoova, mu joud,
sinusse olen ma
kiindunud. f
Jehoova on mu kalju
ja mu kindlus,
¨ ¨
minu paastja. g
Mu Jumal on mu kalju.h
Tema juurest otsin ma
kaitset.
Ta on mu kilp ja mu
¨ ¨
paastesarv1,
mu kindel varjupaik. i
¨ ¨
Ma huuan Jehoovat,
¨ ¨
kes vaarib kiitust,
¨ ¨
ma paasen oma vaenlaste
¨
kaest. j
¨
Surmakoidikud piirasid
mind, k
¨ ¨
vaaritute tulv kohutas
mind. l
¨
Ma olin massitud
¨
surmavalla koitesse,
˜
˜
surmavorgud olid votnud
mind oma haardesse. m

18
2

3

4

5

˜
˜
17:15 1 Voib tolkida ka „et saan sind
¨
˜
˜
˜
naha”. 18:2 1 Voib tolkida ka „voimas
¨ ¨
˜
paastja”. Sona „sarv” kasutatakse Piib˜
˜ ˜
¨
lis sageli jou voi voimu sumbolina.
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LAUL 17
a L 7:6
b L 73:12
c Mt 5:45
d L 65:4


LAUL 18
e 2Sa 22:1
f L 18:32
Jes 12:2

g L 3:3
L 37:39, 40
L 40:17

h 5Mo 32:4
i 1Mo 15:1
2Sa 22:2–4

j L 50:15
k 1Sa 20:3
L 116:3

l 2Sa 20:1
2Sa 22:5, 6
L 22:16

m Kog 9:12


Teine veerg
a L 11:4
b 2Sa 22:7
L 10:17
L 34:15
1Pe 3:12

c Koh 5:4
d 2Sa 22:8–16
L 77:18

e Jes 30:27
f L 144:5
Jes 64:1

g 2Sa 22:10
h L 99:1
i L 104:3
Heb 1:7

j L 97:2
k Ii 36:29
l 1Sa 2:10
1Sa 7:10

m 2Sa 22:14
L 29:3

n Jes 30:30
o Ii 36:32
L 144:6

p L 74:15
L 106:9
L 114:1, 3

q 2Mo 15:8
2Sa 22:16

¨ ¨
6 Kitsikuses huudsin ma
Jehoovat,
anusin oma Jumalat.
¨ ¨
Ta kuulis mu haalt
oma templista
¨ ¨
˜
ja mu appihuud joudis
˜
ta korvu. b
7 Siis hakkas maa rappuma
˜
ja koikuma, c
¨
¨
magede alused varisesid,
need vappusid edasi-tagasi,
¨
sest tema viha suttis. d
˜ ˜
˜
8 Tema soormeist tousis suits
¨
ja suust valjus neelav tuli, e
temast paiskusid
˜ ˜
¨
hooguvad soed.
9 Tema laskudes
paindus taevas, f
ta jalge all oli
pilkane pimedus. g
˜
10 Ta soitis keerubil
ja tuli lennates, h
¨ ¨
soostis alla vaimu1 tiivul. i
11 Ta pani pimeduse
endale katteks, j
mustavad veed
ja tihedad pilved
endale varjuks. k
¨
12 Tema ees sahvivast
valgusest
¨
tungisid labi pilvede rahe
¨
ja tulised soed.
¨
13 Jehoova muristas taevast, l
˜
˜
Koigekorgem andis kuulda
¨ ¨
oma haalt m
¨
raheterade ja tuliste sutega.
¨
14 Ta lasi valja nooli,
et pillutada vaenlasi, n
¨
heitis valke, et ajada nad
segadusse. o
¨
¨
15 Voolusang tuli nahtavale, p
maa alustoed paljastusid
˜
sinu soitlusest, Jehoova,
˜ ˜
sinu soormete hingusest. q
˜
¨
16 Korgustest sirutas ta kae,
˜
ta vottis must kinni
˜
˜
18:10 1 Voib tolkida ka „tuule”.
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17

18

19

20

21

22
23
24

25
26
27
28

29

30

˜
¨
ja tombas mind valja
¨
vetesugavusest. a
¨ ¨
¨
Ta paastis mu vageva
¨
vaenlase kaest, b
¨
mu vihkajate kaest, kes olid
minust tugevamad. c
˜
Nad tousid mu vastu
˜
¨
mu onnetuspaeval, d
kuid Jehoova oli mulle
toeks.
˜
Tema toi mind
turvalisse paika,
¨ ¨
paastis mu,
sest olin talle kallis. e
Jehoova tasub mulle
˜
¨ ¨
mu oigust mooda, f
¨
teeb mulle head mu kate
¨ ¨
puhtust mooda. g
¨
Ma olen ju kainud
Jehoova teedel,
ma pole teinud kurja, pole
¨
huljanud oma Jumalat.
˜
Koik tema seadused
on mul meeles,
¨ ¨
˜
tema maarusi ma ei polga.
¨ ¨
Ma jaan ta ees laitmatuks, h
hoian patust eemale. i
Tasugu Jehoova mulle
˜
¨ ¨
mu oigust mooda, j
¨
¨ ¨
mu kate puhtust mooda
tema ees. k
Ustavale oled sa ustav, l
laitmatut kohtled
laitmatult. m
Puhtale oled sa puhas, n
¨
salaliku kavaldad ule. o
¨ ¨
Sa paastad viletsad, p
¨
kuid uleolevad sa alandad. q
Sina, Jehoova,
¨ ¨
suutad mu lambi.
¨ ¨
Minu Jumal loob mu
¨
r
pimeduse
s
arama.
¨
˜
Uhes sinuga voin ma
¨
¨ ¨ ˜
runnata roovjouku, s
˜
¨
Jumala joul ma huppan
¨
¨ ¨ sˇ
ule muuri.
¨
Jumala tee on taiuslik, z
ˇ
˜
Jehoova sonad on puhtad. z

LAUL 18:17–43
LAUL 18
a 2Sa 22:17–20
L 124:2–4

b L 3:7
c L 35:10
d 1Sa 19:11

31

1Sa 23:26

e L 149:4
f 1Sa 26:23

32

1Ku 8:32

g 1Sa 24:11
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
ˇ
s
z
ˇ
z

2Sa 22:21–25
L 24:3, 4
L 84:11
2Sa
˜ 22:24
Op 14:16
Jes 3:10
Heb 11:6
2Sa
˜ 22:25
Op 5:21
L 97:10
2Sa 22:26–31
Ii 34:11
Jer 32:19
Mt 5:8
L 125:5
Ii 34:28
˜
Op 6:16, 17
Jes 2:11
Lu 18:14
L 97:11
Jes 42:16
2Sa 5:19
Heb 11:32–34
2Sa 22:30
Flp 4:13
5Mo 32:4
Tn 4:37
Ilm 15:3
L 12:6
L 19:8
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34
35

36
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39

a L 18:2
b
c

d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

L 84:11
L 86:8
Jes 45:5
5Mo 32:31
1Sa 2:2
2Sa 22:
32–43
L 84:5, 7
Jes 26:7
Hab 3:19
1Mo 15:1
5Mo 33:29
L 28:7
2Sa 22:36
L 113:6–8
L 17:5
L 2:8, 9
L 44:5
2Sa 22:41
L 34:21
1Sa 30:6

40

41

42

43

Ta on kilbiks neile, kes ta
juurest varju otsivad. a
Sest kes on Jumal
peale Jehoova? b
Kes on kalju,
kui mitte meie Jumal? c
˜
Jumal riietab mind jouga, d
tema teeb mu tee tasaseks. e
¨
Ta teeb mu jalad valedaks
kui hirvel,
paneb mind seisma
˜
korgendikele. f
˜
¨
˜
Ta opetab mu kasi sodima,
¨
mu kasivarred painutavad
vaskvibu.
Sa annad mulle
¨ ¨
oma paastekilbi, g
¨
su parem kasi toetab mind,
su alandlikkus teeb mind
suureks. h
Sa laiendad tee
mu sammudele,
mu jalg ei libastu. i
¨
Ma jalitan oma vaenlasi
ja taban nad.
¨ ¨
Ei poordu ma tagasi enne,
kui olen nad minema
¨
puhkinud.
Ma purustan nad,
˜
et nad enam ei touseks, j
nad langevad mu jalge alla.
˜
˜
Sa annad mulle jou sodida,
paiskad vastased maha
mu ees. k
Sa sunnid mu vaenlased
taanduma,
˜
ma teen lopu oma
vihameestele. l
¨ ¨
Nad huuavad appi,
¨ ¨
kuid paastjat ei ole,
¨ ¨
huuavad Jehoovat,
aga ta ei vasta neile.
Ma pihustan nad tolmuks
tuules,
¨
heidan nad valja nagu
¨
tanavapori.
¨ ¨
Sa paastad mind
rahva etteheidetest. m

LAULUD 18:44–19:12

44

45

46

47
48

49
50

Sa paned mind rahvastele
peaks. a
Siis teenib mind rahvas,
keda ma varem
ei tundnud. b
Pelgalt kuuldused minust
panevad neid mulle
kuuletuma.
˜ ˜
Vooramaalased
¨
lomitavad mu ees. c
˜ ˜
Vooramaalased
kaotavad julguse,
¨
tulevad varisedes
oma kindlustest.
Jehoova on elav!
Olgu kiidetud mu kalju! d
¨
Olgu ulistatud
¨ ¨
mu paaste Jumal! e
Jumal maksab mu eest
¨
katte, f
alistab mulle rahvad.
¨ ¨
Ta paastab mind vihaste
¨
vaenlaste kaest.
˜
˜
Sa tostad mind korgemale
mu vastastest, g
vabastad mind
¨
¨ ¨
vagivallatseja kuusist.
¨
¨
Seeparast tanan ma sind
rahvaste seas, Jehoova, h
ja laulan kiitust su nimele1. i
¨ ¨
˜
Ta paastab voimsalt oma
kuninga, j
osutab truud armastust
˜
oma voitule, k
¨
Taavetile ja tema jarglastele
igavesti. l
Juhatajale. Taaveti laul.

annab teada
19 Taevas
Jumala aust,
m

taevalaotus jutustab
¨
¨ ¨
tema katetoost. n
¨
¨
˜
2 Paev peab paevale konet,
¨ ¨
¨ ¨
oo jagab oole teadmisi.
˜
˜
3 Pole jutukoma, pole sonu,
¨ ¨
pole kuulda nende haalt.

˜
˜
¨
18:49 1 Voib tolkida ka „kiidan pillimanguga su nime”.
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LAUL 18
a 2Sa 8:3
L 2:8

b 2Sa 22:
44–46

c 5Mo 33:29
d 5Mo 32:4
e 2Mo 15:2
2Sa 22:
47–49

f 5Mo 32:35
Nah 1:2
Ro 12:19

g 2Sa 7:9
L 59:1

h 5Mo 32:43
L 117:1
Jes 11:10

i 2Sa 22:
50, 51
1Aj 16:9
Ro 15:9
j L 2:6
L 144:10
k 2Sa 7:15–17
1Ku 3:6
l L 89:20, 36
Jes 9:7
Lu 1:32, 33
Ilm 5:5


LAUL 19
m L 8:3, 4
Jes 40:22
Ro 1:20

n L 150:1
Ilm 4:11


Teine veerg
a
b
c
d
e
f
g
h

i

j
k
l
m
n
o

Ro 10:18
L 104:19
L 119:72
L 23:3
L 119:
111, 129
˜
Op 1:5
2Ti 3:15
2Aj 24:9, 10
˜
Op 4:4
˜
Op 6:23
Mt 6:22
5Mo
10:12
˜
Op 1:7
Mal 3:16
L 119:
137, 160
Ilm 16:7
L˜ 119:127
Op 8:10
L˜ 119:103
Op 16:24
L 119:11
L 119:165
1Ko 4:4

˜
4 Ometi kostab nende kone1
¨
ule maa,
˜
nende sonum
¨ ¨
maailma aarteni. a
¨
Taevasse on ta pustitanud
¨
telgi paikesele,
5 mis tuleb kui peigmees
pulmakambrist,
¨
jookseb kui vagev mees
˜ ˜
rada.
¨ roomuga oma
¨ ¨
6 Uhest taevaaarest asub ta
teele,
˜
teises lopetab ta
¨
oma ringkaigu. b
Miski pole varjatud
˜ ˜
ta loosa eest.
7 Jehoova seadus
¨
on taiuslik, c
˜
see annab uut joudu1, d
Jehoova meeldetuletused
¨ ¨
on usaldusvaarsed, e
need teevad kogenematu
targaks. f
8 Jehoova korraldused
˜
on oiglased, need
˜ ˜
¨
roomustavad sudant, g
¨
˜
Jehoova kasusona on
puhas, see avab silmad. h
9 Jehoova kartus i on hea,
¨
see pusib igavesti.
˜
Jehoova seadused on tode,
˜
˜
need koik on oiged. j
¨ ¨
10 Need on ihaldusvaarsemad
kui kuld,
kui palju puhast kulda, k
magusamad kui mesi, l
¨
kui karjest tilkuv mesi.
11 Need hoiatavad
su teenijat, m
nendest kinnipidamine
toob suure tasu. n
12 Kes aga oma eksimusi
¨
markaks? o
Puhasta mind pattudest,
millest ma pole teadlik.1

˜
¨
19:4 1 Teine voimalik tahendus: „ulatub
˜ ˜
¨ ¨
˜
˜
nende moodunoor”. 19:7 1 Voib tolkida
˜
˜
ka „turgutab hinge”. 19:12 1 Voib tolkida ka „puhasta mind salajastest pattudest”.
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¨
13 Ulbetest tegudest
hoia oma teenijat, a
¨
argu need valitsegu
¨
mu ule. b
Siis olen ma laitmatu, c
vaba jultunud pattudest1.
˜
14 Olgu mu suu sonad
¨
˜
ja sudame motted
¨
meeleparased sulle, d
Jehoova, mu kalju e
ja mu lunastaja. f
Juhatajale. Taaveti laul.

vastaku sulle
¨
20 Jehoova
ahastuspaeval,
2
3

4
5

6

7

8

Jaakobi Jumala nimi
kaitsku sind. g
¨
Ta lakitagu sulle abi
¨
puhast paigast, h
toetagu sind Siionist. i
¨
˜
Maletagu ta koiki
su ohvriande,
˜
olgu su poletusohver talle
¨
meeleparane1. (sela)
¨
¨
Taitku ta su sudamesoovid, j
lasku korda minna
˜
koik su plaanid.
˜
Me hoiskame
¨ ¨
¨
su paastetegude ule, k
oma Jumala nimel
˜
me tostame lipud. l
¨
Taitku Jehoova
˜
koik su palved.
¨ ¨
Nuud ma tean, et Jehoova
¨ ¨
˜
paastab oma voitu. m
Ta vastab talle
¨
oma puhast taevast,
˜
vabastab ta voimsalt
¨
n
¨ oma parema kaega.
Uhed loodavad vankritele,
teised hobustele, o
¨ ¨
kuid meie huuame Jehoova,
oma Jumala nime. p
Nemad varisevad
ja langevad,
˜
kuid meie touseme
ja seisame kindlalt. q

˜
˜
¨
19:13 1 Voib tolkida ka „paljudest ule˜
˜
astumistest”. 20:3 1 Voib tolkida ka
„tema meelest rasvane”.

LAULUD 19:13–21:11

LAUL 19
a 1Mo 20:6
5Mo 17:12
1Sa 15:23
2Sa 6:7
2Aj 26:16–18
b L 119:133

c Jes 38:3
d L 49:3
L 51:15
L 143:5
Flp 4:8
e L 18:2
f Ii 19:25
Jes 43:14

¨ ¨
9 Oo, Jehoova, paasta
kuningas! a
¨
Ta vastab meile paeval,
¨ ¨
mil huuame appi. b
Juhatajale. Taaveti laul.

LAUL 20

2

3

˜
Op 18:10
h 2Aj 20:8, 9

i 2Sa 5:7

j
k
l
m
n
o

L 50:2
L 134:3
L 21:1, 2
L 59:16
1Sa 17:45
L 2:2, 4
L 17:7

4
5

L 33:17
Jes 31:1

p 2Aj 14:11
2Aj 20:12
2Aj 32:8
q Koh 5:31
L 125:1
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6

7

a L 18:50
b L 44:4


LAUL 21
c L 63:11
d L 28:7
e L 2:8
L 20:4

f 2Sa 12:30
g L 13:3

8

9

L 61:6

h 2Sa 7:8, 9
i L 72:17
j L 16:11

10

L 45:7
k 1Sa 30:6

l L 16:8
m 5Mo 32:22
L 110:5
Mal 4:1
n L 34:16

o L 2:1

¨

c


g L 9:10

˜

Jehoova, sinu jou ule
˜ ˜
21 Oo,kuningas
roomustab,
¨ ¨

11

kuidas ta su paastetegude
¨
¨
˜
ule kull hoiskab! d
¨
Sa taitsid tema
¨
sudamesoovi e
¨
ega lukanud tagasi tema
huulte igatsust. (sela)
¨
Sa lahed talle vastu
¨
˜
kulluslike onnistustega,
¨
paned talle pahe
puhtast kullast krooni. f
Ta palus sinult elu
ja sa andsid talle selle g —
˜
¨ ¨
pika elu, loputu ja jaava.
¨ ¨
Sinu paasteteod toovad
talle suurt au, h
sa annad talle
¨ ¨
vaarikuse ja hiilguse.
˜
Sa oled onnistanud teda
igaveseks, i
˜ ˜
teed ta roomsaks
oma ligiolekuga. j
Sest kuningas usaldab
Jehoovat, k
˜
˜
Koigekorgema truu armas˜
˜
tuse tottu ei koigu ta eal. l
¨
˜
Su kasi leiab koik
su vaenlased,
¨
su parem kasi
su vihamehed.
˜
Arunoudmise ajal heidad sa
nad tulisesse ahju.
Jehoova neelab nad oma
¨ ¨
¨
vihas, tuli soob nad ara. m
¨
¨
Sa havitad nende jarglased
maa pealt,
¨
nende jareltulijad
inimlaste seast.
¨ ¨
Sest nad puudsid teha
sulle halba, n
sepitsesid nurjumisele
¨ ¨
maaratud salaplaane. o

LAULUD 21:12–22:20
12 Sa sunnid nad taganema, a
kui sihid neid vibuga.
˜
13 Touse, Jehoova,
¨
oma vagevuses!
Lauluga1 me kiidame
¨
su vage.
Juhatajale: „Emahirv koidikul”1.
Taaveti laul.

Jumal, mu Jumal,
22 Mumiks
oled mu maha
¨

2
3
4
5

6

7

8

9

jatnud? b
Miks oled kaugel
¨ ¨
ega paasta mind,
¨
kaugel mu agamisest? c
¨ ¨
Mu Jumal, ma huuan sind
¨
paeval, kuid sa ei vasta, d
¨ ¨
¨ ¨
huuan ooselgi ega vaiki.
¨
Sina aga oled puha, e
¨
sind umbritsevad Iisraeli
kiituslaulud.
Sinule lootsid meie isad, f
nad lootsid sinule
¨ ¨
ja sa paastsid nad. g
¨ ¨
Nad huudsid sinu poole
¨ ¨
ja paasteti,
lootsid sinule
ega pidanud pettuma1. h
Kuid mina olen ussike,
mitte mees,
inimeste teotada,
˜
rahva polata. i
˜
¨
Koik, kes mind naevad,
pilkavad mind, j
nad irvitavad, vangutavad
˜
pead ja monitavad: k
„Ta on andnud end Jehoova
¨ ¨
hoolde. Paastku tema ta!
Eks vabastagu ta, kui ta
temale nii kallis on!” l
˜
¨
Sina toid ju mind valja
¨
emausast, m
andsid mulle turvatunde
emarinnal.

˜
˜
¨
21:13 1 Voib tolkida ka „laulu ja pilliman˜
˜
guga”. 22:mrk 1 Voidakse moelda kas
˜
˜
meloodiat voi muusikastiili. 22:5 1 Voib
˜
¨ ¨
¨
tolkida ka „ega jaanud habisse”.
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10 Su hoole all ma olen olnud
¨
sunnist saati,
¨
emausast alates sa oled
minu
Jumal.
¨
11 Ara ole minust kaugel,
˜
sest onnetus on ligi, a
pole kedagi teist,
kes mind aitaks. b
12 Palju noori pulle
piirab mind, c
¨
Baasani vagevad pullid
¨
umbritsevad mind. d
13 Nad ajavad suu mu vastu
¨
parani e
¨
˜
nagu moirgav lovi, kes ki¨
sub oma saagi tukkideks. f
14 Ma olen maha valatud
kui vesi.
˜
Koik mu luud
¨
on paigast ara.
¨
Mu suda on kui vaha, g
¨
see sulab sugaval mu sees. h
˜
15 Mu joud on kuivanud
kui potikild, i
¨ ¨
mu keel jaab suulakke
kinni, j
sa surud mind surma. k
¨
16 Koerad umbritsevad mind, l
piiravad mind
˜
˜
kui oelate jouk, m
˜
¨
nad on kui lovi mu kate
ja jalgade kallal. n
˜
¨
17 Ma voin ara lugeda
˜
koik oma luud. o
˜
Nad vahivad ja jollitavad
mind.
˜
18 Nad jagavad mu roivad
omavahel,
heidavad liisku mu riiete
¨
parast. p
19 Aga sina, Jehoova,
¨
ara ole kaugel, q
˜
sina oled mu joud,
˜
totta mulle appi! r
¨ ¨
˜ ˜
¨
20 Paasta mind mooga kaest,
mu hinnaline elu1
¨ ¨
koerte kuusist.s
˜
˜
22:20 1 Sona-sonalt „mu ainus”, millega
˜
moeldakse hinge ehk elu.

753

¨ ¨
˜
21 Paasta mind lovi suust, a
tarvaste sarvede eest,
¨ ¨
vasta mulle ja paasta mind.
22 Ma kuulutan su nime
oma vendadele, b
kiidan sind
keset kogudust. c
23 Teie, kes kardate Jehoovat,
kiitke teda!
¨
Jaakobi jarglased,
andke talle au! d
Iisraeli sugu, tunne tema
ees aukartust!
˜
24 Ta pole polanud ega
¨
˜
tulganud rohutu vaeva, e
pole peitnud oma palet
tema eest, f
¨ ¨
ta kuulis tema appihuudu. g
25 Ma kiidan sind
suures koguduses, h
¨
˜
taidan oma tootused nende
ees, kes sind kardavad.
¨ ¨
26 Tasased saavad suua,
¨
ja kullaga. i
Kes otsivad Jehoovat,
kiidavad teda. j
˜ ˜
Tundke elust roomu
igavesti!
˜
¨ ¨
27 Koik maa aared
˜
motlevad Jehoovale
¨ ¨
ja poorduvad ta poole.
˜
˜
Koik rahvaste suguvosad
kummardavad su ees. k
˜
28 Sest kuningavoim
kuulub Jehoovale, l
¨
tema valitseb rahvaste ule.
˜
˜
¨ ¨
29 Koik maa joukad soovad
ja kummardavad,
˜
˜
tema ees polvitavad koik,
¨
˜
kes lahevad pormu,
¨
ukski neist ei suuda end
elus hoida.
¨
30 Nende jarglased
teenivad teda,
˜
tulevasele polvele
¨ ¨
raagitakse Jehoovast.
31 Nad tulevad ja kuulutavad
˜
tema oigust,
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5

6

Taaveti laul.

Jehoova on mu karjane, a
mul pole millestki
puudust. b
Haljale aasale paneb ta
mu lebama,
veerikkasse puhkepaika1
juhatab ta mind. c
Ta kosutab mu hinge. d
˜
Ta juhib mind oiguse
¨
radadel oma nime parast. e
¨
˜
Isegi sunges orus kondides f
ei karda ma kurja, g
sest sina oled minuga, h
su kepp ja su sau
rahustavad mind.
Mu vastaste ees sa katad
mulle laua. i
¨
˜
Sa varskendad oliga
mu pead, j
¨
mu karikas on pilgeni tais. k
Headus ja truu armastus
saadavad mind kogu elu, l
¨ ¨
Jehoova kotta jaan ma
˜
¨
koigiks oma paeviks. m
Taaveti laul.

kuulub maa
˜
24 Jehoovale
ja koik, mis sel on,
n

viljakas maa ja need,
kes seal elavad.
2 Ta on rajanud maa
merede peale, o
kinnitanud selle
˜
jogede kohale.
˜
˜
3 Kes voib tousta
¨
Jehoova maele, p
¨
seista tema puhas paigas?
¨
¨ ¨
4 See, kelle kaed on suuta,
¨
suda puhas, q
kes pole minu elu1 nimel
valet vandunud
ega ole vandunud pettust. r

˜
¨
23:2 1 Teine voimalik tahendus: „rahuli¨ ¨
˜
˜
ke vete aarde”. 24:4 1 Voib tolkida ka
˜
„minu hinge”, moeldakse Jehoova elu,
mille nimel inimene annab vande.

LAULUD 24:5–25:13

˜
5 Teda onnistab Jehoova, a
˜
ta saab oiguse
¨ ¨
oma paaste Jumalalt. b
˜
6 See on polvkond,
kes otsib teda,
kes otsib su palet,
oo, Jaakobi Jumal. (sela)
˜
¨
7 Tostke pea, te varavad, c
˜
avanege, te polised uksed,
et auline kuningas
˜
voiks sisse tulla! d
8 Kes on see auline kuningas?
˜
Tugev ja voimas Jehoova, e
Jehoova, kes on lahingus
¨
vagev. f
˜
¨
9 Tostke pea, te varavad, g
˜
avanege, te polised uksed,
et auline kuningas
˜
voiks sisse tulla!
10 Kes on see auline kuningas?
¨
Vagede Jehoova on see
auline kuningas. h (sela)
Taaveti laul.
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1 [alef ]

Oo, Jehoova, sinu poole
¨ ¨
ma poordun!

2 [beet]

2 Mu Jumal, sinule ma
i
¨ loodan.
¨
¨ ¨
Ara lase mul habisse jaada, j
˜ ˜
mu vaenlastel kahjuroomu
tunda. k

3 [gimel ]

¨ ¨ ¨
¨
3 Ei jaa habisse ukski,
kes sinule loodab. l
¨
¨ ¨
Habisse jaavad need,
kes toimivad reeturlikult,
˜
ilma et pohjust oleks. m

4 [dalet]

4 Anna mulle teada oma teed,
Jehoova, n
˜
opeta mulle oma radu. o
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5¨ [he]

˜
5 Aita mul kaia su toes
˜
p
ja opeta mind,
¨ ¨
sest sina oled mu paaste
Jumal.

Jes 26:3
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6 [vav]
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Sinule ma loodan kogu
¨
paeva.

7 [zajin]

¨
6 Jehoova, ara unusta
oma halastust ja truud
armastust, a
mida sa alati oled
osutanud1. b

8 [heet]
¨
7 Ara hoia meeles mu noore
ea patte ja
¨
mu uleastumisi.
¨
Maleta mind oma truud
¨ ¨
armastust mooda, c
¨
oma headuse parast,
Jehoova. d
9 [teet]

˜
8 Hea ja oiglane on Jehoova, e
¨
˜
selleparast opetab ta
patuseid elama. f
[ jood ]

˜
9 Ta juhatab tasaseid oigel
teel, g
˜
opetab tasastele oma radu. h
[kaf ]

˜
10 Koik Jehoova teed on truu
˜
armastus ja tode —
¨
neile, kes jargivad tema
lepingut i ja
meeldetuletusi. j
[lamed ]

¨
11 Oma nime parast,
Jehoova, k
andesta mu patt, ehkki see
on suur.

 [mem]

12 Kes kardab Jehoovat, l
˜
sellele annab ta nou, millist
teed valida. m

 [nun]

13 See saab maitsta head n
¨
ja tema jarglased
¨
parivad maa. o
˜
˜
25:6 1 Voib tolkida ka „mis on iidsest
ajast”.

755

 [samekh]
¨

˜
14 Jehoova on lahedane sober
nendega, kes teda
kardavad, a
ja ta teeb neile teatavaks
oma lepingu. b

 [ajin]

15 Mu silmad on alati Jehoova
poole, c
sest tema vabastab mu
˜
jalad vorgust. d

 [pe]

¨ ¨
16 Poora oma pale minu poole
ja ole mulle armuline,
¨
sest ma olen uksi ja abitu.

 [tsadee]

17 Aina rohkem on mul
¨
sudames vaeva, e
¨
aita mind valja mu
ahastusest.

 [rees]ˇ

¨
¨
18 Nae mu hada ja muret, f
˜
andesta koik mu patud. g
19 Vaata, kui rohkelt on mul
vaenlasi
¨
¨
ja kui vaga nad mind kull
vihkavad!
ˇ
 [ sin]
¨ ¨
20 Hoia mu elu ja paasta
h

¨ mind.
¨ ¨
¨
Ara lase mul jaada habisse,
sest otsin pelgupaika
sinu juurest.

 [tav]

21 Laitmatus ja ausus
kaitsku mind, i
sest ma loodan sinule. j
22 Oo, Jumal, vabasta Iisrael
˜
¨
koigist ta hadadest!
Taaveti laul.

˜
Oo, Jehoova, moista mu
¨
ule kohut, sest olen
¨
kainud laitmatuses, k
˜
lootnud koikumata
Jehoovale. l
2 Uuri mind, Jehoova,
pane mind proovile,

26
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c Jer 15:17
d L 139:21
e L 1:1

11

f L 50:23
L 95:2

g 1Sa 3:3
1Aj 16:1
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12

puhasta mu neerud1
¨
ja mu suda. a
Su truu armastus
on alati mu ees.
¨
˜
Ma kain sinu toes. b
Ma ei seltsi petistega, c
¨
valdin neid, kes oma
˜
toelist palet varjavad.
˜
Ma vihkan kurjade jouku d
ja keeldun jumalatute
seltsist. e
¨
Ma pesen oma kasi
¨ ¨
suutuses
¨
¨
ja kain umber su altari,
Jehoova,
¨
et tuua kuuldavale tanu f
˜
ja kuulutada koiki
su imelisi tegusid.
Jehoova, ma armastan
su eluaset, g
su
asupaika. h
¨ auhiilguse
¨
Ara puhi mind minema
koos patustega, i
¨
˜
¨
ara vota mult elu uhes
¨
vagivaldsetega1,
¨
¨
kelle kates on habiteod,
¨
¨
kelle parem kasi on tais
¨
altkaemaksu.
¨
Mina aga kain laitmatuses.
Vabasta mind ja ole mulle
armuline!
Mu jalg seisab tasasel maal, j
suures koguduses
¨
ma ulistan Jehoovat. k

h L 63:2
i 1Sa 25:29
j 1Sa 2:9

˜
Op 10:9

k L 111:1
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27

Taaveti laul.

Jehoova on mu valgus l
¨ ¨
ja mu paaste.
Keda ma peaksin kartma? m
Jehoova on mu elu kindlus. n
Kelle ees ma peaksin
¨
varisema?
˜
¨
2 Kui oelad rundasid,
˜
et ogida mu liha, o
siis komistasid ja kukkusid
mu vastased ja vaenlased.

˜
¨
26:2 1 St sisimad motted ja sugavaimad
˜
˜
tunded. 26:9 1 Voib tolkida ka „meestega, kes valavad verd”.

LAULUD 27:3–28:5

˜
¨
¨ ¨
3 Isegi kui sojavagi looks
¨
laagri ules mu vastu,
¨
ei kardaks mu suda. a
Isegi kui mu vastu
˜
puhkeks soda,
ei¨ kaoks mu kindlustunne.
4 Uht olen ma palunud
Jehoovalt,
jah, seda ma soovin:
˜
et voiksin elada
Jehoova kojas
˜
¨
koik oma elupaevad, b
vaadelda
Jehoova kaunidust,
imetleda1 tema templit. c
¨
¨
5 Hadapaeval varjab ta mind
turvapaigas, d
peidab oma telgi
salapaigas, e
˜
asetab korgele kaljule. f
¨
6 Siis kerkib mu pea ule vaenlaste, kes mind piiravad.
Ma toon tema telgis ohvreid
˜ ˜
˜
roomuhoisetega,
kiidan Jehoovat lauluga1.
7 Jehoova, kuula mu
¨ ¨
huudmist, g
ole mulle armuline
ja vasta mulle! h
¨
˜
8 Mu sudames kolavad
˜
su sonad
„Otsige mu palet!”.
Sinu palet, Jehoova,
i
¨ ma otsingi.
9 Ara peida oma palet
minu eest, j
¨
˜
ara torju vihas
oma teenijat.
Sina oled mu aitaja, k
¨
¨
¨
ara hulga ega jata mind,
¨ ¨
mu paaste Jumal!
10 Kui ka mu isa ja ema
¨
mind hulgaksid, l
˜
votaks Jehoova mind
enda juurde. m

˜
˜
˜
27:4 1 Voib tolkida ka „motiskledes sil˜
˜
mitseda”. 27:6 1 Voib tolkida ka „pilli¨
manguga”.
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˜
11 Opeta mind oma teel,
Jehoova, a
˜
juhata oiguse rajal
¨
¨ mu vastaste parast.
12 Ara anna mind vaenlaste
meelevalda; b
˜
sest minu vastu on tousnud
valetunnistajad, c
¨
nad ahvardavad mind
¨
vagivallaga.
¨
13 Kus ma kull oleksin,
kui mul poleks usku,
¨
et saan naha Jehoova
headust elavate maal!1 d
14 Looda Jehoovale, e
¨
ole julge ja su suda
olgu kindel! f
Jah, looda Jehoovale!
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k L 46:1
l L 69:8
m Jes 49:15
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5

Taaveti laul.

¨ ¨
Sinu poole ma huuan,
Jehoova, mu kalju, g
¨
˜
ara sulge oma korva
mu ees.
Kui sa vaikid,
saan nende sarnaseks, kes
¨
¨
lahevad hauasugavusse. h
Kuula mu anumist,
¨ ¨
kui huuan sind appi,
˜
¨
¨
kui tostan kaed su puhamu
¨
i
p
uhima
paiga
poole.
¨
¨
¨
Ara vii mind ara uhes
jumalatutega, nendega,
kes teevad kurja, j
¨ ¨
kes raagivad ligimesele
rahust, kuid kelle
¨
˜
sudames on oelus. k
Tasu neile
¨ ¨
nende tegusid mooda, l
¨ ¨
nende kurjust mooda.
Anna neile
¨
¨ ¨ ¨
nende katetoo jargi,
¨
nende tegude jargi. m
Sest nad ei hooli
Jehoova tegudest n
¨
¨ ¨
ega tema katetoost. o

˜
¨
27:13 1 Teine voimalik tahendus: „mul on
¨
kindel usk, et saan naha Jehoova headust elavate maal”.
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LAULUD 28:6–30:7

Ta kisub nad maha
¨
ega ehita enam ules.
Kiidetud olgu Jehoova,
sest ta on kuulnud
mu abipalveid!
Jehoova on mu tugevus a
ja kilp, b
tema peale loodab
¨
mu suda. c
Ma sain temalt abi
¨
˜
ja mu suda hoiskab,
¨
ma tanan teda lauluga.
Jehoova on oma rahva
tugevus,
¨ ¨
ta on kindlus, ta paastab
˜
˜
voimsalt oma voitu. d
¨ ¨
Paasta oma rahvas
˜
ja onnista enda omandit. e
Karjata teda ja kanna
¨
igavesti katel! f

29
2

3

4
5

6

Taaveti laul.

Andke Jehoovale,
¨ ¨
mida ta vaarib,
¨
te vagevate pojad,
andke Jehoovale,
¨ ¨
mida ta vaarib
˜
¨
oma au ja jou parast! g
Tunnustage Jehoova nime
aulisust!
Kummardage Jehoova ette
¨
¨ ¨
puhas ruus1.
¨ ¨
Jehoova haal kostab
vete1 kohal,
¨
auline Jumal muristab. h
Jehoova on suurte vete
kohal. i
¨ ¨
˜
Jehoova haal on voimas, j
¨ ¨
¨
Jehoova haal on ulev.
¨ ¨
Jehoova haal murrab
seedreid,
Jehoova purustab
Liibanoni seedreid. k
Ta paneb Liibanoni1
karglema kui vasika,
Sirjoni l kui noore tarva.

˜
¨
29:2 1 Teine voimalik tahendus: „tema
¨
¨
puhaduse kirkuse parast”. 29:3 1 Vii˜
tab paduvihmale. 29:6 1 Moeldakse
¨
ilmselt Liibanoni maestikku.
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¨ ¨ ¨ ¨
7 Jehoova haal loob
tuleleekidega, a
¨ ¨
8 Jehoova haal paneb
¨
˜
varisema korbe, b
¨
Jehoova paneb varisema
˜
c
Kaadese korbe.
¨ ¨
9 Jehoova haal paneb
hirved poegima,
laasib metsad lagedaks. d
¨ ¨
˜
Tema templis huuavad koik:
„Au Jumalale!”
10 Jehoova istub troonil
uputusvete1 kohal. e
Jehoova istub kuningatroonil igavesti. f
11 Jehoova annab
˜
oma rahvale jou. g
˜
Jehoova onnistab
oma rahvast rahuga. h

l 5Mo 3:8, 9

¨
Koja sissepuhitsemise laul.
Taaveti laul.
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sind, Jehoova,
¨
˜
30 Maetulistan
oled mu ules tostnud
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c 4Mo 13:26
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e Ii 38:25

3
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g Jes 40:29
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6
7

ega ole lasknud mu
˜ ˜
vaenlastel roomu tunda. i
Jehoova, mu Jumal,
¨ ¨
ma huudsin sind appi
ja sa tegid mu terveks. j
˜
¨
Jehoova, sa tostsid mu ules
surmavallast, k
hoidsid mind elus
ega lasknud mul vajuda
¨
hauasugavusse. l
Laulge kiitust1 Jehoovale,
tema ustavad, m
¨
¨
ulistage tema puha nime, n
sest tema viha kestab
vaid hetke, o
aga
kogu eluaja. p
˜ soosing
˜
Ohtul voib tulla nutt,
kuid hommikul
˜
on hoiskamine. q
¨
Muretul ajal ma utlesin:
˜
„Ma ei koigu eal!”
Jehoova, sinu soosing tegi
¨
mu kindlaks kui mae. r

˜
˜
29:10 1 Voib tolkida ka „taevase ookea˜
˜
¨
ni”. 30:4 1 Voib tolkida ka „mangige
pilli”.

LAULUD 30:8–31:16
8

9

10
11

12

Kui aga peitsid oma palge,
haaras mind hirm. a
Sinu poole, Jehoova,
¨ ¨
ma huuan. b
Jehoovalt anun ma
soosingut.
Mis kasu on, kui suren, kui
¨
langen hauasugavusse? c
˜
¨
Kas porm tanab sind, d
¨ ¨
raagib sinu ustavusest? e
Jehoova, kuula mind
ja ole mulle armuline. f
Oo, Jehoova, aita mind! g
Sa oled muutnud
mu kurbuse tantsuks,
˜
votnud mult kotiriide,
¨ ¨
˜ ˜
ruutanud mind roomusse,
et laulaksin sulle kiitust
ega vaikiks.
Jehoova, mu Jumal,
¨
sind tanan ma igavesti.

31
2

3

4
5

6

Juhatajale. Taaveti laul.

Jehoova, sinu juures
olen ma leidnud
pelgupaiga, h
¨
¨ ¨
argu jaagu ma kunagi
¨
habisse. i
¨ ¨
˜
Paasta mind oma oiguse
¨
parast. j
¨ ¨
˜
Poora oma korv mu poole.
˜
Totta mind vabastama. k
¨
Ole mulle magilinnuseks,
¨ ¨
mind paastvaks kantsiks. l
Sina oled mu kalju
ja mu kindlus, m
¨
oma nime parast n sa
juhatad ja suunad mind. o
Sa vabastad mu
˜
salaja seatud vorgust; p
sina oled mu kindlus. q
¨
Sinu katte ma usaldan
oma vaimu. r
Sa oled mu lunastanud,
˜
Jehoova, toe1 Jumal. s
Ma vihkan neid,
kes teenivad kasutuid,
¨
tuhiseid ebajumalaid.
Mina aga loodan Jehoovale.

˜
˜
31:5 1 Voib tolkida ka „ustav”.
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e L 88:11
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f L 143:1
g L 28:7
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h L 18:2
i L 22:4, 5
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j L 143:1
k L 40:17
L 70:1
L 71:2

l 2Sa 22:3
L 18:2
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n L 25:11
Jer 14:7

o L 23:3
p L 91:3
Mt 6:13
˜

q Op 18:10
r Lu 23:46
Ap 7:59
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b L 6:7
c L 22:14
˜
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f L 32:3
L 102:3, 5

g L 22:6
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L 102:8

h L 38:11
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k L 56:4
l L 43:5
m L 142:6
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˜
7 Ma hoiskan su truu
¨
armastuse parast,
¨
sest sa oled nainud
mu vaeva, a
sina tead mu hingeahastust.
8 Sa ei andnud mind
¨
vaenlase katte,
vaid panid seisma
turvalisse paika.
9 Ole mulle armuline,
Jehoova,
sest ma olen ahastuses.
Mu silmad on
kurbusest kurnatud, b
samuti kogu mu ihu. c
¨ ¨
10 Mu elu haabub nukruses, d
¨
mu aastad agamises. e
˜
Mu joud raugeb mu
¨
eksimuse parast,
˜
mu luud norkevad. f
˜
11 Mind pilkavad koik
mu vaenlased, g
isegi mu naabrid.
Ma olen hirmuks
oma tuttavatele,
mind kohates nad
˜
pogenevad. h
12 Ei ole mul enam kohta
¨
nende sudames, olen
unustatud kui surnu,
olen kui katkine kruus,
13 olen kuulnud palju laimu,
˜
¨
oud umbritseb mind. i
Nad tulevad mu vastu
¨
nagu uks mees,
˜
kavatsevad votta mult elu. j
14 Aga mina loodan sinule,
Jehoova. k
Ma kuulutan:
„Sina oled mu Jumal.” l
¨
¨
15 Mu paevad on sinu kaes.
¨ ¨
Paasta mind vaenlaste
¨ ¨
ja tagakiusajate kuusist! m
16 Lase oma palge hiilgusel
paista oma teenija peale. n
Su truu armastus
¨ ¨
paastku mind.
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¨
¨ ¨
17 Jehoova, argu jaagu ma
¨
¨ ¨
habisse, kui huuan sinu
poole. a
¨
¨ ¨
Habisse jaagu jumalatud, b
pandagu nad surmavallas
vaikima. c
¨ ¨
18 Jaagu tummaks valelikud
huuled, d
¨ ¨
˜
mis jultunult raagivad oige
¨
˜
vastu ulbuse ja polgusega.
19 Kui rikkalik on su headus! e
Sa oled talletanud selle
neile, kes sind kardavad, f
˜
¨
osutanud seda koigi nahes
neile, kes su juurest
pelgupaika otsivad. g
20 Oma salapaigas,
¨
enda lahedal, h
varjad sa neid
sepitsuste eest,
oma varjupaigas
peidad sa neid
¨
¨
agedate runnakute eest. i
21 Kiidetud olgu Jehoova,
sest tema truu armastus
on mind imeliselt saatnud j
¨
umberpiiratud linnas. k
22 Mind aga haaras hirm
¨
ja ma utlesin:
¨
„Ma havin su ees.” l
Kuid sina kuulsid
mu anumist,
¨ ¨
kui sind appi huudsin. m
˜
23 Armastage Jehoovat, koik,
kes olete talle truud! n
Jehoova kaitseb ustavaid, o
˜
kuid maksab korkidele
¨
¨
kullaga katte. p
24 Olge julged
¨
ja teie suda olgu kindel, q
˜
teil koigil, kes ootate
Jehoovat. r

32

˜ Taaveti laul. Maskil.1
Onnelik on see, kelle
¨
uleastumine on andeks
antud, kelle patt kinni
kaetud. s

˜
32:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.
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Ro 4:7, 8
˜
Op 28:13
L 38:2
L 38:18
L 51:4
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L 41:4
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L 86:5
L 103:3
Jes 44:22
L 65:2, 3
L 69:13
Jes 55:6
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L 86:11
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˜ 13:21
Op 16:20

˜
¨ ¨
2 Onnelik on mees, kelle suud
Jehoova ei arvesta, a
kelle vaimus pole valskust.
3 Kui ma vaikisin,
˜
norkesid mu luud
˜
¨
mu loputust agamisest. b
¨
¨ ¨
4 Sest paeval ja ool oli su
¨
kasi1 raskesti mu peal. c
˜
Mu joud haihtus2 kui vesi
suvekuumas. (sela)
˜
5 Lopuks ma tunnistasin
sulle oma patu,
ei katnud kinni oma
eksimust. d
¨
Ma utlesin:
„Ma tunnistan Jehoovale
¨
oma uleastumised,” e
ja sina andestasid
¨ ¨
mu patusuu. f (sela)
¨
6 Seeparast palvetavad
˜
sinu poole koik ustavad, g
kuni sa oled veel leitav. h
Siis ei ulatu nendeni
isegi uputusveed.
7 Sina oled mu varjupaik,
¨
sina hoiad mind hada eest. i
¨
Sa umbritsed mind
¨ ¨
˜ ˜
paasemise roomu˜
hoisetega.j (sela)
8 „Ma teen sind targaks
˜
ja opetan sulle teed,
¨
mida kaia, k
˜
annan sulle nou
l
¨ ja hoian sul silma˜ peal.
9 Arge olge nagu moistuseta
˜
hobused voi muulad, m
kelle metsikust peab
taltsutama suuraudade
¨
ja paitsetega,
muidu nad su juurde
ei tule.”
10 Jumalatul on palju piinu,
aga seda, kes Jehoovale
¨
loodab, umbritseb tema
truu armastus. n

˜
˜
32:4 1 Voib tolkida ka „meelepaha”.
˜
˜
2 Voib tolkida ka „mu elumahlad kuivasid”.

LAULUD 32:11–34:1

˜ ˜
11 Roomutsege Jehoova
¨
tegude ule ja juubeldage,
˜
te oiged,
˜
˜
¨
hoisake, koik sudamelt
ausad!
˜ ˜
Tundke roomu
˜
Jehoovast, te oiged! a
¨
Kui sobiv on kull
ausameelseil teda kiita!
¨
2 Tanage Jehoovat
¨ ¨
¨
luuramanguga,
¨
laulge talle kiitust kumnekeelse pilli saatel1.
3 Laulge talle uus laul, b
¨
¨
mangige kogu sudamest1
˜
keelpillidel ja hoisake.
˜
˜
4 Sest Jehoova sona on oige, c
˜
koik ta teod on
¨ ¨
usaldusvaarsed.
˜
5 Ta armastab oigust
˜
ja oiglust.d
Jehoova truu armastus
¨
taidab maad. e
˜
6 Jehoova sonaga on tehtud
taevas, f
˜
tema suu vaimuga koik,
mis seal on.
7 Tema kogub mereveed
otsekui tammi taha, g
paneb vetevood aitadesse.
8 Kartku Jehoovat
kogu maa, h
tundku tema ees aukartust
˜
koik maa elanikud.
¨
9 Sest tema utles
¨
ja nii ka sundis, i
¨
tema andis kasu
ja nii ka sai. j
10 Jehoova on ajanud nurja
˜
rahvaste salanou, k
¨
teinud tuhjaks rahvaste
plaanid1. l
11 Aga Jehoova otsused
¨
pusivad1 igavesti, m

33
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Jer 5:22
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Jes 19:3
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m Op 19:21
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a 5Mo 33:29
b L 65:4
L 135:4
1Pe 2:9

c L 11:4
L 14:2
˜
Op 15:3
Heb 4:13
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20
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d 1Aj 28:9
Ii 34:21
˜
Op 24:12

e Jos 11:6
f 2Aj 32:21
L 44:4, 5

g 2Ku 7:6, 7
L 20:7
˜
Op 21:31
Jes 31:1

h Ii 36:7
L 34:15

i Jes 33:15, 16
j 5Mo 33:29
k L 28:7

˜
Op 18:10

22

¨
˜
tema sudame motted
˜
˜
p
olvest
p
olve.
˜
Onnelik on rahvas, kelle
Jumal on Jehoova, a
rahvas, kelle ta endale
on valinud. b
Jehoova vaatab taevast,
¨
˜
ta naeb koiki inimlapsi, c
oma elupaigast
peab ta silmas
maa elanikke.
¨
Tema vormib nende sudant,
˜
uurib koiki nende tegusid. d
¨ ¨
Kuningat ei paasta
˜
˜
¨
voimas sojavagi, e
¨
vagevat meest
˜
tema suur joud. f
Hobusele rajatud
˜
voidulootus on petlik, g
tema kange ramm
¨ ¨
ei taga paastet.
Jehoova silmad saadavad
neid, kes teda kardavad, h
tema truu armastuse peale
loodavad,
¨ ¨
et paasta nad surmast,
¨
hoida neid elus naljaajal. i
Me ootame Jehoovat,
tema on meie abi ja kilp. j
¨
Tema tegude ule
˜ ˜
¨
roomutseb me suda,
¨
ta puha nime peale
me loodame.k
Oo, Jehoova, olgu meiega
su truu armastus, l
kui me sind ootame. m

¨
Taaveti laul, mille ta tegi parast
seda,
kui ta oli teeselnud Abimeleki1 ees
n ning Abimelek oli
hullumeelset
¨
ta ara ajanud ja ta oli lahkunud.

34

1 [alef]

Ma kiidan Jehoovat igal
ajal,
teda kiidavad mu huuled
lakkamata.

l L 32:10
˜
˜
¨
33:2 1 Voib tolkida ka „kiitke teda kum- m Mi 7:7
˜
˜
nekeelsel pillil”. 33:3 1 Voib tolkida ka

˜
˜
„oskuslikult”. 33:10 1 Voib tolkida ka
˜
˜
˜
˜
34:mrk 1 Ilmselt on see kuningas Aakise
„motted”. 33:11 1 Voib tolkida ka „nou LAUL 34
¨
pusib”.
n 1Sa 21:12, 13 tiitel.
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2 [beet]

¨ ¨
2 Ma raagin uhkusega
Jehoovast, a
tasased kuulevad
˜ ˜
ja roomustuvad.

3 [gimel]
¨
3 Ulistage Jehoovat koos
minuga, b
˜
¨
˜
tostkem uheskoos korgele
tema nimi.
4 [dalet]

4 Ma palusin Jehoovat
ja ta vastas mulle, c
˜
ta vabastas mu koigist
hirmudest. d

5 [he]

5 Kes vaatasid tema poole,
˜
¨
loid sarama,
neid ei suudetud panna
¨
habenema.

7 [zajin]
¨ ¨

¨
6 Hadaline huudis ja Jehoova
kuulis.
˜
¨ ¨
Koigist vaevadest paastis
ta tema. e

8 [heet]

7 Jehoova ingel kaitseb
˜
koiki1, kes Jumalat
kardavad, f
¨ ¨
ja paastab nad. g

9 [teet]

8 Maitske ja vaadake,
h
˜ et Jehoova on hea!
Onnelik on mees, kes tema
juurest pelgupaika otsib.
[ jood]

˜
9 Kartke Jehoovat, koik
¨
tema puhad,
sest neil, kes teda
kardavad, pole millestki
puudust. i
[kaf]

˜
10 Noored ja tugevad lovidki
¨
on naljas,
˜
˜
¨ ¨ ¨
34:7 1 Voib tolkida ka „loob ules laagri
¨
nende umber”.
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1Pe 2:1

e Op 12:19

f L 37:27
L 97:10
Am 5:15
Ro 12:9

g Mt 5:9
Heb 12:14

h Ii 36:7
L 33:18

i L 18:6
Jes 59:1

j L 37:10

˜
Op 10:7

k L 145:18, 19
l 2Aj 32:22
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aga neil, kes otsivad
Jehoovat, ei puudu
midagi head. a
[lamed]

11 Tulge, mu pojad, kuulake
mind,
˜
ma opetan teile
Jehoova kartust. b

 [mem]

˜ ˜
12 Kes teist ihkab elust roomu
tunda,
¨
¨
¨
naha palju haid elupaevi? c

 [nun]

13 See hoidku oma keelt kurja
˜
konelemast, d
¨ ¨
huuli pettust raakimast, e

 [samekh]

¨ ¨
14 poordugu halvast ja tehku
head, f
˜
otsigu rahu ja noudku seda
taga. g

 [ajin]

˜
15 Jehoova silmad on oigete
poole, h
˜
tema korvad nende
¨ ¨
appihuuu poole. i

 [pe]

16 Jehoova pale on aga nende
vastu, kes teevad halba,
ta kustutab maa pealt
¨
nende malestusegi. j

¨ ¨[tsadee]
˜
17 Oiged huudsid ja Jehoova
kuulis, k
¨ ¨
˜
ta paastis nad koigist nende
¨
hadadest. l
 [koof]

18 Jehoova on ligi neile, kelle
¨
suda on murtud, m
¨ ¨
ta paastab need, kel on
purukspekstud vaim1. n

 [rees]
˜
19 Oige kohtab palju raskusi,1 o
¨ ¨
aga Jehoova paastab ta
˜
neist koigist. p
ˇ

˜
˜
34:18 1 Voib tolkida ka „kes on rusutud”.
˜
˜
˜
34:19 1 Voib tolkida ka „oiget tabab pal˜
ju onnetusi”.

LAULUD 34:20–35:17
ˇ
 ˜ [ sin]

20 Ta hoiab koiki tema luid,
¨
uhtki neist ei murta. a

 [tav]
˜
21 Onnetus viib jumalatu
surma,
˜
¨ ¨
kes vihkavad oiget, jaavad
¨ ¨
suudi.
22 Jehoova lunastab oma
teenijate elu,
¨ ¨
ei leita suud kellelgi, kes
tema juurest pelgupaika
otsib.b

35
2
3

4

5
6
7

8

9

Taaveti laul.

Oo, Jehoova, kaitse mind
mu kohtuasjas mu
vastaste vastu, c
˜
voitle nendega, kes minu
˜
vastu voitlevad. d
˜
¨
Vota vaike ja suur kilp, e
˜
touse ja kaitse mind, f
˜
tosta oda ja tapper
g
¨ mu tagaajajate vastu.
Utle mulle:
¨ ¨
„Mina olen su paaste.” h
¨
Tundku habi ja alandust
need, kes jahivad mu elu. i
¨
Taganegu habistatult
˜
need, kes motlevad mind
¨
havitada.
Olgu nad kui aganad tuules,
Jehoova ingel ajagu nad
¨
ara. j
Olgu nende tee pime ja libe,
kui Jehoova ingel neid taga
ajab.
˜
Sest pohjuseta on nad sead¨ ¨
˜
nud mulle puunisvorgu,
˜
pohjuseta kaevanud
mulle augu.
Tabagu neid ootamatu
¨
having,
¨ ¨
puudku nende enda seatud
˜
vork,
langegu nad sellesse
¨
ja havigu. k
˜ ˜
Mina aga tunnen roomu
Jehoovast,
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15

a L 18:17

b L 40:17

˜
Op 22:22, 23

c L 27:12
Mt 26:59

16

d 1Sa 19:4, 5
1Sa 20:33
Jer 18:20

e L 37:12

f Hab 1:13

g L 142:6

h L 22:20
L 57:4

17

juubeldan tema
¨ ¨
¨
paastetegude ule.
˜
¨
Koik mu luud utlevad:
„Jehoova, kes on selline
kui sina?
¨ ¨
Sa paastad abitu
¨
tugevama kaest, a
abitu ja vaese
¨ ¨
¨
b
˜ roovlite kaest.”
Oelad tunnistajad
astuvad ette, c
¨
kusivad mult asju,
millest ma midagi ei tea.
Nad tasuvad mulle
head halvaga, d
mu hinges on lein.
Kui nemad olid haiged, katsin mina end kotiriidega,
vaevasin paastumisega
oma hinge,
ja kui mu palve tuli
¨
tuhjalt tagasi,
˜
kondisin ma ringi,
nagu oleks leinanud
˜
˜
sopra voi venda,
olin kurbusest kummargil,
nagu leinanuks oma ema.
Ent kui mina komistasin,
˜ ˜
tulid nad roomsalt kokku,
nad tulid kokku,
¨ ¨
et mind ootamatult luua,
¨
kiskusid mu tukkideks
ega vaikinud.
Jumalatud pilkavad mind
˜
polglikult,1
kiristavad mu peale
hambaid.e
Jehoova, kui kaua sa
˜
vaatad seda korvalt? f
¨ ¨
Paasta mind nende
¨
¨
runnakute kaest, g
mu hinnaline elu1
˜
¨ ¨
noorte lovide kuusist. h

˜
¨
35:16 1 Teine voimalik tahendus: „juma¨
¨
latud, kes mind leivatuki parast pilka˜
˜
vad”. 35:17 1 Sona-sonalt „mu ainus”,
˜
millega moeldakse hinge ehk elu.
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¨
18 Siis ma tanan sind suures
koguduses, a
kiidan sind hulga rahva
¨ seas.
19 Ara lase neil, kes on
˜
pohjuseta mu vaenlased,
mind parastada,
¨
ara lase neil, kes mind
alusetult vihkavad, b
˜
oelalt silma pilgutada. c
¨ ¨
20 Sest nad ei raagi rahust,
vaid sepitsevad pettust
maa rahulike vastu. d
21 Nad avavad suu,
¨ ¨
et mind suudistada,
¨
ja utlevad: „Paras! Paras!
¨ ¨
Nuud on meie silmad
¨
seda nainud!”
¨
22 Oo,¨ Jehoova, sa naed seda.
e
Ara vaiki!
Jehoova,
¨
kaugel! f
¨ ara ole minust
˜
23 Arka ja touse,
et mind kaitsta,
mu Jumal Jehoova, kaitse
mind mu kohtuasjas.
˜
24 Moista mulle kohut
˜
¨ ¨
oma oigust mooda, g
Jehoova, mu Jumal,
¨
¨
ara lase neil mu ule
˜ ˜
kahjur
o
omu
tunda.
¨
˜
25 Argu nad eales moelgu:
„Paras! Seda me
¨ tahtsimegi!”
¨
Argu nad kunagi oelgu:
„Me oleme ta neelanud!” h
¨
˜
˜
26 Tabagu habi ja polgus koiki,
˜ ˜
kes roomustavad
˜
¨
mu onnetuse ule.
¨
Riietugu habisse
ja alandusse need,
kes suurustavad mu ees.
˜ ˜
27 Aga kes roomustavad
˜
¨
˜
mu oiguse ule, hoisaku,
¨
nad
oelgu
alati:
¨
„Ulistatud olgu Jehoova,
kel on hea meel oma
˜
teenija rahupolvest!” i

LAULUD 35:18–36:10

LAUL 35
a L 22:22
b L 69:4

˜
28 Siis ma konelen sinu
˜
oigusest,1 a
¨
kiidan sind kogu paeva. b

Joh 15:24, 25
˜

c Op 6:12, 13
d L 31:13
Jer 11:19
Mt 26:4

Juhatajale.
Jehoova teenija Taaveti laul.

inimese
¨
˜
36 Jumalatu
uleastumine koneleb
¨
˜

e L 28:1
f L 10:1

2

L 71:12

g L 26:1
L 96:13

h L 41:1, 2

3

i L 84:11
L 149:4
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LAUL 36

5

c Ro 3:18
d 5Mo 29:
19, 20

6

e L 103:11
f L 71:19
g Ro 11:33
h L 145:9

7

1Ti 4:10

i Mi 7:18
j Ru 2:12
L 17:8
L 91:4

8

k L 65:4
l L 16:11

9

m Ii 33:4
Jer 2:13
Ap 17:28
Ilm 4:11

n L 27:1
L 43:3
Jk 1:17
1Pe 2:9

o L 103:17

10

tema sudamepohjas,
ei ole jumalakartust
tema silme ees. c
˜
Ta oma motted
petavad teda,
¨
¨ ¨
ta ei marka oma suutegu
d
ega vihka seda.
˜
Sonad tema suus
on kurjad ja valelikud,
ei ole tal taipu teha head.
Oma voodiski sepitseb ta
kurja.
Ta seab end teele,
mis pole hea,
¨
ta ei hulga halba.
Jehoova, sinu truu
armastus ulatub taevani, e
sinu ustavus pilvedeni.
˜
Sinu oigus on nagu
˜
¨
voimsad maed1, f
sinu seadused kui
¨
avarad ja sugavad veed. g
Sina, Jehoova, hoiad
inimest ja looma. h
¨
Kui kallis kull on su truu
armastus, mu Jumal! i
Sinu tiibade all
leiavad inimlapsed varju. j
¨
Nad joovad kullaga
su koja parimat, k
sa annad neile juua
˜ ˜
oma roomuojast. l
Sinu juures on eluallikas, m
¨
tanu sinu valgusele
¨
me naeme valgust. n
Saatku su truu armastus
alati neid,
kes sind tunnevad, o

˜
˜
˜
35:28 1 Voib tolkida ka „siis ma mo˜
¨
˜
tisklen sinu oiguse ule”. 36:6 1 Sona˜
¨
sonalt „nagu Jumala maed”.

LAULUD 36:11–37:20

˜
su oigus neid, kes on
¨
s
udamelt
ausad. a
¨
11 Argu tallaku mind
˜
korkide jalg,
¨
argu peletagu
¨
jumalatute kasi.
¨
12 Nae, kurjad on langenud,
nad on maha paisatud
˜
ega suuda tousta. b
Taaveti laul.
1 [alef]

¨
¨
Ara arritu kurjade
¨
parast,
¨
¨
ara kadesta ulekohtuseid. c
¨
2 Nad nartsivad kiiresti
kui rohi, d
¨
narbuvad kui haljas rohi.

37

2 [beet]

3 Looda Jehoovale ja tee
head, e
ela oma maal ja ole ustav. f
¨
˜ ˜
4 Olgu Jehoova su ulim room
¨
ja ta taidab su
¨
sudamesoovid.

3 [gimel]

5 Usalda oma tee Jehoova
hoolde, g
toetu temale ja ta tegutseb
su heaks. h
˜
¨
6 Ta laseb su oiglusel sarada
kui koiduvalgusel,
˜
¨
¨
su oigusel kui sudapaeva
¨
paikesel.

4 [dalet]

7 Vaiki Jehoova ees i
ja¨ oota teda pikisilmi1.
¨
¨
Ara arritu mehe parast,
kes teeb teoks oma
sepitsused. j

5 [he]

¨
8 Heida endast viha ja hulga
raev, k
¨
¨
ara agestu ega tee kurja1.
9 Sest kurjadele tehakse
˜
lopp, l
˜
˜
37:7 1 Voib tolkida ka „kannatlikult”.
˜
¨
¨
37:8 1 Teine voimalik tahendus: „ara
¨
¨
agestu, sellest sunnib vaid kahju”.
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˜
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e Jes 1:17
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˜

f Op 28:20
g L 55:22

˜
Op 16:3

h Mt 6:33
Flp 4:6
1Pe 5:6, 7

i L 62:1
Nu 3:26

j Ii 21:7
L 73:3
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˜
k Op 14:29
Ef 4:26

l L 55:23
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L 37:29
Mt 5:5
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b Ii 24:24
c 1Sa 25:39
L 52:4, 5

d Jes 45:18
Mt 5:5
Ilm 21:3

e L 72:7
L 119:165
Jes 48:18

f 1Sa 18:21, 25
g 1Sa 26:9, 10
h 2Sa 17:23
Est 7:10
L 7:15
˜
i Op 16:8
˜
Op 30:8, 9
1Ti 6:6

j L 16:11
˜

k Op 10:7

kuid kes Jehoovale
¨
loodavad, parivad maa. a

6 [vav]

10 Veel viivuke, ja jumalatut
pole enam, b
sa vaatad kohta, kus ta oli,
aga teda ei ole. c
¨
11 Ent tasased1 parivad maa d
¨
ja naudivad kulluslikku
rahu. e

7 [zajin]

˜
12 Jumalatu sepitseb oige
vastu kurja, f
kiristab ta peale hambaid.
¨
13 Jehoova aga naerab ta ule,
sest teab, et jumalatu inime¨
se hukatuspaev saabub. g

8 [heet]

˜
˜ ˜
14 Jumalatud tombavad mooga ja vinnastavad vibu,
˜
et kukutada rohutu
ja vaene,
˜
¨
et tappa oigel teel kaijad.
˜ ˜
¨
15 Kuid nende mook labistab
¨
nende enda sudame, h
nende vibu murtakse.

9 [teet]

˜
16 Parem oiglase pisku
kui paljude jumalatute
¨
kullus. i
¨
17 Sest jumalatute kasivarred
murtakse,
˜
kuid oigeid Jehoova toetab.
[ jood]

18 Jehoova teab laitmatute
¨
uleelamisi,
¨
¨
nende parand pusib
igavesti. j
¨
¨ ¨
¨
19 Hadaajal ei jaa nad habisse,
¨
¨
naljapaevil nad saavad
¨ ¨
soonuks.
[kaf]

20 Aga jumalatud hukkuvad, k
Jehoova vaenlased kaovad
kui karjamaade ilu,
nad haihtuvad kui suits.
˜
˜
37:11 1 Voib tolkida ka „alandlikud”.
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LAUL 37:21–40
[lamed]

˜
21 Jumalatu votab laenuks
ega maksa tagasi,
˜
kuid oige on helde
ning jagab lahkelt.a
˜
22 Keda Jumal onnistab,
¨
need parivad maa,
aga keda ta neab,
˜
neile tehakse lopp. b

 [mem]

23 Jehoova juhib mehe
samme1, c
kui selle tee on talle
¨
meeleparane. d
˜
¨
24 See mees voib kull komistada, kuid ei kuku maha, e
sest Jehoova toetab
¨
ta katt1. f

 [nun] ¨ ¨
25 Ma olin noor, nuud olen

vana,
¨
kuid ma pole iial nainud
˜
¨
g
oiget huljatuna
ega tema lapsi leiba
kerjamas. h
26 Ta on alati helde laenama, i
tema lapsi ootavad
˜
onnistused.

 [samekh]

¨ ¨
27 Poordu kurjast ja tee head, j
¨
siis pusid sa igavesti,
28 sest Jehoova armastab
˜
oigust
¨
ega hulga oma ustavaid. k

 [ajin]

Neid hoitakse ikka ja alati, l
¨
kuid jumalatute jarglastele
˜
m
tehakse
l
opp.
˜
¨
29 Oiged parivad maa n
ja elavad sellel igavesti. o

 [pe]
˜
30 Oiglase suu jagab tarkust,1
˜
tema keel koneleb
˜
oigusest. p
˜
˜
37:23 1 Voib tolkida ka „teeb mehe sam˜
˜
mud kindlaks”. 37:24 1 Voib tolkida ka
¨
˜
„toetab teda oma kaega”. 37:30 1 Voib
˜
˜
˜
tolkida ka „oiglane motiskleb tarkuse
¨
ule”.
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i
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2Mo 15:9, 10
L 37:10
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31 Jumala seadus on tal
¨
sudames, a
tema jalad ei vangu. b

 [tsadee]

˜
32 Jumalatu varitseb oiget,
˜
otsib voimalust teda
surmata,
˜
33 kuid Jehoova ei anna oiget
¨
tema katte, c
˜
˜
ei moista oiget kohtus
¨ ¨
suudi. d

 [koof]

¨
34 Looda Jehoovale ja kai
tema teel,
¨
siis ta ulendab sind
¨
ja sa parid maa.
¨
Sa naed, kui jumalatuile
˜
tehakse lopp. e

 [rees]ˇ

¨
35 Ma nagin halastamatut,
kurja inimest
laiutamas kui lopsakas puu
oma mullas, f
¨
36 kuid ta kadus akitselt
ja enam teda polnud, g
ma otsisin teda, aga
ei leidnud. h
ˇ
 [ sin]

¨
37 Pane tahele laitmatut,
pea silmas ausameelset, i
sest sellise tulevik on
rahurikas. j
˜
¨
38 Kuid koik uleastujad
¨
havitatakse,
jumalatutel ei ole
tulevikku. k

 [tav] ¨ ¨
˜
39 Oigetele tuleb paaste
Jehoovalt, l
tema on nende kindlus
¨
hadaajal. m
40 Jehoova aitab neid
ja vabastab nad. n
Ta vabastab nad jumalatute
¨
¨ ¨
kaest ja paastab nad,
sest nad otsivad varju tema
juurest. o

LAULUD 38:1–39:1
Taaveti laul meeldetuletuseks.

¨
Oo, Jehoova, ara noomi
mind oma vihas,
¨
ara manitse oma raevus. a
Su nooled on tunginud
¨
sugavale mu sisse,
¨
˜
su kasi rohub mind
raskesti. b
¨
Pole uhtki tervet kohta mu
¨
ihus su pahameele parast.
Mu luud ei saa rahu
¨
mu patu parast. c
˜
Mu eksimused on tousnud
¨
ule mu pea, d
need lasuvad mul taagana,
liig rasked on kanda.
Mu haavad haisevad
¨
ja madanevad
¨
mu rumaluse parast.
Ma olen ahastuses,
mustas masenduses,
¨
¨
terve paeva kain kurvana
ringi.
˜
Mu sisemus poleb1,
kogu ihu on haige. e
Ma olen tuim
ja rusuks pekstud,
¨
sudamevaev paneb mind
¨
valjult agama.
Oo, Jehoova, sinu ees on
˜
koik mu soovid,
sinu eest pole varjatud
mu ohked.
¨
Mu suda peksleb,
˜
joud on lahkunud,
valgus mu silmis
on tuhmunud. f
˜
Mu sobrad ja semud
¨
¨
valdivad mind mu hadas,
head tuttavad hoiavad
must eemale.
Kes jahivad mu elu,
˜
seavad mulle lokse,
¨ ¨
kes puuavad mulle
halba teha,
˜
konelevad hukatusest, g

38
2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12

˜
˜
˜
38:7 1 Sona-sonalt „niuded polevad”.
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14
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15

e L 38:3

16
f L 6:7

g 2Sa 16:7
L 62:4

17
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a 2Sa 16:11

18
b L 39:2, 9

c 2Sa 16:12
L 123:2

19

d L 138:3

e L 77:2

20

f L 32:5

21
g L 51:3

h L 22:11
L 35:22

i L 27:1
L 62:2
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LAUL 39
j 1Aj 16:41
1Aj 25:1
˜

k Op 18:21

22

¨
kogu paeva nad plaanivad
pettust.
Mina aga olen kui kurt,
ei tee kuulma, a
nagu tumm, ei ma ava
oma suud. b
Ma olen kui mees,
kes ei kuule,
¨
kelle suu ei utle midagi
enda kaitseks.
Sind, Jehoova, ma ootasin c
ja sa vastasid mulle,
d
Jehoova, mu
¨ Jumal.
¨
Ma utlesin: „Argu nad
parastagu mind,
¨
argu suurustagu minu ees,
¨ ¨
kui mu jalg vaaratab.”
Sest ma olin kokku
varisemas
ja mu valu ei lahkunud
minust. e
¨
Ma tunnistasin ules
¨ ¨
f
oma suuteo,
mu patt ei andnud
mulle asu. g
Kuid mu vaenlased on
¨
˜
¨
taies jous ja vagevad,1
palju on neid, kes mind
˜
pohjuseta vihkavad.
Nad tasusid mulle
head halvaga,
olid minu vastu,
¨ ¨
¨ sest ¨ puudsin teha head.
Ara
h
ulga
mind, Jehoova!
¨
Ara ole minust kaugel,
mu Jumal! h
˜
Totta mulle appi,
¨ ¨
Jehoova, mu paaste! i
Juhatajale: jedutuun1. j
Taaveti laul.

¨

utlesin: „Ma valvan
39 Maoma
samme,
et ma ei patustaks
oma keelega. k
˜
¨
38:19 1 Teine voimalik tahendus: „kuid
rohkelt on neid, kes on asjata mu vaen˜
lased”. 39:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.
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2
3
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5

6

7
8

9

10

LAULUD 39:2–40:5
Ma valvan oma suud,
talitsen seda, a
kuni jumalatu on mu ees.”
˜
Ma olin sonatu ja vaikisin, b
¨ ¨
ei raakinud isegi head,
kuid mu piin oli suur1.
¨
˜ ˜
Suda mu sees hoogus,
tuli leegitses mus
˜
motiskelu ajal.
Siis lausus mu keel:
„Oo, Jehoova,
anna mulle aimu,
˜
millal tuleb mu lopp,
¨
mis on mu elupaevade
pikkus, c
˜
et voiksin teada oma elu
¨
luhidust1.
˜
¨
Toesti, paevi oled sa
andnud mulle pisut,1 d
¨
mu eluiga su ees on tuhine. e
Kui inimene paistabki
tugev ja kindel, on ta vaid
˜
hingeohk. f (sela)
˜
Inimene konnib varjuna,
tormab asjata ringi,1
kuhjab rikkust ega tea,
kes saab seda nautida. g
Millele saan siis loota,
Jehoova?
Sina oled mu ainuke lootus.
˜
Vabasta mind koigist
¨
h
mu
uleastumistest.
¨
Ara lase rumalal mind
˜
polualuseks teha.
˜
Ma olen sonatu
ega suuda avada suud, i
˜
sest sina oled koike seda
teinud. j
˜
Vota oma nuhtlus mu pealt.
¨ ¨ ¨
Ma olen su kaelookidest
kurnatud.

˜
˜
39:2 1 Voib tolkida ka „mu piin vaid
˜
˜
kasvas”. 39:4 1 Voib tolkida ka „kui ka˜
˜
duv ma olen”. 39:5 1 Voib tolkida ka
¨
„mu elu oled sa teinud kamblalaiuseks”.
˜
˜
¨
¨
39:6 1 Voib tolkida ka „teeb tuhjast kara”.

LAUL 39
a L 141:3

b L 38:13
Mt 27:12
1Pe 2:23

c L 90:12

d L 90:9
Jk 4:14

e L 90:4

f L 62:9
L 144:4

g L 49:10
Kog 2:18, 19
Kog 4:8
Lu 12:19, 20

h L 25:11

11 Sa manitsed inimest, karistad teda eksimuse eest, a
¨
havitad tema kalli vara,
nii nagu teeb seda koi.
˜
Toesti, inimene pole muud
˜
kui hingeohk. b (sela)
12 Kuula mu palvet, Jehoova,
¨
¨ ¨
pane
tahele mu appihuudu. c
¨
¨ ¨
¨
Argu jaagu sul markamata
mu pisarad.
Sest ma olen sulle
kui muulane, d
¨
¨
˜
labirandaja1 nagu koik
e
mu esiisad.
¨ ¨
13 Poora minult oma karm
˜
pilk, et voiksin taas
˜ ˜
roomus olla,
enne kui kaon ja mind
pole enam.”
Juhatajale. Taaveti laul.

lootsin Jehoovale
¨
40 Makogu
sudamest1
¨ ¨
˜

Mi 7:19

i Ii 40:4
L 38:13

2

j 2Sa 16:10


Teine veerg

3

a L 90:8

b L 39:5
L 102:11

c L 28:1

d 3Mo 25:23

4

1Aj 29:15

e Heb 11:13


LAUL 40
f L 34:15

g L 33:3
L 98:1

5

ja ta pooras oma korva
mu poole,
¨ ¨
kuulis mu appihuudu. f
˜
¨
Ta toi mind valja
¨
muhava veega august,
¨
¨
sugavast porimulkast.
Ta asetas mu jalad kaljule,
tegi mu jalgealuse kindlaks.
Ta pani mu huulile
uue laulu, g
kiituslaulu meie Jumalale.
¨
Paljud naevad neid
Jumala tegusid
ja tunnevad aukartust,
nad hakkavad lootma
˜ Jehoovale.
Onnelik on mees,
kes loodab Jehoovale
˜
ega vaata torksate
ja valelike poole.
Kui palju oled sa teinud
imelisi tegusid,
Jehoova, mu Jumal,

˜
˜
¨
39:12 1 Voib tolkida ka „umberasuja”.
˜
˜
40:1 1 Voib tolkida ka „ootasin Jehoovat
kannatlikult”.

LAULUD 40:6–41:4

6

7

8

9

10

11

12

˜
˜
ja molgutanud motteid
¨ a
meie ule;
pole kedagi sinusarnast. b
Kui hakkaksin neist
¨ ¨
˜
raakima ja konelema,
˜
ei tuleks neil loppu. c
Ohvrit ja ohvriandi
sa ei soovinud,1 d
˜
aga sa avasid mu korvad,
e
et kuuleksin.
˜
Poletus- ja patuohvreid
˜
sa ei noudnud. f
¨
Siis ma utlesin:
„Siin ma olen,
rullraamatus on minust
kirjutatud. g
Sinu tahet, mu Jumal,
¨
taidan ma hea meelega, h
¨
su seadus on sugaval
mu sees. i
˜
Ma kuulutan head sonumit
˜
oigusest suures
koguduses. j
Ma ei hoia oma huuli
tagasi. k
Sina, Jehoova,
¨
tead seda hasti.
˜
Sinu oigust ei hoia ma
¨
varjul oma sudames.
Ma kuulutan su ustavust
¨ ¨
ja paastet.
Ma ei salga su truud
˜
armastust ja tode
suure koguduse ees.” l
¨
¨
Jehoova, ara jata mind
oma halastusest ilma.
˜
Sinu truu armastus ja tode
kaitsku mind alati. m
˜
Loendamatud onnetused
piiravad mind, n
mu paljud eksimused on
matnud mind enda alla,
¨
ma ei nae oma teed. o

˜
˜
40:6 1 Voib tolkida ka „ohvrist ja ohvri˜ ˜
annist ei tundnud sa roomu”.
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LAUL 41
h 5Mo 15:7, 8
L 112:9
˜
Op 14:21
˜
Op 22:9
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j 2Pe 2:9
k 2Ku 20:5
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17

Neid on rohkem kui
juukseid mu peas
¨
¨ ¨
ja mu suda on araks loonud.
¨ ¨
Jehoova, palun paasta
mind, a
Jehoova, rutta appi! b
¨
Tundku habi ja alandust
˜
koik,
¨ ¨
˜
kes puuavad votta mult elu.
¨
Taganegu habistatult,
˜ ˜
kes roomustavad
˜
¨
mu onnetuse ule.
¨
¨ ¨
Kohkugu oma habitoost,
kes mind pilkavad:
„Paras! Paras!”
˜
Aga koik, kes sind otsivad, c
˜ ˜
juubeldagu ja roomutsegu
¨ d
sinu ule.
¨ ¨
Kes armastavad su paaste¨
tegusid, oelgu alati:
¨
„Olgu ulistatud
Jehoova!” e
Mina aga olen abitu
ja vaene,
˜
moelgu Jehoova mu peale.
Sina oled mu aitaja
¨ ¨
ning paastja. f
¨
Mu Jumal, ara viivita! g
Juhatajale. Taaveti laul.

˜

¨

on igauks,
41˜ Onnelik
kes viletsast hoolib,
¨

h

onnetuspaeval Jehoova
¨ ¨
paastab ta.
2 Jehoova valvab teda
ja hoiab elus.
˜
Ta kuulutatakse onnelikuks
maa peal. i
Eal ei anna sa teda
vaenlaste meelevalda. j
3 Jehoova toetab teda
haigevoodis. k
Sa hoolitsed tema eest,
¨ ¨
kui ta haigeks jaab.
¨
4 Ma utlesin: „Oo, Jehoova,
ole mulle armuline! l
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6

7

8

9

LAULUD 41:5–42:7

Tee mind terveks, a sest olen
su vastu pattu teinud.” b
¨ ¨
Mu vaenlased raagivad
minust kurja:
¨
„Millal ta kull sureb,
millal kaob tema nimi?”
Kui vastane tuleb mind
vaatama, tulevad ta
¨
˜
˜
sudamest voltsid sonad.
¨
Ta otsib, mida halba oelda,
¨
¨ ¨
siis laheb ja raagib seda
˜
koigile.
˜
Koik, kes mind vihkavad,
sosistavad omavahel,
sepitsevad mu vastu kurja,
¨
oeldes:
„Teda on tabanud
˜
hirmus onnetus,
ta on pikali
˜
ega touse enam.” c
Isegi see, kellega elasin
rahus, keda usaldasin, d

LAUL 41
a L 6:2
L 147:3

10

b L 32:5
L 38:3
˜
Op 28:13

c L 3:2
L 71:10, 11

11

d 2Sa 15:12
Ii 19:19
L 55:12, 13



12

Teine veerg
a Mr 14:18
Joh 13:18
Joh 13:26

13

b L 31:8
Jer 20:13

c L 25:21
˜
Op 2:7

d L 34:15
e 1Aj 16:36
1Aj 29:10

˜
kes soi mu leiba, on
¨ ¨
poordunud mu vastu1. a
Aga sina, Jehoova,
ole mulle armuline
˜
¨
ja tosta mind ules,
˜
et voiksin neile tasuda.
Sellest ma tean, et olen
¨ ¨
sulle meeltmooda,
kui mu vaenlane ei saa mu
¨
˜
˜ ˜
ule voiduroomutseda.b
Sina toetad mind
¨
mu laitmatuse parast, c
hoiad mind enda juures
igavesti. d
¨
Olgu ulistatud Iisraeli
Jumal Jehoova
¨
labi kogu igaviku1! e
Aamen, aamen!2

˜
˜
˜
41:9 1 Voib tolkida ka „on tostnud kanna
˜
˜
mu vastu”. 41:13 1 Sona-sonalt „iga¨
vikust igavikku”. 2 „Aamen” tahendab
¨
„olgu nii”, „nii sundigu”.

TEINE RAAMAT
(Laulud 42–72)
Juhatajale.
Korahi poegade maskil1. a

hirv igatseb
¨
42 Nagu
veeojade jarele,

nii igatseb mu hing
¨
sinu jarele, mu Jumal.
¨
2 Mu hing januneb Jumala ja¨
rele, elava Jumala jarele. b
˜
Millal voin tulla ja ilmuda
Jumala ette? c
3 Pisarad on mulle toiduks
¨
¨ ¨
paeval ja ool,
¨
kogu paeva pilgatakse
mind: „Kus on su Jumal?” d
¨
4 Ma valan valja oma hinge,
kui meenutan
¨
endisi paevi,
˜
kuidas kondisin
koos rahvasummaga,
¨
juhtisin seda puhalikult1
Jumala kotta,

˜
˜
42:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”. 42:4 1 Voib
˜
tolkida ka „tasasel sammul”.

LAUL 42
a 2Aj 20:19
b L 63:1
c L 27:4
L 84:2

d L 3:2
L 42:10
L 79:10


Teine veerg
a 5Mo 16:
14, 16
2Aj 30:23, 24

b L 55:4
Mr 14:34

c L 37:7
Nu 3:24
Mi 7:7

d L 43:5
e L 22:1
Joh 12:27

f Jn 2:7
g L 88:7

˜ ˜
˜
saatjaks roomurokked
¨
¨ ¨
ja tanuhuuded,
˜
pidutseva rahva hoisked. a
5 Mu hing, miks oled
ahastuses, b
miks oled sa nii rahutu?
Oota Jumalat, c
¨
sest ma tanan teda veel kui
˜
¨ ¨
oma voimsat paastjat. d
6 Mu Jumal, ma olen
ahastuses. e
¨
Seeparast meenutan
ma sind f
Jordanimaal
ja Hermoni tippudel,
¨
Mitsari1 mael.
¨
¨ ¨
7 Vetesugavus huuab
¨
vetesugavust
su veejugade kohinal.
˜
Koik su laintevood
¨
¨
on minust ule kainud. g

˜
˜
¨
42:6 1 Voib tolkida ka „vaikesel”.

LAULUD 42:8–44:9

¨
8 Paeval kingib Jehoova mulle oma truud armastust,
¨ ¨
oosel ma laulan temast,
esitan palve oma elu
Jumalale. a
¨
9 Ma utlen Jumalale,
oma kaljule:
„Miks oled mu unustanud? b
˜
Miks pean kondima kurvalt
vaenlase surve all?” c
10 Vaenlased teotavad mind
verejanuliselt1,
nad pilkavad mind
¨
kogu paeva:
„Kus on su Jumal?” d
11 Mu hing, miks oled
ahastuses,
miks oled sa nii rahutu?
Oota Jumalat, e
¨
sest ma tanan teda veel kui
˜
¨ ¨
oma voimsat paastjat
ja oma Jumalat. f
˜
Oo, Jumal, moista mulle
kohut, g
kaitse mind mu kohtuasjas h
truudusetu rahva vastu.
¨ ¨
Paasta mind valeliku
¨
¨
ja ulekohtuse mehe kaest.
2 Sest sina oled mu Jumal,
mu kindlus. i
¨
˜
Miks oled mu ara touganud?
˜
Miks pean kondima kurvalt
vaenlase surve all? j
˜
3 Saada oma valgus ja tode. k
Need juhtigu mind, l
¨
¨
saatku su puhale maele,
¨
su aulise telkpuhamu
juurde. m
4 Siis tulen ma Jumala
altari ette, n
Jumala juurde,
¨
˜ ˜
kes on mu ulim room.
¨
¨ ¨
¨
Ma tanan sind luuramanguo
ga, oo, Jumal, mu Jumal.
5 Mu hing, miks oled
ahastuses,
miks oled sa nii rahutu?

43

˜
¨
42:10 1 Teine voimalik tahendus: „otsekui murdes mu luid”.
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Oota Jumalat, a
¨
sest ma tanan teda veel
˜
¨ ¨
kui oma voimsat paastjat
b
ja oma Jumalat.

LAUL 42
a L 27:1
b L 13:1
c L 38:6
L 43:2

Juhatajale.
Korahi poegade laul. c Maskil.1

d L 3:2
L 42:3
L 79:10

e L 37:7
f L 42:5

me oleme
˜
44 Oo,omaJumal,
korvaga kuulnud,

L 43:5


LAUL 43
g L 26:1

2

L 35:24

h L˜ 35:1

Op 22:22, 23

i L 28:7
L 140:7

j L 42:9
k L˜ 40:11

Op 6:23

3

l L 5:8
L 27:11
L 143:10

m 1Aj 16:1
L 78:68, 69

n L 84:3
o 2Sa 6:5


Teine veerg
a L 37:7
b L 42:5, 11

4


LAUL 44
c 2Aj 20:19
d 2Mo 13:14

5

4Mo 21:14
Koh 6:13

e 5Mo 7:1
f 2Mo 15:17
L 78:55
L 80:8, 9

6

g Jos 10:5, 11
L 135:10, 11

h 5Mo 4:38

7

Jos 24:12

i
j
k
l

1Sa 12:22
Jes 63:11–13
5Mo 7:7, 8

8

L 74:12
Jes 33:22

m L 18:39
Flp 4:13

n L 60:12
o 1Sa 17:45
L 20:7
L 33:16

p Jos 24:8

9

meie esiisad on jutustanud, d
¨
mida sa tegid nende paevil,
ammustel aegadel.
Sa ajasid rahvad
¨
oma kaega minema, e
panid asemele
meie esiisad. f
Sa purustasid rahvad,
¨
kihutasid nad ara. g
˜ ˜
Mitte oma mooga varal
ei saanud nad maad
enda valdusse, h
¨
mitte nende kasivars
˜
ei toonud neile voitu, i
¨
vaid see oli sinu parem kasi,
¨
sinu kasivars j
ja palge valgus,
sest sul oli neist hea meel. k
Sina oled mu kuningas,
oo, Jumal. l
¨
˜
Anna Jaakobile taielik voit.
˜
˜
Sinu jouga me torjume
oma vastased, m
sinu nimel tallame maha
˜
need, kes tousevad
me vastu. n
Sest ma ei looda
oma vibule,
¨ ¨
˜ ˜
mind ei paasta minu mook. o
¨ ¨
Sina paastsid meid
¨
vastaste kaest, p
¨
habistasid meie vihamehi.
Jumalat me kiidame
¨
kogu paeva,
¨
taname su nime igavesti.
(sela)
¨ ¨
Ent nuud sa oled meid
¨
˜
ara touganud,
¨
meid habistanud,

˜
44:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.
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10

11

12
13

14

15
16

17

18

19

20

21

¨
meie vagedega ei tule sa
¨
valja.
Sa paned meid taganema
meie vastase ees, a
˜
vihamehed votavad meilt,
mida tahavad.
¨
Sa annad meid nende katte,
et meid pandaks nahka
kui lambaid,
oled pillutanud meid
rahvaste sekka. b
¨ ¨
Sa muud oma rahva
eimillegi eest, c
¨ ¨
saamata mingit muugitulu.
Sa annad meid naabrite
pilgata,
˜
¨
koigi umberkaudsete
˜
irvitada ja monitada.
˜
Sa teed meid polualusteks1
rahvaste seas, d
rahvad vangutavad meie
¨
parast pilkavalt pead.
¨
Kogu paeva tunnen end
alandatuna,
¨
mind matab habi
˜
nende monituste
¨
ja solvangute parast,
¨
meie vaenlase parast,
¨
kes katte maksab.
˜
See koik on meid tabanud,
aga me pole sind
unustanud,
pole murdnud su lepingut. e
¨
Meie suda pole
¨
eksiteele lainud,
meie sammud pole su teelt
˜
korvale kaldunud.
Sina aga purustasid meid
ˇ
saakalite elupaigas,
katsid meid
pilkase pimedusega.
Kui me unustaks
oma Jumala nime,
¨
sirutaks palvekaed
˜ ˜
voora jumala poole,
kas siis Jumal
ei saaks teada?

˜
˜
˜
¨ ¨
44:14 1 Sona-sonalt „konekaanuks”.

LAULUD 44:10–45:5

LAUL 44
a 5Mo 28:
15, 25

22

b 5Mo 28:64
c 5Mo 32:30
d 5Mo 28:37

23

2Aj 7:20

e 2Mo 34:10



24

Teine veerg
a L 139:1
Kog 12:14
Jer 17:10

b Ro 8:36

25
26

c L 7:6
L 78:65, 66

d Ii 13:24

¨
Tema ju teab sudame
saladusi. a
Meid saadetakse sinu
¨
¨
parast surma kogu paeva,
meid on arvatud
tapalambaiks. b
˜
Touse! Miks magad,
c
Jehoova?
¨
¨
˜
Arka! Ara touka meid
¨ ¨
¨
jaadavalt ara! d
Miks varjad oma palet?
Miks unustad meie
viletsuse ja vaeva?
Me oleme ju paisatud
˜
pormu,
oleme maoli maas. e
˜
Touse ja aita meid! f
¨ ¨
Paasta meid oma truu
¨
armastuse parast. g
Juhatajale: „Liiliad”.
Korahi poegade laul. h
Maskil.1 Armastuslaul.

L 13:1
L 88:14

¨

e L 119:25

sudant vaimustab
45 Mumidagi
head.

f L 33:20
g L 130:7


LAUL 45

2

h 2Aj 20:19
i L 2:6
j 2Sa 23:2
Esr 7:6
Jes 8:1

3

k Joh 7:46
l L 72:17

4

m Ilm 1:16
Ilm 19:15

n Jes 9:6
o Heb 1:3
p Ilm 6:2
q Ilm 19:11
r L 2:9
2Te 1:7, 8

5

Ma lausun: „Mu laul on
kuningast.” i
Olgu mu keel kui osava
¨
umberkirjutaja krihvel. j
¨
˜
Sa oled nagusam koigist
inimlastest,
su huulilt voolab
˜
meeldiv kone. k
¨
Seeparast on sul Jumala
˜
onnistus igavesti. l
˜ ˜
Pane mook m puusale,
¨
oo, vagilane, n
koos oma au ja hiilgusega! o
Mine oma hiilguses
˜
ja voida, p
˜
ratsuta toe, alandlikkuse
˜
ja oiguse eest! q
¨
Su parem kasi teeb1
¨
aukartustaratavaid
tegusid.
Su nooled on teravad,
need panevad rahvaid
langema, r

˜
˜
45:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”. 45:4 1 So˜
˜
na-sonalt „opetab sulle”.

LAULUD 45:6–46:9
6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

tungivad kuninga vaenlaste
¨
sudamesse. a
Jumal on su troon ikka
ja igavesti, b
su kuninglik valitsuskepp
˜
on oiguse valitsuskepp. c
˜
Sa armastad oigust d
ja vihkad kurja. e
¨
Seeparast on Jumal,
sinu Jumal,
˜ ˜
˜
˜
voidnud sind f roomuoliga g
rohkem kui su kaaslasi.
˜
˜
Su roivad lohnavad
¨
kui murr, aaloe1 ja kassia,
˜ ˜
sind roomustab
uhkest vandlipaleest
¨ ¨
kostev keelpillihaal.
¨ ¨
Su auvaart daamide seas
¨
on kuningatutreid,
kuninganna seisab
¨
su paremal kael,
ehitud Oofiri kullaga. h
¨
Kuula, mu tutar, pane
¨
¨ ¨
tahele, poora mu poole
˜
oma korv,
unusta oma rahvas
ja isamaja.
¨
Kuningat kutkestab su ilu,
ta on ju su isand,
kummardu ta ette.
¨ ¨
¨
Tuurose tutar tuleb
kingiga,
rahva rikkaimad otsivad
su soosingut.
¨
Kuningatutar on palees
¨
taies hiilguses,
¨ ¨
tema ruu on kaunistatud
kullaga.
˜
Peenelt kootud1 roivais
viiakse ta kuninga ette.
Tema kannul tuuakse su
ette neitsid, tema saatjad.
˜ ˜
Nad tuuakse roomu
˜
ja hoisetega,
nad astuvad
kuningapaleesse.

45:8 1 Mitte harilik aaloe (Aloe vera),
˜
¨
vaid toenaoliselt kotkapuu (Aquilaria).
˜
¨
45:14 1 Teine voimalik tahendus: „tikitud”.
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LAUL 45
a Ilm 17:14
Ilm 19:19

b L 89:29, 36
c Jes 11:4
Jer 33:15
Heb 1:8, 9

d Heb 7:26
e Mt 7:23
f Jes 61:1
Ap 10:38

g L 21:6

16 Su esiisade asemele tulevad
su pojad,
¨ ¨
sa maarad nad valitsejaiks
kogu maal. a
17 Ma teen su nime kuulsaks
˜
˜
koigi tulevaste polvede
seas. b
¨
¨
Seeparast tanavad rahvad
sind ikka ja igavesti.
Juhatajale.
Korahi poegade laul. c Alamot.1

on meie pelgupaik
46 Jumal
ja tugevus,
¨
d

2

h Jes 13:12


Teine veerg
a Jes 32:1

3

b L 72:17


LAUL 46

4

c 2Aj 20:19
˜

d Op 14:26
Jes 25:4

5

e 5Mo 4:7
L 145:18, 19
Nah 1:7

6

f Jes 54:10
g L 93:4
Jer 5:22

7

h 2Aj 6:6
i 5Mo 23:14

8

L 132:13
Jes 12:6

j 2Mo 14:24
k Jos 2:24
l Jos 1:9
Jer 1:19
Ro 8:31

m Jes 11:9
Mi 4:3

9

abimees, kes on hadaajal
kergesti leitav. e
¨
Seeparast me ei karda,
kui ka maa liiguks,
¨
maed langeksid
¨
meresugavusse, f
¨
mereveed mollaks
ja kobrutaks, g
¨
maed vappuksid
¨
tormimuhast. (sela)
˜
Jogi oma harudega
˜ ˜
roomustab Jumala linna, h
˜
˜
Koigekorgema
¨
¨
puha telkpuhamut.
Jumal on linnas; i seda linna
ei saa maha kiskuda.
Jumal tuleb koidikul appi. j
¨
Rahvad massavad ja
kuningriigid kukutatakse.
˜
¨ ¨
Ta laseb kolada oma haalt
ja maa sulab. k
¨
Vagede Jehoova on meiega, l
Jaakobi Jumal on meie
kindel varjupaik. (sela)
Tulge ja vaadake
Jehoova tegusid,
kuidas ta teeb maa peal
¨
hammastavaid asju.
˜
˜
Ta lopetab sojad
¨ ¨
maa aarteni, m
murrab katki vibu
ja purustab oda,
˜
¨
˜
poletab ara sojavankrid1.

˜
46:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”. 46:9 1 Tei˜
¨
ne voimalik tahendus: „kilbid”.
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LAULUD 46:10–48:11

10 „Andke alla ja teadke,
et mina olen Jumal!
¨
Mind ulistatakse
rahvaste seas, a
¨
mind ulistatakse
maa peal.” b
¨
11 Vagede Jehoova
on meiega, c
Jaakobi Jumal on meie
kindel varjupaik. d (sela)

47
2

3
4
5

6

7

8

9

Juhatajale.
Korahi poegade laul. e

¨
Plaksutage kasi,
˜
koik rahvad!
˜
Hoisake Jumalale
˜
voidujoovastuses!
˜
˜
Sest Jehoova, Koigekor¨
gem, on aukartustaratav, f
suur kuningas
¨
ule kogu maa. g
Ta alistab rahvad me ees,
˜
paneb hoimud me
jalge alla. h
¨
Ta valib meile parandi, i
oma armastatud Jaakobi
uhkuse. j (sela)
˜
Jumal touseb
˜
hoisete saatel,
Jehoova saabub
¨ ¨
sarvehaalega.
Laulge kiitust1 Jumalale,
laulge kiitust!
Laulge kiitust meie
kuningale, laulge kiitust!
Sest Jumal on
kogu maa kuningas. k
Laulge kiitust
ja toimige arukalt.
Jumal on saanud
rahvaste kuningaks. l
Jumal istub
¨
oma puhal troonil.
Rahvaste juhid
tulevad kokku
koos Aabrahami Jumala
rahvaga,

˜
˜
¨
47:6 1 Voib tolkida ka „tooge pillimanguga kiitust”.

sest maa valitsejad1
kuuluvad Jumalale.
¨
¨
Tema on ulivaga austatud. a

LAUL 46
a Jes 2:11
b 1Aj 29:11
c 2Aj 20:17
d L 48:3

48

L 125:2


LAUL 47
e 2Aj 20:19

2

f L 76:12
g L 22:28
h 5Mo 33:29

3

i 5Mo 9:5
j 5Mo 7:6
Mal 1:2

k Jer 10:7
Sak 14:9

4
5

l 1Aj 16:31
L 96:10
L 97:1
Ilm 19:6


Teine veerg
a L 97:9


LAUL 48

6
7
8

b 2Aj 20:19
c Nu 2:15
d L 47:8
L 135:21
Mt 5:34, 35

9

e L 125:1
f L 87:5
Jes 2:2
Mi 4:1

10

g L 26:3
L 40:10
L 63:3

h L 113:3
i L 17:7
L 60:5
L 98:2

j L 78:68
k L 97:8

11

Korahi poegade laul. b

Jehoova on suur,
¨ ¨
¨
vaart ulimat kiitust
meie Jumala linnas
¨
¨
oma puhal mael.
¨
Kaunis oma ulevuses,
˜ ˜
kogu maa room c
¨
on Siioni magi
˜
kaugel pohjas,
see suure kuninga linn. d
Selle kindlustornides
on Jumal teinud end tuntuks kindla varjupaigana. e
¨
Nae, kuningad kogunesid,
¨
tungisid uheskoos edasi.
¨
Linna nahes nad
¨
hammastusid,
kohkusid ja pagesid
kabuhirmus.
¨
Neid haaras seal varin
¨
nagu valu sunnitavat naist.
Idatuulega hukutad sa
Tarsise laevad.
Millest olime kuulnud, seda
¨
¨ ¨
nagime nuud oma silmaga
¨
vagede Jehoova,
meie Jumala linnas.
Jumal teeb selle kindlaks
igaveseks ajaks. f (sela)
Sinu templis
˜
me motiskleme su
¨
truu armastuse ule,
oo, Jumal. g
Nagu su nimi, Jumal,
ulatub ka su kiitus
¨ ¨
maa aarteni. h
¨
¨
Su parem kasi on tais
˜
oigust. i
˜ ˜
¨
Roomustagu Siioni magi, j
juubeldagu Juuda linnad1
¨
su seaduste ule! k

˜
˜
˜
47:9 1 Sona-sonalt „kilbid”. 48:11 1 So˜
¨
na-sonalt „tutred”.

LAULUD 48:12–49:18

¨
¨
12 Kaige umber Siioni,
¨
tehke tiir ta umber,
¨
lugege ara ta tornid. a
13 Tehke ta kaitsevallid1 b
¨
oma sudameasjaks,
uurige ta kindlustorne,
˜
et voiksite jutustada temast
˜
tulevastele polvedele.
14 Sest see Jumal on meie
Jumal c ikka ja igavesti.
Tema juhatab meid
¨ ¨
nuud ja alati1. d

49
2
3
4

5

6

7

8

Juhatajale.
Korahi poegade laul. e

˜
Kuulake seda, koik
rahvad,
¨
˜
pange tahele, koik maailma
elanikud,
¨
nii vaiksed kui ka suured,
nii rikkad kui ka vaesed.
˜
˜
Mu suu koneleb tarku sonu,
¨
˜
mu sudame molgutustestf
hoovab arusaamist.
¨
Ma panen tahele
˜
tarkusesona,
¨ ¨
luura saatel seletan
˜
oma moistatuse.
Miks peaksin kartma
¨
hadaajal, g
˜
kui mind piiravad oelad,
¨ ¨
kes puuavad mind
maha paisata?
Neist, kes loodavad
˜
oma joukusele, h
kiitlevad oma suure
rikkusega, i
¨
ei saa ukski eales lunastada
oma venda
ega anda venna eest
Jumalale luna j
(inimelu lunastushind
˜
on liiga korge
¨ ¨
ja jaab neile alatiseks
¨
kattesaamatuks),

˜
˜
¨ ¨
48:13 1 Voib tolkida ka „kaitsemuurid”.
˜
¨
48:14 1 Teine voimalik tahendus: „kuni
surmani”.
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LAUL 48
a Neh 12:
38, 39

b Jes 26:1
c L 31:14
d Jes 58:11


LAUL 49
e 2Aj 20:19
f L 143:5
g L 27:1
h 5Mo
8:17, 18
˜
Op 18:11

i Jer 9:23
1Ti 6:17
˜

j Op 11:4
Mt 16:26


Teine veerg
a L 89:48
b Kog 2:16
Ro 5:12

c L˜ 39:6

Op 11:4
˜
Op 23:4
Kog 2:18
Lu 12:19, 20

d L 39:5
Jk 1:11

e L 49:20
f Lu 12:19, 20
g Mal 4:3
h L 39:11
i 1Sa 2:6
Ii 7:9
Ii 24:19

j Ii 33:28
L 16:10
L 30:3
L 86:13

k Ii 1:21
Kog 5:15
1Ti 6:17

l Jes 10:3
m Lu 12:19
˜

n Op 14:20

˜
9 nii et see voiks elada
¨
igavesti ega naeks
¨
hauasugavust. a
¨
10 On naha, et targadki
surevad,
rumal ja arutu hukkuvad
¨
uheskoos, b
¨
peavad jatma oma rikkuse
teistele. c
11 Nad soovivad, et nende
¨
majad pusiks igavesti,
˜
˜
nende telgid polvest polve.
Oma valdused on nad
¨
nimetanud enda jargi.
12 Kuid inimene, olgugi ta
¨ ¨ ¨
austatud, ei jaa pusima, d
ta pole parem loomast,
kes hukka saab. e
13 Selline on rumalate tee, f
ka nende tee, kes
¨
¨
kaivad nende jalgedes,
kellele meeldivad nende
targutused. (sela)
14 Tapalambaina on nad
¨ ¨
maaratud surmavalda,
surm
karjatab neid.
˜
¨
Oiged valitsevad nende uleg
hommikul.
˜
¨
Koik jaljedki neist kaovad, h
nende koduks saab
surmavald, mitte palee. i
15 Mind aga Jumal lunastab
˜
surmavalla voimusest, j
ta haarab minust kinni.
¨ (sela)
16 Ara karda, kui keegi saab
rikkaks,
kui tema maja hiilgus
kasvab,
17 sest surres ei saa ta midagi
˜
kaasa votta, k
¨
tema hiilgus ei lahe
¨
temaga uhes. l
˜
18 Oma eluajal onnitleb ta
ennast m
¨
(ka sind ulistatakse,
¨
¨
kui sul laheb hasti), n

775

˜
19 kuid lopuks liitub ta
oma esiisadega.
¨
Enam iial ei nae nad
valgust.
˜
20 Inimene, kes seda ei moista,
olgugi ta austatud, a
pole parem loomast,
kes hukka saab.
Aasafi

laul. b

Jumal
¨ ¨
50 ¨ Jumalate
Jehoova raagib,
¨
c

2
3

4

5

6

7

8

9
10

huuab kokku maa
¨ ¨
idast laaneni.
Jumal kiirgab Siionist,
¨
kogu ilu taiusest. d
Meie Jumal tuleb
ega saa vaikida. e
¨
Tema ees kaib neelav tuli, f
¨
¨
tema umber mollab maru. g
¨ ¨
Ta huuab kokku taeva
ja maa, h
˜
et moista kohut
¨
oma rahva ule: i
„Koguge minu juurde
mu ustavad,
˜
kes on solminud minuga
ohvri alusel lepingu!” j
Taevas jutustab
˜
tema oigusest,
sest Jumal on
˜
kohtumoistja. k (sela)
„Kuula, mu rahvas,
¨ ¨
ja ma raagin,
ma tunnistan su vastu,
Iisrael. l
Mina olen Jumal,
sinu Jumal. m
Ei noomi ma sind
¨
su ohvrite parast
˜
¨
ega poletusohvrite parast,
mis on alati mu ees. n
˜
Ei pea ma votma
su majast pulli
ega tarast sikke. o
Kuuluvad mulle ju
˜
koik metsloomad, p
˜
koik loomad tuhandeil
¨
magedel.
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g L 97:3, 4
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¨
11 Ma tunnen igat magede
lindu, a
loendamatud loomad
¨
valjadel on minu.
¨
12 Kui oleksin naljane,
¨
ei utleks ma seda sulle,
sest mulle kuulub viljakas
˜
maa ja koik, mis seal on. b
¨ ¨
13 Kas peaksin sooma
pullide liha,
jooma sikkude verd? c
14 Too Jumalale ohvriks
¨
tanu, d
˜
˜
tasu Koigekorgemale
˜
oma tootused. e
¨ ¨
¨
¨
15 Huua mind hadapaeval, f
¨ ¨
ma paastan su
ja sa tood mulle au.” g
16 Kuid jumalatule
¨
utleb Jumal:
˜
¨ ¨
„Mis oigust on sul raakida
¨ ¨
mu maarustest, h
˜
konelda mu lepingust? i
17 Sina ju vihkad manitsust1,
˜
keerad mu sonadele selja. j
¨
18 Kui naed varast,
kiidad sa teda takka,1 k
sa seltsid abielurikkujatega.
19 Sa levitad oma suuga
kurjust,
pettus on kleepunud
su keelele. l
¨ ¨
20 Sa istud ja raagid
oma venna vastu, m
paljastad oma ema poja
eksimused1.
21 Ma vaikisin,
˜
kui sa seda koike tegid,
ja sa arvasid,
et ma olen nagu sina.
¨ ¨
Nuud ma aga noomin sind,
esitan su vastu oma
¨ ¨
suudistuse. n
˜
22 Moelge ometi sellele, teie,
kes unustate Jumala, o

3Mo 19:16
L 50:4
Kog 12:14

o L 9:17
Jer 2:32
Ho 4:6

˜
˜
˜
50:17 1 Voib tolkida ka „opetust”.
˜
¨
50:18 1 Teine voimalik tahendus: „liitud
˜
˜
sa temaga”. 50:20 1 Voib tolkida ka
„laimad oma ema poega”.

LAULUD 50:23–51:17
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et ma ei kisuks teid
¨
tukkideks, ilma et keegi
¨ ¨
teid paastaks.
¨
23 Kes toob ohvriks tanu,
austab mind, a
¨
¨ ¨
kes kaib kindlaksmaaratud
rajal,
¨
saab naha Jumala
¨ ¨
paastet.” b
Juhatajale. Taaveti laul, mille ta
¨
tegi parast seda, kui prohvet Naatan
¨
oli tema juures kainud, sest Taavet
oli maganud Batsebaga. c

Jumal, ole mulle
51 Oo,armuline
oma truud
¨ ¨
d

2
3
4

5

6

armastust mooda,
¨
kustuta mu uleastumised
oma rohket halastust
¨ ¨
mooda. e
¨ ¨
Pese mind mu suuteost
¨
taiesti puhtaks, f
puhasta mind mu patust. g
¨
Ma ju tean oma uleastumisi,
mu patt on alati mul
meeles. h
Sinu vastu,
˜
eelkoige1 sinu vastu,
olen ma patustanud, i
teinud seda,
mis on sinu silmis halb. j
˜
Aga sina oled oiglane
˜
oma sonus,
˜
oiglane oma
˜
kohtumoistmises. k
¨ ¨
Ma olen ju patusuuga
¨
sundinud,
olnud patune hetkest,
kui ema mind kandma
hakkas1. l
˜
Sinul aga on hea meel toest
¨
inimese sudames, m
˜
opeta siis mind, et
¨
mu sudame salasoppides
˜
oleks toeline tarkus.

˜
˜
¨
51:4 1 Sona-sonalt „uksnes”. 51:5
˜
˜
1 Voib tolkida ka „patusena on ema mu
saanud”.
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7 Puhasta mind mu patust
iisopiga, et saaksin
puhtaks, a
pese mind, et oleksin
valgem kui lumi. b
8 Lase mul kuulda
˜
juubeldust ja hoiskeid,
et mu luud, mis sa
oled puruks peksnud,
˜ ˜
roomutseksid. c
¨ ¨
9 Poora oma pilk
mu pattudelt, d
¨
¨
˜
puhi ara koik
mu eksimused. e
¨
10 Loo mulle puhas suda,
f
oo, Jumal,
pane mu sisse uus ja kindel
g
¨ vaim.
¨
11 Ara heida mind ara
oma palge eest,
¨
˜
¨
ara vota minult ara
¨
oma puha vaimu.
˜ ˜
12 Lase mul taas tunda roomu
¨ ¨
su paastest, h
¨
arata mus soov
kuuletuda sulle.
˜
¨
13 Ma opetan uleastujaile
su teid, i
¨ ¨
et patused poorduksid
tagasi su juurde.
¨ ¨
14 Vabasta mind veresuust, j
oo, Jumal,
¨ ¨
mu paaste Jumal, k
et mu keel kuulutaks
˜ ˜
˜
roomuga su oigust. l
15 Oo, Jehoova,
ava mu huuled,
et mu suu sind kiidaks! m
16 Sest sa ei soovi ohvrit,
muidu tooksin selle, n
˜
poletusohvrist
˜ ˜
ei tunne sa roomu. o
¨
17 Jumalale meeleparaseks
ohvriks on murtud vaim.
Murtud ja purukspekstud
¨
˜
¨
sudant ei touka sa ara1,
oo, Jumal. p
˜
˜
˜
51:17 1 Voib tolkida ka „sa ei polga”.
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LAULUD 51:18–53:6

18 Tee oma headuses
Siionile head,
¨
ehita ules
¨ ¨
Jeruusalemma muurid.
˜ ˜
19 Siis sa tunned roomu
˜
oiguses toodud ohvritest,
˜
poletusohvritest
¨
ja taisohvritest,
siis ohverdatakse pulle
su altaril. a
Juhatajale. Maskil.1 Taaveti laul,
¨
mille ta tegi parast seda,
¨
kui edomlane Doeg oli oelnud Saulile,
et Taavet on tulnud Ahimeleki majja. b

kelgid kurjade tegu¨
52 Miks
dega, sa vagev mees?
c

2

3

4
5

6
7

8

Jumala truu armastus
¨
¨
pusib kogu paeva. d
Su keel, terav kui habemenuga, e
sepitseb kurja, on pettuse
¨ ¨
tooriist. f
Sa armastad halba rohkem
kui head,
valetada enam
˜
˜
kui konelda oigust. (sela)
Sa armastad
¨
˜
havitavaid sonu,
sa valelik keel!
¨
Seeparast kisub Jumal
˜
su loplikult maha, g
haarab sust kinni,
¨
veab su telgist ara, h
¨
juurib valja elavate maalt. i
˜ (sela) ¨
Oiged naevad seda
ja tunnevad aukartust, j
˜
¨
nad naeravad oela ule: k
¨
„Ennae meest,
kes ei teinud Jumalat
oma varjupaigaks, l
vaid lootis
oma suurele rikkusele, m
oma kurjadele plaanidele!”
Kuid mina olen nagu lopsa˜
kas olipuu Jumala kojas,

˜
52:mrk; 53:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.
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ma loodan Jumala truu
armastuse peale a
ikka ja igavesti.
¨
9 Ma tanan sind igavesti
su tegude eest, b
loodan sinu ustavate ees
su nimele, c
sest see on hea.
Juhatajale:
mahalat1. Maskil.1 Taaveti laul.

˜

˜
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˜
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¨

utleb oma
¨
53 Moistmatu
sudames:

6

„Jehoovat ei ole.”1 d
¨
Nende ulekohtuteod
˜
¨
on kolvatud ja jaledad.
¨
Mitte ukski ei tee head. e
Jumal aga vaatab taevast
inimlaste peale, f
¨
et naha, kas on
˜
mond taiplikku, kedagi,
kes otsib Jehoovat. g
˜
¨
¨ ¨
Nad koik on ara poordunud,
˜
nad koik on rikutud.
¨
Mitte ukski ei tee head,
mitte ainuski. h
¨
Kas uhelgi patustajal
pole raasugi oidu?
˜
Nad ogivad mu rahvast
nagu leiba
¨ ¨
ega huua Jehoova poole. i
Neid haarab aga
kohutav hirm,
˜
senitundmatu oud,1
sest Jumal puistab laiali
nende luud, kes sind
¨
rundavad2.
¨
Sa saadad nad habisse, sest
¨
Jehoova on nad huljanud.
Oh tuleks ometi Siionist
¨ ¨
Iisraelile paaste! j
Kui Jehoova toob oma
˜
rahva vangipolvest tagasi,
˜
siis Jaakob hoisaku,
˜ ˜
Iisrael roomustagu.

˜
˜
¨
53:1 1 Voib tolkida ka „ukspuha mul Je˜
¨
hoovast”. 53:5 1 Teine voimalik tahendus: „hirm, kui polegi midagi karta”.
˜
˜
¨
2 Sona-sonalt „kes su vastu laagri ules
¨ ¨
loovad”.

LAULUD 54:1–55:14
Juhatajale: keelpillide saatel.
¨ Maskil.1
Taaveti laul, mille ta tegi
parast seda,
¨
kui Siifi mehed olid oelnud Saulile:
„Taavet peidab end meie juures.” a

¨ ¨
Oo, Jumal, paasta mind
oma nimega, b
˜
kaitse mind c oma jouga1.
Oo, Jumal, kuule mu
palvet, d
¨
˜
pane tahele mu suu sonu,
˜ ˜
˜
sest voorad on tousnud
mu vastu,
julmurid jahivad mu elu. e
Jumalat nad ei austa.1 f
(sela)
Jumal on mu abimees, g
Jehoova on nendega,
kes mind toetavad.
Ta tasub mu vaenlastele h
nende enda kurjusega.
¨
Oma ustavuse parast
˜
tee neile lopp! i
Ma toon sulle meeleldi
ohvri, j
¨
tanan su nime, oo, Jehoova,
sest see on hea. k
¨ ¨
˜
Ta paastab mind koigist
˜
onnetustest, l
˜
˜ ˜
voiduroomsalt vaatan ma
oma vaenlasi. m

54
2
3

4
5

6

7

Juhatajale:
keelpillide saatel. Maskil.1
Taaveti laul.

55

Kuula mu palvet,
oo, Jumal, n
¨
¨ ¨
¨
argu jaagu sul markamata,
kui anun sinult
halastust1. o
¨
2 Pane mind tahele
ja vasta mulle. p
Mure teeb mind rahutuks, q
ma olen meeleheitel,
3 sest ma kuulen
˜
vaenlase sonu,
˜
tunnen jumalatu rohumist.

˜
54:mrk; 55:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.
˜
˜
54:1 1 Voib tolkida ka „kaitse mind mu
˜
˜
kohtuasjas”. 54:3 1 Voib tolkida ka „Jumalat ei hoia nad oma silme ees”. 55:1
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „ara peida end, kui palun sinult abi”.
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c L 18:4
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13
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j 2Sa 15:12
2Sa 16:23

k Lu 22:21
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14

Nad kuhjavad mu peale
¨
hada,
hauvad oma vihas mu vastu
vaenu. a
¨
Suda mu sees ahastab, b
˜
surma oudused on mind
enda alla matnud. c
Hirm ja kartus on tulnud
mu peale,
¨
varinad hoiavad mind
oma haardes.
¨
Ma utlen: „Oh oleksid mul
tuvi tiivad!
¨
Ma lendaks ara,
asuks turvapaika.
˜
Ma pogeneks kaugele, d
˜
seaks end sisse korbes, e
(sela)
pageks varjupaika,
eemale tormituule
ja maru eest.”
Aja nad segadusse, Jehoova, nurja nende plaanid,1 f
¨
sest olen nainud linnas
¨
¨
vagivalda ja tulisid.
¨
¨ ¨
¨
Paeval ja ool kaivad nad
¨ ¨
linnamuuril ringi,
¨ ¨
seespool muuri
¨
on kurjus ja hada. g
¨
Linna keskel on having,
˜
rohumine ja pettus
¨
ei lahku selle valjakult. h
Mitte vaenlane
ei teota mind, i
seda ma taluksin.
Mitte vihamees
˜
pole tousnud mu vastu,
tema eest end varjaksin.
See oled sina,
inimene nagu mina, j
˜
mu sober,
¨
keda hasti tunnen. k
¨
Me olime sinuga lahedased,
¨
¨
uhes rahvahulgaga kaisime
jumalakojas.

˜
˜
¨
55:9 1 Voib tolkida ka „sega ara nende
keel”.
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¨
15 Tabagu neid having! a
Mingu nad elusalt alla
surmavalda,
sest kurjus elab nende
keskel ja sees.
¨ ¨
16 Mina aga huuan
Jumala poole,
¨ ¨
Jehoova
paastab mu. b
˜
17 Ohtul, hommikul ja
¨
keskpaeval ma vaevlen
¨
ja agan c
¨ ¨
ning tema kuuleb mu haalt. d
¨ ¨
18 Ta paastab mind,
ma saan rahu neist,
˜
kes voitlevad mu vastu,
hordina nad kipuvad
mu kallale. e
19 Jumal kuuleb
ja astub nende vastu, f
tema, kes istub troonil
iidsest ajast. g (sela)
Nad ei taha muutuda,
need, kes Jumalat
ei karda. h
¨
20 Ta1 rundas neid, kes olid
temaga rahujalal, i
ta murdis lepingut. j
˜
21 Tema sonad
˜
on libedamad kui voi, k
¨
kuid ta sudames on vaen.
˜
Ta sonad,
˜
ehkki pehmemad kui oli,
˜ ˜
l
on paljastatud moogad.
22 Heida oma koorem
Jehoova peale m
ja tema hoolitseb su eest. n
˜
Ta ei lase oigel iialgi
langeda1! o
¨ ¨
23 Kuid veresuuga mehed
ja petised viid sina,
Jumal,
¨
sugavaimasse auku, p
¨
nad ei ela oma paevadest
¨
pooligi ara. q
Mina aga loodan sinule.
˜
55:20 1 St laulukirjutaja endine sober,
¨ ¨
kellest raagitakse salmides 13 ja 14.
˜
˜
˜
55:22 1 Voib tolkida ka „koikuda”.
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˜
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10

rundavad mind.
¨
˜
Kogu paeva voitlevad nad
˜
mu vastu ja rohuvad
mind.
¨
¨
Kogu paeva rundavad mind
mu vaenlased,
˜
¨
paljud voitlevad ulbelt
mu vastu.
Kui mind haarab hirm, b
loodan ma sinule. c
Ma loodan Jumalale,
˜
kelle sona ma kiidan,
loodan Jumalale,
ei ma karda.
¨
Mida saab tuhipaljas
inimene mulle teha? d
¨
Kogu paeva nad teevad
mulle kahju,
nende ainsaks sihiks on
teha mulle kurja. e
Nad varitsevad mind,
¨
et runnata,
¨
jalgivad igat mu sammu, f
˜
loodavad votta mult elu. g
¨
Hulga nad nende julmuse
¨
parast,
¨ ¨
loo rahvaid oma vihas,
oo, Jumal! h
¨
˜
Sa jalgid koiki
¨
mu rannakuid. i
Kogu mu pisarad
¨
oma nahklahkrisse. j
Eks ole need kirjas
su raamatus? k
¨
Paeval, mil ma sind
¨ ¨
appi huuan, taganevad
mu vaenlased. l
Ma olen veendunud, et
Jumal on minu poolel. m
Ma loodan Jumalale,
˜
kelle sona ma kiidan,
Jehoovale,
˜
kelle sona ma kiidan,

˜
56:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.

LAULUD 56:11–58:4
11 loodan Jumalale,
ei ma karda. a
¨
Mida saab tuhipaljas
inimene mulle teha? b
12 Oo, Jumal, ma olen seotud
˜
sulle antud tootustega, c
¨
ma toon sulle ohvriks tanu. d
¨ ¨
13 Sest sa paastsid mind
surmast, e
hoidsid mu jalga
komistamast, f
˜
et voiksin eluvalguses
˜
kondida Jumala ees. g
¨
¨
Juhatajale: „Ara havita”. Taaveti laul.
˜
Miktam.1 Ajast, kui ta pogenes
Sauli eest koopasse. h

57

Ole mulle armuline,
Jumal, ole mulle
armuline,
sest sinu juurest otsin
ma varju, i
sinu tiibade alt otsin ma
¨
varju, kuni hadad on
¨ ¨
moodas. j
¨ ¨
2 Ma huuan Jumala,
˜
˜
Koigekorgema poole,
˜
toelise Jumala poole, kes
¨
˜
teeb mu hadadele lopu.
3 Taevast saadab ta abi
¨ ¨
ja paastab mu. k
Ta ajab segadusse selle, kes
¨
haarab mu jarele. (sela)
Jumal saadab oma truu
armastuse ja ustavuse. l
˜
4 Lovid on mu
¨
umber piiranud. m
Isegi magama heitma
pean nende keskel,
kes tahavad mind neelata,
kelle hambad on
odad ja nooled,
˜ ˜
kelle keel on terav mook. n
¨
¨
5 Ole ulistatud ule taeva,
oo, Jumal,
su auhiilgus ulatugu
¨
ule maa! o

˜
57:mrk; 58:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.
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LAUL 56
a L 27:1
b L 56:4
Jes 51:7, 12

c 4Mo 30:2
Kog 5:4

d L 50:23
e 2Ko 1:10
f L 94:18
L 116:8

g Ii 33:29, 30


LAUL 57
h 1Sa 22:1
1Sa 24:3
L 142:mrk

i L 18:2
j Ru 2:12
L 17:8

k L 144:7
Ap 12:11

l L 40:11
L 61:7

m L 22:13
L 35:17

n L 52:2
L 64:3
˜
Op 25:18

o L 57:11
L 108:5


Teine veerg
a L 35:7
b L 42:6
c 1Sa
24:4
˜

Op 26:27

d L 112:7
e L 108:2–5
f L 9:11
L 145:11, 12

g Ro 15:9
h L 36:5
L 103:11

i L 8:1
L 57:5
L 108:5


LAUL 58
j 2Aj 19:6
k L 82:2
l Kog 3:16
Mi 3:9

m Kog 5:8
Jes 10:1, 2

n L 140:3
Jk 3:8

6 Mu jalgadele on nad
˜
seadnud vorgu. a
Mure on mind
¨ ¨
kuuru vajutanud. b
Nad kaevasid mu teele
augu,
aga kukkusid sinna ise. c
(sela)
¨
7 Mu suda on kindel,
oo, Jumal, d
¨
mu suda on kindel.
Ma
laulan
pillihelide saatel.
¨
8 Arka, mu sisemus1,
¨
arka, keelpill,
¨ ¨
ka sina, luura!
¨
Ma aratan koidiku. e
¨
9 Ma tanan sind rahvaste
seas, Jehoova, f
laulan sulle kiitust1
˜
rahvahoimude keskel. g
10 Sest su truu armastus on
suur, see ulatub taevani, h
sinu ustavus pilvedeni.
¨
¨
11 Ole ulistatud ule taeva,
oo, Jumal,
su auhiilgus ulatugu
¨
ule maa! i
¨
¨
Juhatajale: „Ara havita”.
Taaveti laul. Miktam.1

¨ ¨

˜

saate raakida oigu58 Kassest,
kui vaikite?
˜
˜
j

Kas saate moista oiglast
kohut, te inimlapsed? k
¨
2 Te sepitsete sudames
¨
ulekohut, l
¨
¨
teie kaed kulvavad maal
¨
vagivalda. m
¨
3 Juba ilmavalgust nahes
on jumalatud eksiteel,
¨
sunnist saati on nad
isemeelsed ja valelikud.
¨
4 Nende murk on nagu
¨
madude murk, n
nad on kurdid kui kobra,
˜
kes suleb korvad

˜
˜
˜
57:8 1 Sona-sonalt „au”. 57:9 1 Voib
˜
¨
tolkida ka „kiidan sind pillimanguga”.
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¨ ¨
5 ega kuula taltsutajate haalt,
¨
nende uliosavaid lausumisi.
¨ ¨
6 Jumal, loo neil hambad
suust,
˜
˜
murra lovide louad,
Jehoova!
7 Kadugu nad kui vesi,
¨
mis ara voolab.
Vinnastagu ta oma vibu
ja langegu nad
tema nooltest.
8 Olgu nad kui teod,
kes oma teel kuivavad,
¨
olgu nad kui surnult sundi¨
¨
nu, kes iial paikest ei nae.
9 Enne kui teie pajad saavad
˜ ˜
tunda ogapoosaste leeki,
˜
viib ta toored ja ka polevad
¨
a
raod
tormituulena
ara.
˜
˜ ˜
10 Oige roomutseb, sest on
¨
¨
nainud kattemaksu. b
¨
Tema jalad kumblevad
jumalatu veres. c
¨
11 Siis˜ oeldakse:
„Oiget ootab kindel tasu. d
˜
Toesti, on olemas Jumal,
kes maa peal kohut
˜
moistab.” e
¨
¨
Juhatajale: „Ara havita”. Taaveti
laul.
¨
Miktam.1 Ajast, kui Saul lakitas
mehed Taaveti maja juurde
varitsema,
et teda surmata. f

¨ ¨
Paasta mind mu vaenlas¨
te kaest, mu Jumal, g
kaitse mind nende eest,
˜
kes tousevad mu vastu. h
2 Vabasta mind nende
¨ ¨
kuusist, kes kurja teevad,
¨ ¨
¨
paasta mind vagivaldsete1
¨
meeste kaest.
3 Vaata, nad varitsevad
mind, i
¨
tugevad rundavad mind,
¨
kuigi ma pole massu
˜
tostnud ega patustanud, j
Jehoova.

59

˜
˜
59:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”. 59:2 1 Voib
˜
tolkida ka „verejanuliste”.

LAULUD 58:5–59:12
LAUL 58
˜

a Op 10:25
Jer 23:19

b L 52:5, 6
L 64:10
Hes 25:17
Ilm 18:20
˜

c Op 21:18
d Jes 3:10
e L 9:16
L 98:9


LAUL 59
f 1Sa 19:11
g 1Sa 19:12
L 18:48
L 71:4

h L 12:5
L 91:14

i 1Sa 19:1
L 10:9
L 71:10

j 1Sa 24:11
1Sa 26:18
L 69:4


Teine veerg
a 5Mo 33:29
˜

b Op 2:22
c 1Sa 19:11
d L 22:16
e L 59:14
f L 57:4
L 64:3

g L 10:4, 11
L 73:3, 11

h L 37:12, 13
i L 33:10
j L 27:1
L 46:1

k L 9:9
L 62:2

l L 6:4
m L 54:7
n 1Mo 15:1
5Mo 33:29
L 3:3

o L˜ 64:8

Op 12:13
˜
Op 16:18

4 Ehkki ma pole eksinud,
nad jooksevad
¨
ja on valmis rundama.
˜
¨ ¨
Touse, kui ma huuan,
ja vaata!
¨
5 Sest sina, vagede Jumal
Jehoova, oled Iisraeli
a
¨ Jumal.
¨
Arka ja pane tahele
˜
k
oiki
rahvaid.
¨
¨
Ara anna armu uhelegi
˜
oelale reeturile. b (sela)
˜
6 Nad naasevad igal ohtul, c
urisevad1 kui koerad, d
¨
luusivad umber linna. e
7 Vaata, mis nende suust
¨
valja paiskub!
Nende huuled on
˜ ˜
kui moogad, f
˜
nad motlevad:
„Keegi ei saa teada, g
¨
et utlejad olime meie!”
8 Kuid sina, Jehoova,
¨
naerad nende ule, h
˜
¨
irvitad koigi rahvaste ule. i
˜
9 Sina oled mu joud,
sinu poole ma vaatan. j
Jumal on mu kindel
varjupaik. k
10 Jumal, kes osutab mulle
truud armastust,
tuleb mulle appi, l
¨
˜
tanu temale voin
oma vaenlaste peale
˜
m
¨ voidukalt vaadata.
11 Ara neid veel tapa,
et mu rahvas ei unustaks.
¨
Pane oma vaega
nad ekslema,
pane nad langema,
meie kilp Jehoova, n
12 nende suu patu, nende
˜
¨
huulte sona parast.
¨ ¨
Nende uhkus puudku
˜
nad loksu o
˜
nende neede- ja petusonade
¨
parast.
˜
˜
59:6 1 Voib tolkida ka „hauguvad”.

LAULUD 59:13–61:1

˜
13 Siis tee neile lopp
oma raevus, a
˜
tee neile lopp, et neid
poleks enam.
Nad teadku, et Jumal
valitseb Jaakobis
¨ ¨
ja kogu maa aarteni. b
(sela)
˜
14 Naasku nad ohtul,
urisegu kui koerad,
¨
luusigu umber linna. c
15 Hulkugu nad toitu otsides
ringi, d
¨ ¨
¨
˜
jaagu nad tuhja kohuga,
¨
argu leidku ulualust.
˜
16 Mina aga laulan sinu joust, e
¨ ¨
˜ ˜
raagin hommikul roomsalt
su truust armastusest,
sest sina oled mu kindel
varjupaik, f
¨
koht, kuhu hadaajal pagen. g
˜
17 Sina oled mu joud, sinule
laulan ma kiitust1. h
Sest Jumal on mu
kindel varjupaik, Jumal,
kes osutab mulle
truud armastust. i
Juhatajale: „Meenutuse liilia”.
˜ Miktam.1
Taaveti
opetuslaul, mille˜ ta tegi
¨
parast seda, kui ta oli voidelnud
Aram-Naharaimi2 ja Aram-Sooba
rahvaga ning
¨ ¨ kui Joab oli tulnud
tagasi ja loonud Soolaorus maha
12000 edomlast. j

60

Oh, Jumal, sa oled meid
¨
huljanud, tunginud
¨
meie kaitsest labi. k
Sa vihastusid meie
˜
peale, kuid vota meid
¨ ¨
nuud tagasi.
2 Sa panid maa vappuma,
˜
lohestasid selle.
Paranda selle praod, sest
see on kokku varisemas.
¨
3 Sa lasid oma rahval naha
raskusi,

˜
˜
59:17 1 Voib tolkida ka „sind ma kiidan
¨
˜
pillimanguga”. 60:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”. 2 St Mesopotaamia.
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a L 7:9
b 1Sa 17:46

4

L 9:16
L 83:17, 18

c L 59:6
d L 109:2, 10
e Ii 37:23
L 21:13
L 145:10–12

5

f 1Sa 17:37
L 61:3
˜

g Op 18:10

6

h Jes 12:2
i L 59:10


LAUL 60
j 2Sa 8:13
1Aj 18:3

7

k L 60:10
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a Jes 51:17

8

b L 18:35
L 21:8
L 108:6
L 118:15
Jes 41:10

c 1Mo 12:6, 7

9

d Jos 13:27, 28
L 108:7–9

e Jos 13:29–31
f 1Mo 49:10

10

g 4Mo 24:17
2Sa 8:2

h 4Mo 24:18
2Sa 8:14

i 2Sa 8:1

11

j 2Sa 8:14
L 108:10–13

k 5Mo 1:42
5Mo 20:4
Jos 7:12

l L 62:9
L 118:8
L 146:3

m L 18:32
n 2Sa 10:12
L 44:5


LAUL 61
o L 5:2
L 17:1
L 28:2
L 55:1

12

sa jootsid meile veini, mis
paneb meid vaaruma. a
¨
Anna marku1 neile,
kes sind kardavad,
˜
et nad pogeneksid
˜
ja poikaksid noole eest
˜
korvale. (sela)
¨ ¨
Paasta meid oma parema
¨
kaega ja vasta meile,
et sinu armsad saaksid
vabaks. b
¨
Jumal oma puhaduses1
¨
on oelnud:
„Ma juubeldan, annan
¨
Sekemi parandiks, c
˜ ˜
¨
moodan valja Sukkoti oru. d
Gilead on minu nagu
Manassegi, e
Efraim on mu kiiver1,
¨
Juuda minu kaskijasau. f
˜
Moab on mu pesunou, g
Edomi peale ma heidan
oma sandaali, h
¨
˜
ule Vilistimaa hoiskan
˜
voidukalt.” i
Kes aitab mul vallutada
¨
umberpiiratud1 linna?
Kes juhib mind
Edomi vastu? j
Kas mitte sina, Jumal,
¨
ei huljanud meid,
sina, meie Jumal,
¨
kes ei valju enam
¨
¨
uhes meie vagedega? k
¨
Aita meid hadas,
¨
sest inimeste abi on tuhine. l
˜
Jumal annab meile joudu, m
tema tallab meie vastased
jalge alla. n
Juhatajale: keelpillide saatel.
Taaveti laul.

Jumal, kuula mu
¨ ¨
61 Oo,appih
uudu.
¨
Pane tahele mu palvet. o

˜
¨
60:4 1 Teine voimalik tahendus: „sa oled
¨
˜
andnud marku”. 60:6 1 Teine voimalik
¨
¨
tahendus: „oma puhas paigas”. 60:7
˜
˜
1 Sona-sonalt „kindlus”. 60:9 1 Teine
˜
¨
voimalik tahendus: „kindlustatud”.
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¨ ¨
¨ ¨
2 Maa aarest ma huuan
su poole,
¨
kui mu suda on
meeleheitel1. a
Vii mind kaljule, mis mu
˜
enda jaoks liig korge. b
3 Oled ju sina mu varjupaik,
tugev torn kaitseks
vaenlase eest. c
4 Ma tahan olla igavesti
¨
kulaline su telgis, d
ma otsin varju su tiibade
alt. e (sela)
5 Sest sina, Jumal, oled
˜
kuulnud mu tootusi.
¨
Sinult sain parandi,
mille annad neile,
kes kardavad su nime. f
6 Sa pikendad kuninga
¨
elupaevi, g
tema aastad kestavad
˜
˜
polvest polve.
7 Ta istub Jumala ees troonil
igavesti. h
˜
Sinu truu armastus ja tode
kaitsku teda. i
˜
8 Nonda ma laulan kiitust
su nimele1 igavesti, j
¨
¨
et tasuda paevast paeva
˜
oma tootused. k
Juhatajale: jedutuun1. Taaveti laul.

ootan vaikselt
62 MaJumalat.
¨ ¨

Temalt tuleb mulle paaste. l
¨ ¨
2 Tema on mu kalju ja paaste,
mu kindel varjupaik, m
¨
˜
seeparast ei koigu ma
liialt. n
¨
3 Kui kaua te rundate meest,
et teda tappa? o
˜
Te koik olete kui viltused
seinad, nagu varisemis¨ ¨
ohtlikud muurid.1

˜
˜
¨
˜
61:2 1 Voib tolkida ka „suda norkeb”.
˜
˜
¨
61:8 1 Voib tolkida ka „kiidan pilliman˜
guga su nime”. 62:mrk 1 Vt „Sonasele˜
¨
tusi”. 62:3 1 Teine voimalik tahendus:
˜
„teie koik, nagu oleks ta viltune sein, va¨ ¨
risemisohtlik kivimuur”.

LAULUD 61:2–62:12

LAUL 61
a Jn 2:2
b L 27:5
L 40:2

c 1Sa 17:45
L˜ 18:2
Op 18:10

d L 23:6
L 27:4

e L 63:7
f L 115:13
g L 18:50
L 21:1, 4

h 2Sa 7:16, 17
L 41:12

i L 40:11
L˜ 143:12
Op 20:28

j L 146:2
k L 65:1
L 66:13
Kog 5:4
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l L 37:39
L 68:19
Jes 12:2

m L 18:2
n L 37:23, 24
2Ko 4:8, 9

o L 38:12
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a L 5:9
L 28:3
L 55:21

b L 43:5
Mi 7:7

c L 62:1, 2
L 71:5

d L˜ 16:8

Op 10:30

e L 95:1
Jes 26:4
1Sa 1:15
˜
Op 14:26
L 60:11
Jes 40:15
5Mo 6:10–12
Ii˜ 31:24, 28
Op
˜ 11:4, 28
Op 23:4, 5
Mt 6:19, 24
Mr 8:36
Lu 12:15
1Ti 6:17
1Jo 2:16
k Ii 9:4
Nah 1:3
Ilm 19:1
l L 36:7
L 86:15
Mi 7:18
m Ii˜ 34:11
Op 24:12
Ro 2:6
2Ko 5:10
Ga 6:7
2Ti 4:14
Ilm 20:12, 13
Ilm 22:12

f
g
h
i
j

˜
˜
4 Nad peavad nou, et tougata
˜
ta tema korgelt kohalt1.
¨ ¨
Neile meeldib raakida valet.
˜
Suuga nad onnistavad,
kuid sisimas neavad. a
(sela)
5 Ma ootan vaikselt
Jumalat,1 b
sest tema annab mulle
lootuse. c
¨ ¨
6 Tema on mu kalju ja paaste,
mu kindel varjupaik,
˜
ma ei koigu eal. d
¨ ¨
7 Mu paaste ja au on
¨
Jumala kaes.
Jumal on mu tugev kalju
ja kindlus. e
8 Looda talle, rahvas,
igal ajal.
¨
Valage tema ette valja
¨
oma suda. f
Jumal on meie pelgupaik. g
(sela)
9 Inimlapsed on pelk
˜
hingeohk,
inimesepojad vaid
meelepete. h
¨
Uheskoos kaalule panduna
˜
on nad hingeohustki
kergemad. i
¨
10 Ara looda
¨
valjapressimisele,
¨
¨ ¨
ara oota tulu roovimisest.
Kui su varandus kasvab,
¨
argu kiindugu sellesse
¨
su suda. j
¨ ¨
11 Korra on Jumal raakinud,
kaks korda olen kuulnud,
˜
et joud on Jumala oma. k
12 Truu armastuski on sinu,
Jehoova, l
¨
sest sina tasud igauhele
¨
ta tegude jargi. m

˜
˜
˜
62:4 1 Voib tolkida ka „et votta temalt
¨ ¨
˜
˜
vaarikus”. 62:5 1 Voib tolkida ka „oota
vaikselt Jumalat, mu hing”.

LAULUD 63:1–64:10
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Taaveti laul sellest˜ ajast,
kui ta oli Juuda korbes. a

Jumal, sina oled mu
63 Oo,Jumal,
sind ma otsin.
¨

a 1Sa 23:14

Juhatajale. Taaveti laul.

b

2
3

4

5

6

7
8
9

10

11

sest valelikud pannakse
vaikima.

LAUL 63

Mu hing januneb su jarele. c
˜
Ma norken igatsusest
¨
su jarele
˜
kuival ja pouasel,
veeta maal. d
Nii olen sind vaadanud
¨
puhas paigas,
¨
˜
nainud su joudu ja hiilgust. e
Sinu truu armastus
on parem kui elu, f
¨
¨
seeparast ulistavad sind
mu huuled. g
¨
Seeparast kiidan sind
kogu elu,
¨ ¨
su nime huudes
˜
¨
tostan palves kaed.
¨
Ma olen taidetud parimate,
valitud1 paladega,
˜
mu suu hoiskab sulle
˜ ˜
roomsalt kiitust. h
Ma meenutan sind
oma asemel,
˜
¨
motlen sulle oiste
vahikordade ajal. i
Sest sina oled mu abimees, j
sinu tiibade varjus
˜
ma hoiskan. k
¨
Ma klammerdun su kulge,
¨
su parem kasi hoiab
must kindlalt kinni. l
¨ ¨
Kuid need, kes puuavad
mind hukutada,
langevad maa
¨
sugavustesse.
Nad antakse
˜ ˜
mooga meelevalda,
nad saavad
ˇ
saakalite1 saagiks.
Aga kuningas tunneb
˜ ˜
roomu Jumalast.
¨
Igauks, kes Jumala juures
¨
vannub, ulistab teda,

˜
˜
˜
63:5 1 Voib tolkida ka „rasvaste ja olis˜
˜
te”. 63:10 1 Voib tolkida ka „rebaste”.

b Jes 26:9

Jumal, kuula mu
64 Oo,anumist,
¨
a

c L 42:2

L 143:6

2

e 1Aj 16:28

3

d L 63:mrk

L 96:6

f L 30:5
L 100:5

4

g L 66:16, 17
h L 71:23
L 135:3

5

i L 119:55, 148
j 1Sa 17:37
k L 5:11
L 57:1
L 61:4

6

l Jes 41:10
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7


LAUL 64
a L 55:1

8

b L 56:6
L 109:2

c L 10:4, 11
L 59:7

9

d L 140:5
e L 7:11, 12
˜

12:13
f Op
˜
Op 18:7

g L 107:40, 43
h L 58:10
L 68:2, 3

10

kaitse mu elu hirmuaratava
vaenlase eest.
˜
˜
Varja mind oelate salanou, b
˜
kurjategijate jougu eest.
Nad teritavad oma keelt
˜ ˜
kui mooka,
˜
˜
sihivad johkraid sonu
kui nooli,
et lasta varitsuskohast
¨ ¨
¨ suutut.
Akitselt lasevad nad teda,
tundmata hirmu.
Nad hoiavad kinni
oma kurjast plaanist1,
arutavad, kuidas peita
˜
oma lokse.
˜
Nad motlevad:
¨
„Kes neid markab?” c
Nad leiutavad uusi riukaid,
kavandavad kavalaid
salaplaane. d
¨
˜
Inimeste sudame motted
¨
on araarvamatud.
Kuid Jumal laseb nende
pihta, e
ootamatult haavab neid
nool.
Nende oma keel paneb
nad langema, f
˜
¨
koik, kes neid naevad,
vangutavad pead.
˜
Koik inimesed ehmuvad,
nad kuulutavad, mida
Jumal on teinud,
˜
m˜ oistavad tema tegusid. g
˜ ˜
Oigete room on Jehoova,
nad otsivad varju
tema juurest. h
˜
¨
Koik sudamelt ausad
juubeldavad1.

˜
˜
˜
¨
64:5 1 Voib tolkida ka „ohutavad uksteist
˜
˜
kurja tegema”. 64:10 1 Voib tolkida ka
¨
„on tema ule uhked”.
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LAULUD 65:1–66:7
Juhatajale. Taaveti laul.

Jumal, sind ootab
65 Oo,kiitus
Siionis,
¨
a

2
3

4

5

6

7

8

9

10

me taidame sulle antud
˜
tootused. b
Sina kuulad palvet,
˜
koiksugused inimesed
tulevad su juurde. c
¨ ¨
Mu suuteod on mind enda
alla matnud, d
sina aga katad me
¨
e
˜ uleastumised kinni.
Onnelik on see, kelle sa
valid ja tood enda ligi,
˜
et ta elaks su ouedes. f
¨
Meil on kullaga sinu koja, g
¨
¨
su puha templi huvesid. h
Sa vastad meile
¨
aukartustaratavate,
˜
oiglaste tegudega, i
¨ ¨
oo, meie paaste Jumal,
sulle loodavad
˜
¨ ¨
koik maa aared, j
kaugel mere taga olijad.
˜
¨
Oma jouga panid sa maed
kindlalt oma kohale,
¨
vagevusse oled sa
¨ ¨
ruutatud. k
¨
Sa vaigistad maslevad
mered, l
nende tormilained
¨
ja rahvaste mollu. m
Kaugete paikade asukad
tunnevad aukartust
¨
su imetegude parast, n
¨ ¨
idast laaneni paned sa nad
˜
hoiskama.
Sa hoolitsed maa eest,
teed selle
¨
ulimalt rammusaks
ja viljarikkaks. o
Jumala veesooned
on tulvil vett.
Sa lased viljal kasvada, p
sest nii oled sa maa teinud.
Sa kastad selle vagusid,
¨
tasandad kunnimaa1.

˜
˜
¨
65:10 1 Voib tolkida ka „kunkad”.

LAUL 65
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Kog 5:4

c L 145:18
Ap 10:31
1Jo 5:14

d L 40:12
Ro 7:23, 24
Ga 5:17

e L 51:2
Jes 1:18
1Jo 1:7

f L 15:1–5

g
h
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j
k
l
m
n
o
p

L 27:4
L 84:1–4
L 84:10
L 36:7, 8
1Sa 3:3
1Aj 16:1
5Mo 10:21
Ilm 15:3
L 22:27
L 93:1
L 89:9
L 107:29
Jes 17:12, 13
Jes 57:20
L 66:3
5Mo 11:11, 12
Ap 14:17
L 104:14, 15



Sa pehmendad seda
vihmasagaratega,
˜
onnistad saagiga. a
¨
11 Sa pargad aasta
oma headusega,
¨
˜
su jaljed noretavad
¨
kullusest. b
12 Rohtla karjamaad
haljendavad, c
¨
¨ ¨
kunkad on ruutatud
˜ ˜
roomuga. d
¨
13 Karjamaad on tais loomi,
orud on kaetud viljaga. e
˜
˜
˜ ˜
Need koik hoiskavad roomust, jah, need laulavad. f

66
2
3
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a L 147:7, 8
b 1Mo 27:28
c
d
e
f

5Mo 33:16
Mal 3:10
Jes 35:1
Jes 55:12
Jes 30:23
Ap 14:17
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LAUL 66
g L 98:4
h L 72:19
i

j
k
l
m
n
o
p
q
r
s

Ilm 4:11
2Mo 15:16
L 76:12
Jes 2:19
Jer 10:10
L 81:15
L 22:27
Mal 1:11
Jes 42:10
Ilm 15:4
L 46:8
Sef 2:11
2Mo 14:
21, 22
Jos 3:15, 16
2Mo 15:1
Tn 4:34
1Ti 1:17
L˜ 11:4
Op 15:3
Heb 4:13
Jes 37:29

5

6

7

Juhatajale. Laul.

˜
Hoiska Jumalale, kogu
maa! g
Laulge kiitust tema aulisele
nimele,1
¨
kiitke
ja ulistage teda! h
¨
Oelge Jumalale:
¨
„Kui aukartustaratavad
on su teod! i
˜
¨
Sinu suure jou parast
¨
lomitavad vaenlased
su ees. j
Kogu maa kummardab
su ees, k
laulab sulle kiitust,
laulab kiitust su nimele.” l
(sela)
Tulge ja vaadake
Jumala tegusid!
¨
Aukartustaratavalt talitab
ta inimlastega. m
Mere tegi ta
kuivaks maaks, n
˜
¨
joest sammusid nad labi. o
Seal me tundsime
˜ ˜
tast roomu. p
¨
Ta valitseb oma vaes
igavesti, q
ta silmad seiravad rahvaid. r
¨
Kangekaelsed argu tehku
¨
end tahtsaks. s (sela)

˜
˜
¨
66:2 1 Voib tolkida ka „kiitke pillimanguga tema aulist nime”.

LAULUD 66:8–68:4
8 Kiitke meie Jumalat,
rahvad, a
˜
¨ ¨
kolagu talle kiitushuud!
9 Tema hoiab meid elus b
ega lase meie jalga
¨ ¨
vaaratada. c
10 Sina, Jumal, oled meid
¨
labi uurinud, d
oled meid puhastanud
˜
otsekui hobedat.
11 Sa vedasid meid
¨ ¨
˜
puudevorku,
panid meie peale
¨
ranga koorma.
12 Sa lasid surelikul
¨
˜
meist ule soita,
¨
me tulime labi
tulest ja veest,
˜
siis aga toid meid
turvapaika.
13 Ma tulen su kotta
˜
poletusohvritega, e
˜
tasun sulle tootused, f
14 mis mu huuled on
lausunud, g
mis mu suu on
ahastuses lubanud.
˜
15 Ma toon sulle poletusohvriks nuumloomi
¨ ¨
koos jaarade ohvrisuitsuga,
¨
ohverdan pulle uhes
sikkudega. (sela)
˜
16 Tulge ja kuulake, koik,
kes kardate Jumalat,
ma jutustan, mis ta minu
heaks on teinud. h
¨ ¨
17 Teda ma huudsin
oma suuga,
austasin oma keelega.
¨
18 Kui oleksin sudames
haudunud kurja,
poleks Jehoova mind
kuulanud.i
19 Ent Jumal kuulas mind, j
¨
pani tahele mu palvet. k
20 Olgu kiidetud Jumal, kes ei
˜
¨
polanud ara mu palvet
ega keelanud mulle oma
truud armastust.
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Juhatajale:
keelpillide saatel. Laul.

LAUL 66
a 5Mo 32:43
Ro 15:10

b 1Sa 25:29

on meile armuline
˜
67 Jumal
ja onnistab meid.

c 1Sa 2:9
L 121:3

d 5Mo 8:2

2

e 4Mo 15:3
f L 56:12
L 116:14
Kog 5:4, 5

g 4Mo 30:2

3

Koh 11:35

h L 22:24
i Ii˜ 27:8, 9

4

Op 15:29
˜
Op 28:9
Jes 1:15
Joh 9:31

j L 34:6
L 65:2
L 116:1
1Jo 3:22

5

k Heb 5:7
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LAUL 67
a 4Mo
6:25
˜
Op 16:15

b Ro 10:18
Kol 1:23

7

Oma palge hiilgusel laseb ta
meie peale paista, a (sela)
et kogu maal tuntaks
su teed, b
¨ ¨
su paastetegusid
˜
koigi rahvaste seas. c
¨
Rahvad tanagu sind,
oo, Jumal,
˜
¨
koik rahvad tanagu sind!
˜
˜ ˜
Hoimud roomustagu
˜
ja hoisaku, d
˜
sest sa moistad rahvaste
¨
˜
ule oiglast kohut, e
˜
juhatad rahvahoime
maa peal. (sela)
¨
Rahvad tanagu sind,
oo, Jumal,
˜
¨
koik rahvad tanagu sind!
Maa annab oma vilja, f
Jumal, meie Jumal,
˜
onnistab meid. g
˜
Jumal onnistab meid
˜
¨ ¨
ja koik maa aared
kardavad1 teda. h

c L 98:2
Jes 49:6
Lu 2:30, 31
Ap 28:28
Tt 2:11

d Jes 42:10
e L 9:8
L 96:10
L 98:9
Ro 2:5

f 3Mo 26:4
L 85:12
Jes 30:23
Hes 34:27

g 1Mo 17:7
h L 22:27
Ilm 15:4


LAUL 68
i 4Mo 10:35
L 21:8

j Nah 1:6
k L 32:11
l Jes 12:4

Juhatajale.
Taaveti laul.

˜
Tousku Jumal, tema
vaenlased hajugu,
˜
tema vihamehed pogenegu
ta eest! i
2 Nagu haihtub suits,
¨
nii aja nad ara,
nagu sulab vaha
tule paistel,
¨
nii havigu jumalatud
Jumala ees. j
˜
˜ ˜
3 Kuid oiged roomutsegu, k
˜
nad hoisaku Jumala ees,
˜ ˜
juubeldagu roomust!
4 Laulge Jumalale, laulge
kiitust ta nimele,1 l

68

˜
˜
67:7 1 Voib tolkida ka „austavad”. 68:4
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „kiitke pillimanguga ta
nime”.
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

˜
laulge temale, kes soidab
¨
˜
labi korbetasandike1!
Jaah2 on ta nimi. a
˜ ˜
Roomutsege tema ees!
Isata laste isa
ja lesknaiste kaitsja1 b
on Jumal oma
¨
puhas elupaigas. c
¨
¨ ¨
Jumal annab uksijaanuile
eluaseme, d
¨
viib vangid kullusesse. e
Aga kangekaelsed peavad
˜
elama korbenud maal. f
Oo, Jumal, kui juhtisid
oma rahvast, g
¨
˜
kui sammusid labi korbe,
(sela)
siis vappus maa, h
taevas kallas vihma
Jumala ees,
Siinai vappus Jumala,
Iisraeli Jumala ees. i
¨
Sa andsid kulluses vihma,
oo, Jumal,
kosutasid oma kurnatud
rahvast1.
Nad elasid seal sinu
telklaagris. j
Oma headuses, oo, Jumal,
hoolitsesid sa vaeste eest.
Jehoova annab
¨
lahingukasu;
naisi, kes kuulutavad head
˜
¨
sonumit, on suur vagi. k
˜
¨
˜
Sojavagede kuningad poge˜
nevad, l nad pogenevad.
¨ ¨
Koju jaanud naised saavad
˜
sojasaagist osa. m
Kuigi te, mehed, pidite puh˜
kama laagrilokete1 vahel,
˜
saate endale hobedased
tuvitiivad,

LAUL 68:5–22

LAUL 68
a 2Mo 6:3
b 2Mo 22:
22–24
5Mo 10:17, 18
L 10:14
L 146:9

c Jes 57:15

15

d L 113:9
e Jes 61:1
f 5Mo 28:
15, 23
L 107:33, 34

16

g 2Mo 13:21
h L 114:1, 4
Heb 12:26

i 2Mo 19:18
Koh 5:4, 5

j 4Mo 10:34

17

k 2Mo 15:20
Koh 5:1
Koh 11:34
1Sa 18:6

l 4Mo 31:
25–27
Jos 10:12, 16
Jos 12:7
Koh 5:19

18

m 4Mo 31:27
1Sa 30:23–25
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a 4Mo 21:3
Jos 10:5, 10

19

b 4Mo 21:33
5Mo 3:8, 10

c 1Aj 11:5
L 48:2, 3
L 132:13

d 5Mo 12:5, 6

20

1Ku 9:3
Heb 12:22

e 2Ku 6:16, 17
Mt 26:53

f 2Mo 19:23

21

5Mo 33:2

g 2Sa 5:7
h Ef 4:8, 11
i 5Mo 2:36
5Mo 7:22

j L 55:22
1Pe 5:6, 7

˜
¨
˜
68:4 1 Teine voimalik tahendus: „kes soidab pilvedel”. 2 Jaah on nime Jehoova
¨
˜
˜
luhivorm. 68:5 1 Sona-sonalt „kohtu˜
˜
˜
moistja”. 68:9 1 Voib tolkida ka „oman˜
¨
dit”. 68:13 1 Teine voimalik tahendus:
„lambatarade”.

14

k Jes 12:2
Jes 45:17

l 5Mo 32:39
m L 55:23
Hes 18:26

n 4Mo 21:33

22

¨ ¨
kuldselt kuutlevad
hoosuled.
˜
˜
Kui Koikvoimas pillutas
laiali kuningad, a
langes Salmonil lund1.
¨
Baasani b magi on
¨
Jumala magi1,
¨
Baasani mael
on palju tippe.
¨
Miks te, maetipud,
vaatate kadedalt
¨
mage, mille Jumal on oma
elupaigaks valinud1? c
˜
Toesti, seal elab Jehoova
igavesti. d
˜
Jumala sojavankreid on
¨
kumneid tuhandeid,
neid on tuhandeid
ja tuhandeid. e
Jehoova on tulnud Siinailt
¨
puhasse paika. f
˜
˜
Sa tousid korgele, g
viisid kaasa vangid,
˜
votsid inimesi andideks, h
isegi kangekaelseid, i
et elada nende keskel,
oo, Jumal Jaah.
Kiidetud olgu Jehoova,
¨
kes iga paev meie
koormat kannab, j
¨ ¨
Jumal, kes meid paastab.
(sela)
˜
Toeline Jumal on Jumal,
¨ ¨
kes meid paastab, k
˜
korgeim valitseja Jehoova
vabastab surmast. l
¨ ¨
Jumal loob puruks
oma vaenlaste pea,
¨
nende kolba, kes kaivad
¨ ¨
oma suutegudes. m
¨
Jehoova on oelnud:
„Ma toon nad tagasi
Baasanist, n
¨
tagasi meresugavusest,

˜
˜
68:14 1 Voib tolkida ka „oli Salmon just˜
˜
kui lumega kaetud”. 68:15 1 Voib tolki¨
˜
da ka „majesteetlik magi”. 68:16 1 Voib
˜
¨
tolkida ka „mage, mida Jumal on oma
¨
elupaigaks ihaldanud”, st Siioni mage.

LAULUD 68:23–69:4
23 et su jalad kahlaksid
vaenlaste veres a
ja su koerad saaksid seda
lakkuda.”
¨
24 Nad naevad su pidulikku
¨
rongkaiku, oo, Jumal,
minu Jumala, mu kuninga
¨
pidurongi puhasse paika. b
¨
25 Lauljad kaivad ees, keel¨
¨
pillimangijad nende jarel, c
¨ ¨
keskel loovad neiud
tamburiine. d
26 Rahvakogunemistel kiitke
Jumalat,
kiitke Jehoovat, teie, kes
¨
lahtute Iisraeli allikast! e
27 Seal on Benjamin, f noorim,
ta alistab nad,
ka Juuda peamehed
¨
oma karatseva rahvaga,
Sebuloni ja Naftali
peamehed.
¨
28 Sinu Jumal on kasutanud
˜
jou su juurde.
¨
¨
Naita oma vage, oo, Jumal,
kes tegutsed meie heaks! g
¨
29 Sinu templi parast
Jeruusalemmas h
toovad kuningad sulle
kingitusi. i
˜
30 Soitle metsloomi pilliroos,
pullikarja j ja vasikaid,
kuni rahvad toovad
kummardades sulle
˜
¨
hobetukke1.
˜
Kuid rahvad, kellele sodida
meeldib, pillutad sa laiali.
31 Pronksesemed tuuakse1
Egiptusest, k
¨
karmelt annab Kuus2
Jumalale oma kingitused.
˜
¨
68:30 1 Teine voimalik tahendus: „tram˜
¨
˜
bivad hobetukkidel”. 68:31 1 Teine voi¨
malik tahendus: „saadikud tulevad”.
2 Viitab ilmselt Etioopiale.
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1Sa 9:21
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LAUL 69
f L 144:7
Nu 3:54
Jn 2:5

g L 40:2
h L 32:6
Jn 2:3

i L 22:2
j L 119:82
L 119:123
Jes 38:14

k Lu 23:22
Joh 15:24, 25

32 Maa kuningriigid, laulge
Jumalale, a
laulge kiitust Jehoovale,1
(sela)
˜
33 temale, kes soidab iidse
taeva avarustes. b
¨
Kuula! Ta muristab oma
¨ ¨
˜
¨ ¨
haalega, voimsa haalega.
¨
34 Tunnustage Jumala vage! c
¨
˜
Ta ulevus korgub
Iisraeli kohal,
¨
tema vagi on taevas1.
¨
35 Jumal on aukartustaratav,
¨
kui valjub oma aulisest
¨
puhamust. d
Ta on Iisraeli Jumal,
˜
kes annab rahvale joudu
¨
ja vage. e
Jumal olgu kiidetud!
Juhatajale:
„Liiliad”. Taaveti laul.

¨ ¨

asta mind, oo, Jumal,
¨
69 Pasest
veed ahvardavad
˜

votta mult elu. f
2 Ma olen vajunud
˜
pohjatusse mutta,
kus pole jalgealust. g
Ma olen sattunud
¨
sugavasse vette,
vetetulv on mu
¨
ara uhtunud. h
¨
¨ ¨
3 Ma olen vasinud huudmast, i
¨
mu kurk on kahe,
silmad Jumala ootamisest
tuhmunud. j
4 Enam kui juukseid mu peas k
on neid, kes mind
alusetult vihkavad.
Palju on mul
reetureist1 vaenlasi,
kes tahavad mulle
˜
loppu teha.
¨
Ma pean ara andma selle,
mida varastanud pole.

˜
˜
¨
68:32 1 Voib tolkida ka „tooge pilliman˜
guga kiitust Jehoovale”. 68:34 1 Sona˜
˜
˜
sonalt „pilvedes”. 69:4 1 Voib tolkida
˜
ka „ilma pohjuseta”.
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5 Oo, Jumal, sina tead mu
rumalust,
¨ ¨
mu suu ei ole sinu eest
varjul.
¨
¨ ¨
¨
6 Argu jaagu minu parast
¨
habisse need,
kes loodavad sinule,
˜
oo, korgeim valitseja
¨
¨ vagede Jehoova. ¨
Argu kogegu minu parast
alandust need,
kes otsivad sind,
oo, Iisraeli Jumal.
¨
7 Sinu parast tuleb mul
taluda solvanguid, a
alandus katab mu palet. b
8 Mu oma vennad peavad
˜ ˜
mind vooraks,
oma ema poegadele olen
˜ ˜
vooramaalane. c
¨
9 Innukus su koja parast
˜
poleb mu sees d
ja mind on tabanud su
solvajate solvangud. e
10 Ma alandasin oma hinge
paastudes,1
kuid see sai mulle
teotuseks.
11 Ma riietusin kotiriidesse,
kuid sain nende
pilkealuseks.
¨
12 Ma olen linnavaravas
jutuaineks,
joomamehed pilavad mind
oma lauludes.
˜
13 Joudku mu palve sinu ette,
oo, Jehoova,
¨
sulle meeleparasel ajal. f
Oo, Jumal, vasta mulle oma
¨
truu armastuse kulluses,
¨
¨ ¨
naita oma paastetegusid. g
˜
¨
14 Tomba mind valja
¨
porimulkast,
¨
˜
ara lase mul vajuda pohja.
¨ ¨
Paasta mind
¨
mu vihameeste kaest
¨
ja vetesugavusest. h
˜
¨
69:10 1 Teine voimalik tahendus: „ma
nutsin ja paastusin”.

LAUL 69:5–25
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L 31:11
Joh 1:11
Joh 7:5
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L 119:139
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e Ro 15:3
f Jes 49:8
Heb 5:7

g L 68:20
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d L 25:16
e L 27:9
L 102:2

f L 31:9
L 40:13

g L 22:6
h L 142:4
i Ii 19:14
j Mt 27:34
Mr 15:23

k Mt 27:48
Mr 15:36
Lu 23:36
Joh 19:29

l Ro 11:9, 10
m L 21:9
n Ap 1:20

¨
15 Ara lase uputusvetel mind
minema uhtuda, a
¨
sugavikul mind neelata,
kaevusuul mu kohal
sulguda. b
16 Vasta mulle, Jehoova,
sest sinu truu armastus
on hea! c
Vaata minu poole oma
rohkes halastuses, d
¨
17 ara varja palet
oma teenija eest. e
Vasta mulle kiiresti,
sest olen ahastuses! f
18 Tule mu ligi
ja vabasta mind,
¨ ¨
paasta mind
¨
mu vaenlaste kaest.
19 Sina tead mu teotust,
¨
mu habi ja alandust. g
¨
˜
Sa naed koiki mu vastaseid.
20 Teotus on murdnud
¨
mu sudame,
mu haav on ravimatu1.
Ma ootasin kaastunnet,
kuid asjata, h
otsisin lohutajaid,
¨
kuid ei leidnud uhtki. i
21 Nad andsid mulle toiduks
¨
murki1, j
janu kustutamiseks
¨ ¨
veiniaadikat. k
22 Saagu nende laud neile
˜
loksuks,
¨ ¨
¨ ¨
pidusook puuniseks. l
¨ ¨
23 Jaagu nad silmist
pimedaks,
nende puusad hakaku
¨
varisema!
24 Vala nende peale
oma meelepaha,
tabagu neid su tuline raev! m
¨ ¨
25 Jaagu nende laagripaik
¨
tuhjaks,
nende telgid elaniketa. n

˜
˜
69:20 1 Voib tolkida ka „ma olen meele˜
˜
¨
heitel”. 69:21 1 Voib tolkida ka „murktaime”.

LAULUD 69:26–71:7

¨
26 Sest nad jalitavad seda,
˜
keda sina loid,
pajatavad nende piinadest,
keda sina haavasid.
¨ ¨
¨ ¨
27 Lisa nende suule suu,
¨
argu saagu nad osa
˜
sinu oigusest.
28 Nad kustutatagu
eluraamatust, a
¨
argu pandagu neid kirja
˜
koos oigetega. b
29 Kuid mina vaevlen
ja piinlen. c
¨ ¨
Kaitsku mind su paaste˜
joud, oo, Jumal!
30 Ma kiidan Jumala nime
lauluga,
¨
¨
ulistan teda tanuga.
31 See on Jehoovale
¨
meeleparasem kui pull,
parem kui sarvede ja
˜
sorgadega noor pull. d
¨
32 Tasased naevad seda
˜ ˜
ja roomustuvad.
¨
Elustugu suda teil,
kes otsite Jumalat!
33 Sest Jehoova kuuleb
vaeseid e
˜
ega polga oma vangistatud
rahvast. f
34 Kiitku teda taevas ja maa, g
˜
meri ja koik, mis seal liigub!
¨ ¨
35 Sest Jumal paastab Siioni, h
¨
ehitab ules Juuda linnad.
Nad elavad seal
ja maa saab nendele.
¨
36 Tema teenijate jarglased
¨
i
parivad selle,
kes armastavad tema nime, j
elavad seal.
Juhatajale.
Taaveti laul meeldetuletuseks.

¨ ¨

Jumal, paasta mind,
70 Oo,
Jehoova, rutta appi!
¨
k

2 Tundku habi ja alandust
need,
¨ ¨
˜
kes puuavad votta mult elu.
¨
Taganegu habistatult,
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3
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c L 109:22

4
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Ho 14:2

e L 10:17
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Jes 66:2

f L 146:7
Jes 61:1
Lu 4:18
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g L 96:11
Jes 49:13

h L 51:18
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k L 40:13–17
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c L 141:1
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4

LAUL 71
f L 25:2
L 31:1–3
Jes 45:17
Jer 17:18

5

g L 34:15
h 2Sa 22:2, 3
L 18:2
L 144:2

6

i L 17:8, 9
L 59:1
L 140:4
Mt 6:13

j 1Sa 17:45
Jer 17:7

k L 22:9, 10
L 139:16
Jes 46:3

˜ ˜
kes roomustavad
˜
¨
mu onnetuse ule.
¨
Aetagu habis tagasi need,
kes pilkavad:
„Paras! Paras!”
Aga kes sind otsivad,
˜ ˜
juubeldagu ja roomutsegu
¨
su ule. a
¨ ¨
Kes armastavad su paaste¨
tegusid, oelgu alati:
¨
„Olgu ulistatud Jumal!”
Mina aga olen abitu
ja vaene. b
Oo, Jumal, tegutse kiiresti
mu heaks! c
Sina oled mu aitaja
¨ ¨
ning paastja. d
¨
Jehoova, ara viivita! e
Jehoova, sinu juures
olen ma leidnud
pelgupaiga,
¨
¨ ¨
argu jaagu ma kunagi
¨
habisse. f
˜
¨
¨ ¨
Oma oiguse parast paasta
ja vabasta mind.
¨ ¨
˜
Poora oma korv mu poole
¨ ¨
ja paasta mind.g
Ole mulle kivilinnuseks,
kuhu saaksin alati minna.
¨
¨ ¨
Anna kask mind paasta,
sest sina oled mu kalju
ja kindlus. h
¨ ¨
Mu Jumal, paasta mind
¨ ¨
jumalatu kuusist, i
¨
˜
ulekohtuse rohuja
haardest.
˜
Sina, korgeim valitseja
Jehoova, oled mu lootus,
sulle olen toetunud noorest
˜
polvest peale. j
˜
Sinust olen soltunud
¨
sunnist saati,
˜
¨
sina toid mu valja
¨
emausast. k
Sind kiidan ma lakkamata.
Paljud vaatavad mind
kui ilmaimet,
kuid sina oled mu kindel
varjupaik.

7
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¨
8 Mu suu on tais sinu kiitust, a
¨
¨ ¨
kogu paeva ma raagin
¨ su hiilgusest. ˜
9 Ara heida mind korvale
mu vanas eas, b
¨
¨
ara jata mind,
kui mu ramm raugeb. c
¨ ¨
10 Mu vaenlased raagivad
mu vastu,
kes jahivad mu elu,
hauvad salaplaani, d
¨
11 oeldes: „Jumal on ta
¨
huljanud.
Ajame teda taga,
¨ ¨
puuame kinni, sest
¨ ¨
keegi ei paasta teda.” e
12 Oo, Jumal,
¨
ara ole minust kaugel!
˜
Mu Jumal, totta mulle appi! f
¨ ¨
13 Jaagu mu vastased
¨
habisse ja hukkugu. g
˜
Katku mu onnetuse otsijad
end teotuse ja alandusega. h
14 Aga mina ei lakka
ootamast,
¨
ma kiidan sind jarjest enam.
˜
15 Mu suu koneleb
˜
su oigusest, i
¨
kogu paeva
¨ ¨
su paastetegudest,
kuigi neid on liig palju, et
suudaksin neid aduda1. j
¨ ¨
16 Ma tulen ja raagin su
¨
vagevatest tegudest,
˜
oo, korgeim valitseja
Jehoova,
˜
ma konelen sinu,
¨
˜
uksnes sinu oigusest.
17 Oo, Jumal, sa oled
˜
opetanud mind
mu noorusest peale k
¨
ja tanini kuulutan ma
su imelisi tegusid. l
¨
¨
18 Mu Jumal, ara jata mind ka
siis, kui olen vana ja hall. m
¨ ¨
˜
Ma tahan raakida su joust
¨
˜
jargmisele polvele,
˜
˜
71:15 1 Voib tolkida ka „loendada”.
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1Aj 29:10, 11
L 78:2–4

b L 36:6
c 2Mo 15:11
L 86:8
L 89:6
Jer 10:7

d 2Sa 12:10, 11
e L 40:2
L 86:13

f L 25:10
L 108:4
L 146:6

g L 63:5
L 104:33

h 2Sa 4:9
L 103:4

i L 71:8
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24

¨
˜
su vagevusest koigile
¨
jareltulijaile. a
˜
Sinu oigus, oo, Jumal,
¨ ¨
˜
kuundib korgusteni. b
Sa oled teinud suuri asju,
oo, Jumal.
Kes on sinu sarnane? c
Kuigi oled lasknud mul
kogeda palju vaeva ja
viletsust, d
elusta mind taas,
¨
too mind ules maa
¨
sugavikest1. e
¨ ¨
Lisa mulle auvaarsust,
kaitse ja lohuta mind.
¨
Siis tanan sind
¨
keelpillimanguga
¨
sinu ustavuse parast,
mu Jumal, f
laulan sulle kiitust
¨ ¨
luura saatel,1
¨
oo, Iisraeli Puha.
˜
Hoisates laulavad mu
huuled sulle kiitust, g
¨ ¨
sest sa paastsid mu elu. h
¨
˜
Kogu paeva koneleb mu
˜
keel sinu oigusest1, i
sest need, kes soovivad
¨
mu havingut,
¨
kogevad teotust ja habi. j
Laul Saalomonist.

˜
Oo, Jumal, opeta kohtupidamist kuningale,
˜
oigust kuninga pojale. k
2 Ajagu ta su rahva asja
˜
oiguses,
kohelgu su vaevatuid
˜
oiglaselt. l
¨
3 Maed toogu rahvale rahu
¨
˜
ja kunkad oigust.
4 Kaitsku ta rahva viletsaid,
¨ ¨
paastku vaese pojad,
purustagu petised. m

72

˜
˜
¨
71:20 1 Voib tolkida ka „vetesugavu˜
˜
sest”. 71:22 1 Voib tolkida ka „kiidan
¨ ¨
¨
˜
˜
sind luuramanguga”. 71:24 1 Voib tol˜
˜
¨
kida ka „motisklen ma sinu oiguse ule”.

LAULUD 72:5–73:4
5 Nad kardavad sind,
¨
¨
kuni pusib paike,
kuni kestab kuu —
˜
˜
polvest polve. a
¨
6 Ta on kui adalale langev
vihm,
kui maad kastev
vihmahoog. b
¨
˜
˜
7 Tema paevil oitseb1 oige, c
¨
valitseb kulluslik rahu, d
kuni kestab kuu.
8 Tal on alamaid1
merest mereni,
˜
¨ ¨
suurest joest2 maa aarteni. e
9 Tema ees kummardavad
˜
korberahvad,
ta vaenlased lakuvad
˜
pormu. f
10 Tarsise ja saarte kuningad
maksavad andamit, g
Seeba ja Seba kuningad
toovad kingitusi. h
11 Tema ees kummardavad
˜
koik kuningad,
˜
teda teenivad koik rahvad.
12 Sest tema vabastab vaese,
¨ ¨
kes appi huuab,
vaevatu ja selle,
kel pole aitajat.
13 Tal on kahju viletsast
ja vaesest,
¨ ¨
ta paastab vaese elu.
˜
˜
˜
72:7 1 Voib tolkida ka „vorsub”. 72:8
˜
˜
1 Voib tolkida ka „ta valitseb”. 2 St Eufratist.
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˜
14 Ta vabastab nad rohumise
¨
ja vagivalla alt,
nende veri on kallis
tema silmis.
15 Ta elagu kaua ja talle
antagu Seeba kulda. a
Tema eest tehtagu
lakkamata palveid,
˜
teda onnistatagu kogu
¨
paeva.
16 Maa peal on rohkesti vilja, b
¨
magede tippudel on
¨
¨
ulikullus.
Tema vili lokkab
nagu Liibanoni mets, c
¨
linnaelanikke tarkab
nagu maast rohtu. d
17 Tema nimi kestku igavesti, e
kasvagu ta nime kuulsus,
¨
¨
kuni pusib paike.
˜
Tema nimel noutagu rahvad
˜
endale onnistust. f
˜
Kuulutagu koik rahvad
˜
ta
onnelikuks.
¨
18 Ulistatud olgu Jumal
Jehoova, Iisraeli Jumal, g
kes ainsana teeb
imelisi tegusid! h
19 Olgu ta auline nimi
¨
ulistatud igavesti, i
¨
taitku ta auhiilgus
kogu maa! j
Aamen, aamen!
˜
20 Sellega loppevad Iisai poja
Taaveti palved. k

KOLMAS RAAMAT
(Laulud 73–89)
Aasafi laul. a
3 Sest ma hakkasin
LAUL 73
˜
¨
Jumal on toesti hea
kadestama ulbeid1,
a 2Aj 35:15
¨
Iisraelile, neile, kes
kui nagin jumalatuid
b L 84:11
¨
Mt 5:8
rahus. a
puhtad on sudamelt. b
c L 94:18
4 Ei ole neil surmapiinu,
2 Aga minu sammud

nad pakatavad tervisest1. b
oleksid peaaegu
Teine veerg
˜
korvale kaldunud,
˜
˜
a Ii 21:7
73:3 1 Voib tolkida ka „hooplejaid”.
¨ ¨
˜
˜
mu jalg oleks aarepealt
Jer 12:1
73:4 1 Voib tolkida ka „nende vats on
c
libastunud.
pungil”.
b Kog 7:15
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5 Ei ole neil lihtsurelike
muresid, a
˜
ei kannata nad nonda
kui teised. b
¨
˜
6 Seeparast on korkus neile
kaelakeeks, c
¨
¨ ¨
vagivald katab neid ruuna.
¨
7 Nende silmad on kullusest
punnis,
¨
nende edu uletab nende
¨
sudame ootused.
˜
8 Nad monitavad ja
˜
konelevad kurja, d
¨
¨
ahvardavad ulbelt
˜
rohumisega. e
¨ ¨
9 Nad raagivad otsekui
˜
taevakorgusest,
¨
nende keel kaib uhkelt
¨
ule maa.
¨
¨ ¨
10 Seeparast poordub ta
¨
rahvas ara nende poole,
¨
joob nende vetekullusest.
¨
11 Ta rahvas utleb: „Kas Jumal
˜
toesti teab seda? f
˜
˜
Kas Koigekorgemal on
sellest aimu?”
12 Sellised on jumalatud, neil
pole iial mingit muret. g
˜
Nende joukus aina kasvab. h
13 Asjata olen hoidnud
¨
oma sudame puhta,
¨
¨ ¨
pesnud oma kasi suutuses. i
¨
14 Mind vaevati kogu paeva, j
noomiti igal hommikul. k
15 Kui aga oleksin sellest
¨ ¨
raakinud,
oleksin reetnud su rahva.
¨ ¨
16 Kui puudsin sellest
aru saada,
valmistas see mulle vaeva,
17 kuni ma sisenesin Jumala
¨
aulisse puhamusse
˜
ja moistsin jumalatute
tulevikku.
˜
18 Toesti, sa paned nad
libedale pinnale, l
kukutad nad rusuks. m
¨
¨
¨
19 Kui akki nad kull havivad! n

LAULUD 73:5–74:1
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21

f L 10:4, 11
L 94:3, 7
Hes 8:12
Sef 1:12
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26

a L 73:3
b L 16:8
L 63:8
Jes 41:10

c L 25:9

27

L 32:8
L 37:23
L 143:10
˜
Op 3:6

d L 37:34
e L 42:2
L 84:2
Jes 26:9

f L 16:5
Nu 3:24

g 4Mo 15:39
Jk 4:4

28

˜
Kui kiire on nende lopp,
nende kohutav ots!
¨
Nagu argates kaob
¨
unenagu, Jehoova,
˜
¨
nii toukad sina nad ara,
˜
kui toused.
¨
Mu suda oli kibestunud, a
mu neerudes1
oli terav valu.
Ma olin meeletu
˜
ega moistnud midagi,
olin su ees kui aruta loom.
¨ ¨
Kuid nuud ma olen
koos sinuga,
˜
sa oled votnud kinni
¨
mu paremast kaest. b
˜
Oma nouga juhatad sa
mind c
¨
˜
ja seejarel tostad mu
ausse. d
Kes veel on mul taevas?
Ja peale sinu ei vaja ma
midagi maa peal. e
¨
Mu ihu ja suda
˜
˜
voivad norkeda,
kuid Jumal on
¨
mu sudame kalju ja
¨
mu parandiosa igavesti. f
˜
Toesti, kes sinust eemale
¨
hoiavad, havivad.
˜
¨
Sa teed lopu igauhele, kes
¨
su truudusetult hulgab. g
Aga minul on hea olla
Jumala ligi. h
˜
Korgeima valitseja Jehoova
olen ma teinud
oma varjupaigaks,
˜
et kuulutada koiki
i
su tegusid.

h L 65:4
Jk 4:8

i L 118:17
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2Aj 35:15
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l 5Mo 29:
19, 20
L 100:3

74

Maskil.1 Aasafi laul. j

Oo, Jumal, miks
¨ ¨
oled meid jaadavalt
¨
huljanud? k
˜
Miks poleb su viha oma
karjamaa lammaste
vastu? l

˜
˜
¨
73:21 1 Voib tolkida ka „sugaval mu sisi˜
mas”. 74:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.

LAULUD 74:2–75:1

˜
2 Motle oma rahvale, kelle sa
omandasid ammusel ajal, a
suguharule, kelle lunastasid
¨
kui oma parandi. b
˜
¨
Motle Siioni maele,
kus elad. c
˜
3 Sea sammud poliste
varemete poole. d
¨
Vaenlane on puhas paigas
˜
koik laastanud. e
¨
4 Su vastased moirgasid su
kummardamispaigas. f
Nad on seadnud sinna
¨
oma tahised.
5 Nad olid kui tihnikus kirvest viibutavad raidurid.
6 Nad purustasid kirve ja
˜
raudkangiga koik selle
nikerdised. g
¨
7 Nad panid su puhamu
˜
polema. h
¨
Nad ruvetasid su nime
asupaiga, kiskusid selle
¨ maha.
¨
˜
8 Uhes oma jarglastega mot¨
lesid nad oma sudames:
˜
˜
„Poletagem maha koik
Jumala kummardamis¨ paigad siin¨ maal!”
¨
9 Uhtki oma tahist me ei nae,
¨
pole enam uhtki prohvetit
ja keegi meist ei tea,
kui kaua see kestab.
10 Kui kaua, oh, Jumal,
vastane sind teotab? i
˜
Kas vaenlane voib igavesti
˜
polata su nime? j
¨
11 Miks hoiad tagasi katt,
¨
oma paremat katt? k
˜
¨
˜
Tomba see valja pouest
˜
ja tee neile lopp.
12 Siiski on Jumal mu
kuningas ammusest ajast,
tema, kes maa peal teeb
¨ ¨
paastetegusid. l
˜
13 Oma jouga panid sa
¨
mere massama, m
¨
lomastasid vees
mereelukate pead.
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Jes 64:12
Nu 2:3
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f Jes 52:5
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h Esr 3:11
i L 89:50, 51
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LAUL 75
j 2Aj 35:15
k Jes 30:27

14 Sa purustasid leviatani1
pead.
Sa andsid ta toiduks
rahvale, neile,
˜
kes elavad korbes.
15 Sina raiusid lahti tee
allikaile ja ojadele, a
kuivatasid lakkamatult
˜
voolavad joed. b
¨
16 Paev kuulub sulle,
¨ ¨
samuti oo.
Sina tegid valguse
¨
ja paikese. c
¨ ¨
17 Sina maarasid
˜
koik maa piirid, d
tegid
suve ja talve. e
¨
18 Ara unusta vaenlase
teotusi, Jehoova,
kuidas arutu rahvas
˜
f
¨ polgab su nime.
19 Ara loovuta oma turteltuvi
¨ kiskjaile.
Ara unusta iial oma
vaevatud rahvast.
˜
20 Motle oma lepingule,
sest maa pimeduseurkad
¨
¨
¨ on tais¨ ¨vagivallapesi.
˜
21 Argu poordugu rohutu
pettunult tagasi. g
Vilets ja vaene
kiitku su nime. h
˜
22 Touse, oo, Jumal,
¨ aja oma kohtuasja!
Ara unusta, kuidas arutu
¨
¨
i
¨ sind paev labi teotab.
23 Ara unusta oma vaenlaste
˜
sonu.
¨
Ei lakka nende kara,
kes sulle vastu hakkavad.
¨
¨
Juhatajale: viisil „Ara havita”.
Aasafi laul. j

¨

sind, Jumal,
¨
75 Memetaname
taname sind.
Su nimi on meiega, k
rahvas kuulutab
su imelisi tegusid.
˜
74:14 1 Vt „Sonaseletusi”.
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¨
¨ ¨
2 Sa utled: „Kui ma maaran
aja,
˜
˜
siis moistan ma oiglast
kohut.
˜
3 Kui maa ja koik selle
elanikud vabisesid,
hoidsin mina selle sambaid
˜
koikumast.” (sela)
¨
4 Ma ¨utlen kelkijale:
„Ara kiitle!”
ja jumalatule:
¨
¨
˜
ulista oma joudu!1
¨ „Ara
¨
¨
˜
5 Ara ulista ulbelt oma joudu,
¨
˜
˜
ara konele korgilt!
¨ ¨
6 Sest ei idast, laanest
˜
ega lounast
¨
tule ulendamist.
˜
7 Jumal on kohtumoistja.a
¨
Tema alandab uhe ja
¨
ulendab teise. b
¨
8 Jehoova kaes on karikas, c
see vahutab veinist,
¨
on tais kanget jooki.
¨
Ta kallab karika tuhjaks,
˜
koik jumalatud maa peal
joovad selle tilgatumaks.” d
9 Mina aga kuulutan seda
igavesti,
laulan kiitust
Jaakobi Jumalale1.
¨
˜
10 Sest ta utleb: „Ma teen lopu
˜
jumalatute joule,
˜
˜
oigete joudu aga
¨
ulistatakse.”1
Juhatajale:
keelpillide saatel. Aasafi laul. e
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Jumalat tuntakse
Juudas, f
suur on ta nimi Iisraelis. g
2 Tema puhkepaik on
Saalemis, h
eluase Siionis. i
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˜

3 Seal murdis ta leegitsevad
vibunooled,
˜ ˜
˜
kilbi, mooga ja sojarelvad. a
(sela)
¨
4 Sa sarad eredalt,1
oled suursugusem kui
¨
maed, kus jahitakse saaki.
¨
¨
5 Sudamelt sudikad on
paljaks riisutud, b
nad on suikunud unne,
˜
˜
koik sojamehed olid abitud. c
6 Sinu noomimisest,
Jaakobi Jumal,
on vankrijuht ja hobune
¨
langenud sugavasse
unne. d
¨
7 Sina uksi oled
¨
aukartustaratav. e
Kes suudab taluda
su kanget viha? f
8 Taevast kuulutasid sa
kohtuotsuse. g
Maa kartis ja vaikis, h
˜
9 kui Jumal tousis kohut
˜
moistma,
¨ ¨
˜
et paasta koik tasased
maal. i (sela)
10 Isegi inimese raev toob
sulle kiitust, j
tema viimse vihaleegiga
kaunistad sa end.
11 Andke oma Jumalale
˜
Jehoovale tootusi
¨
ja taitke need. k
Tooge oma and kartusega,
˜
¨
koik, kes olete ta umber. l
˜
12 Tema alandab korgid juhid,
tekitab hirmu
maa kuningates.

j Op 16:4
Tn 3:19, 28

k 4Mo 30:2
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Juhatajale:
jedutuun1. Aasafi laul. m

¨ ¨

Ma huuan oma Jumala
˜
˜
¨
˜
75:4 1 Voib tolkida ka „ara tosta sar- l 2Aj 32:23
poole,
˜
˜
ve korgele”. Sona „sarv” kasutatakse
¨ ¨
L 89:7
˜
˜
˜
¨
huuan Jumala poole,
Piiblis sageli jou voi voimu sumbolina. 
˜
˜
¨
ta kuulab mind. n
75:9 1 Voib tolkida ka „kiidan pillimanguLAUL 77
˜
˜
ga Jaakobi Jumalat”. 75:10 1 Voib tol˜
˜
¨
˜
76:4 1 Voib tolkida ka „sa oled mahkukida ka „ma raiun maha koik jumalatu- m 2Aj 35:15
˜
˜
˜
nud valgusse”. 77:mrk 1 Vt „Sonaselete sarved, oigete sarved aga tostetakse n L 34:6
˜
˜
tusi”.
korgele”.
Op 15:29

LAULUD 77:2–78:4

¨
2 Ahastuspaeval ma otsin
a
Jehoovat.
¨ ¨
¨
Oosel sirutan vasimatult
¨
kasi tema poole.
Ma ei leia lohutust.
¨
˜
3 Ma agan, kui motlen
Jumalale, b
˜
olen rahutu, mu joud
raugeb1. c (sela)
4 Sina hoiad mu silmalaud
avali,
¨
ma olen arevil,
¨ ¨
ei suuda raakida.
˜
5 Ma motlen
¨
muistsetele paevadele, d
ammustele aastatele.
¨ ¨
6 Ma meenutan oosel
oma laulu1, e
˜
¨
motisklen sudames, f
˜
¨
uurin koik hoolsalt labi.
7 Kas Jehoova heidab meid
¨ ¨
¨
jaadavalt ara? g
Kas ta osutab meile veel
armu? h
8 Kas tema truu armastus
˜
on igaveseks loppenud?
˜
Kas tema tootus on
¨ ¨
¨
¨
jaadavalt tuhja lainud?
9 Kas Jumal on unustanud
olla armuline? i
Kas ta viha on summutanud
ta halastuse? (sela)
¨ ¨
¨
10 Kas pean jaamagi utlema:
„Mind piinab see, j
˜
˜
¨ ¨
et Koigekorgem on nuud
meie vastu”?
˜
11 Ma motlen Jaahi tegudele.
Ma meenutan
su ammuseid imesid.
˜
˜
12 Ma motisklen koigi
¨ ¨
¨
su toode ule,
˜
˜
molgutan motteid
¨
su tehtu ule. k
13 Oo, Jumal, sinu teed
¨
on puhad.
˜
˜
77:3 1 Sona-sonalt „mu vaim minestab”.
˜
˜
¨
77:6 1 Voib tolkida ka „keelpillimangu”.
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20

Kes jumalatest on nii
˜
voimas kui sina,
meie Jumal? a
˜
Sina oled toeline Jumal,
kes teeb imesid. b
¨
Sa oled naidanud
¨
rahvastele oma vage. c
˜
Oma jouga oled sa
vabastanud oma rahva, d
Jaakobi ja Joosepi pojad.
(sela)
¨
Veed nagid sind, oo, Jumal,
¨
veed nagid sind
ja muutusid rahutuks, e
¨
vetesugavused
¨
sattusid arevusse.
Pilved kallasid vett,
¨
pilvine taevas muristas,
su nooled lendasid
siia-sinna. f
˜
˜
Su kouekomin g oli kui
¨
vankrirataste murin,
¨
¨
valgusahvatused tegid maa
valgeks, h
maa vappus ja vabises. i
¨
¨
Sinu tee laks labi mere, j
¨
su rada labi suurte vete,
¨
kuid su jalajalgi ei leitud.
Sa juhtisid oma rahvast
kui karja k
¨
Moosese ja Aaroni kaega. l

78

Maskil.1 Aasafi laul. m

Kuula, rahvas, mu
seadusi1,
¨ ¨
˜
˜
poora korv mu sonade
poole!
˜
˜
2 Mu suu lausub opetussonu,
ma jutustan ammuste
˜
aegade moistulugusid.n
3 Mida oleme kuulnud
ja teame,
mida isad on meile
jutustanud, o
4 seda me ei varja oma
poegade eest.

˜
˜
78:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”. 78:1 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „opetust”.
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LAUL 78:5–26

Me pajatame tulevastele
˜
polvedele a
¨ ¨
Jehoova kiiduvaart
˜
tegudest ja ta joust, b
¨
tema imeparastest
tegudest. c
Ta seadis meeldetuletuse
Jaakobisse,
kehtestas seaduse Iisraelis,
¨
andis kasu meie esiisadele,
¨ ¨
et nad raagiksid neist asjust
oma lastele, d
˜
et tulevane polv,
¨
lapsed, kes veel sunnivad,
teaks neid e
ning jutustaks neist
oma lastele. f
Siis nad loodavad Jumalale
ega unusta Jumala
tegusid, g
¨
vaid peavad tema kaske. h
Siis nad pole nagu nende
esiisad,
˜
¨
¨
poikpaine ja massuline
˜
polvkond, i
¨
kelle suda oli heitlik, j
kelle vaim polnud
Jumalale truu.
Efraimlased olid
relvastatud vibudega,
kuid taganesid
¨
lahingupaeval.
Nad ei pidanud kinni
Jumala lepingust, k
¨
keeldusid kaimast
¨
tema seaduse jargi. l
Nad unustasid ka
tema teod, m
tema imelised teod,
¨
mida ta lasi neil naha. n
Ta tegi nende esiisade
¨
nahes imesid o
¨
Egiptusemaal, Soani valjal. p
˜
Ta lohestas mere, et nad
¨
saaksid labi minna,
pani veed tammina seisma. q
¨
Paeval juhatas ta neid
pilvega,
¨ ¨
kogu oo tulevalgega. r
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˜
˜
15 Ta lohestas kaljusid korbes,
jootis otsekui vete¨
¨
sugavusest neil janu tais. a
˜
¨
16 Ta toi ojad valja
¨
kaljurunkast,
˜
pani veed jogedena
voolama. b
17 Kuid nad patustasid
aina edasi,
¨
˜
massasid korbes
˜
˜
Koigekorgema vastu. c
18 Nad panid Jumala
proovile, d
˜
noudsid toitu,
mida himustasid.
¨ ¨
19 Nad raakisid Jumala vastu:
˜
„Kas suudab Jumal korbes
laua katta?” e
˜
20 Ta loi kaljut,
veed voolasid,
¨
ojad paiskusid valja. f
„Kas suudab ta anda
ka leiba
˜
voi hankida oma rahvale
liha?” g
21 Kui Jehoova neid kuulis,
sattus ta raevu. h
Tuli i lahvatas
Jaakobi vastu,
¨
ta viha suttis Iisraeli vastu, j
22 sest nad ei uskunud
Jumalasse, k
ei lootnud tema
¨ ¨
˜
paastejoule.
¨
23 Siis kasutas ta pilvi taevas,
avas taevaluugid.
24 Ta lasi neile sadada
mannat toiduks,
andis neile taevavilja. l
˜
¨
25 Mehed soid vagevate1
leiba, m
ta saatis neile rooga
¨
kullastuseni. n
¨ ¨
26 Ta paastis taevas valla
idatuule,
˜
puhus oma jouga teele
˜
lounatuule. o
˜
˜
78:25 1 Voib tolkida ka „inglite”.

LAUL 78:27–48
27 Ta lasi neile sadada liha
˜
nonda palju kui tolmu,
linde kui liiva mererannal.
28 Ta kukutas need
keset laagrit,
¨
umber oma telkide.
˜
29 Nad soid
¨
ja ahmisid end tais.
Ta andis neile,
mida nad ihkasid. a
30 Kuid enne kui nende himu
¨
sai tais
ja kui toit oli alles neil suus,
31 lahvatas Jumala raev. b
Ta surmas nende
tugevaimad mehed, c
langetas Iisraeli
noored mehed.
32 Siiski patustasid nad
veel enam d
ega uskunud tema
imetegudesse. e
˜
˜
33 Nonda lopetas ta nende
¨
paevad, nende aastad
¨
˜
akilise oudusega, f
nagu oleks nad vaid
˜
hingeohk.
34 Iga kord, kui ta neid surmas, otsisid nad teda, g
¨ ¨
¨ ¨
nad poordusid ja puudsid
leida Jumalat.
35 Neile meenus,
et Jumal on nende kalju, h
˜
˜
et Koigekorgem on nende
lunastaja1. i
36 Siiski proovisid nad teda
oma suuga petta,
valetasid talle oma keelega.
¨
37 Nende suda polnud
kindlalt temaga, j
nad polnud ustavad
tema lepingule. k
38 Tema aga oli halastav, l
andestas1 nende patu ega
¨
havitanud neid. m
˜
˜
78:35 1 Voib tolkida ka „maksab nende
¨
˜
˜
eest katte”. 78:38 1 Sona-sonalt „kattis kinni”.
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48

Korduvalt hoidis ta tagasi
oma viha, a
¨
ei paisanud valja
kogu oma raevu.
Tal oli meeles, et nad on
vaid inimesed, b
¨ ¨
tuul, mis moodub
ega tule tagasi1.
¨
Kui sageli massasid nad
˜
tema vastu korbes, c
¨
tegid talle sudamevalu
˜
konnumaal! d
¨
Ikka ja jalle panid nad
Jumala proovile, e
¨
kurvastasid Iisraeli Puha.
Nad ei pidanud meeles
˜
tema joudu,
¨
paeva, mil ta vabastas nad
¨
vastaste kaest, f
¨
kuidas ta tegi tunnustahti
g
Egiptuses,
¨
imetegusid Soani valjal,
kuidas ta muutis
Niiluse kanalid vereks, h
nii et nad ei saanud
oma ojadest juua.
Parmuparved saatis ta
˜
neid ogima, i
¨
konnad neile havingut
tooma. j
Nende saagi andis ta
aplatele rohutirtsudele,
¨ ¨
nende toovilja
rohutirtsuparvedele. k
¨
Nende viinapuud havitas ta
rahega, l
¨
sukomooripuud
raheteradega.
¨
Nende koormaloomad jattis
¨
m
ta rahe katte,
nende karjadele heitis ta
piksenooli1.

˜
¨
78:39 1 Teine voimalik tahendus: „et
¨
¨ ¨
vaim valjub ega poordu enam tagasi”.
˜
¨
78:48 1 Teine voimalik tahendus: „saatis
˜
ta poletava palaviku”.
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49 Ta saatis nende peale
oma tulise viha,
raevu, meelepaha
ja ahastuse,
˜
¨
onnetust kulvavate
inglite hulgad.
50 Ta puhastas oma vihale
teed.
¨ ¨
Ta ei saastnud neid
surmast,
¨
andis nad katku katte.
˜
51 Viimaks surmas ta koik
¨
esmasundinud Egiptuses, a
¨
˜
havitas sigitusjou esmavilja
Haami telkides.
¨
52 Siis viis ta oma rahva valja
kui lambad, b
˜
juhatas neid korbes
kui karja.
53 Ta juhtis ja kaitses neid,
nad ei tundnud hirmu. c
Meri kattis nende
vaenlased. d
¨
54 Ta viis nad oma puhale
maale, e
¨
magisele alale, mille tema
¨
parem kasi oli vallutanud. f
¨
55 Ta ajas nende eest ara
rahvad, g
¨ ¨
˜ ˜
¨ ¨
maaras moodunooriga
¨
neile parandi, h
andis kodud Iisraeli
suguharudele. i
56 Aga nemad panid Jumalat,
˜
˜
Koigekorgemat,
¨
uha proovile,
¨
massasid tema vastu, j
¨
ei teinud valja tema
meeldetuletustest. k
57 Nad taganesid,
olid reeturlikud
nagu nende esiisadki. l
¨
Neile sai loota sama vahe
˜
kui lodvale vibule. m
58 Nad solvasid teda oma
ohvripaikadega, n
ajasid ta raevu oma
nikerdatud kujudega. o
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¨
¨
59 Jumal nagi ja laks raevu, a
heitis Iisraeli sootuks
˜
korvale.
˜
¨
60 Lopuks ta hulgas
¨
Siilo telkpuhamu, b
telgi, kus ta oli elanud
inimeste keskel. c
˜
˜
61 Ta lasi oma jou vordkuju
¨
ara viia,
andis oma hiilguse
¨
vastaste katte. d
62 Ta loovutas oma rahva
˜ ˜
moogale, e
¨
ta viha suttis enda omandi
vastu.
63 Tema noored mehed
neelas tuli,
¨
ta neitsid jaid
pulmalauluta.
64 Tema preestrid langesid
˜ ˜
¨
mooga labi f
ja nende lesed ei nutnud. g
¨
65 Siis Jehoova otsekui arkas
unest, h
¨
virgus nagu vagimees i
veiniuimast.
˜
66 Ta loi oma vastased tagasi, j
¨
saatis nad igavesse habisse.
¨
67 Ta hulgas Joosepi telgi,
ei valinud
Efraimi suguharu.
68 Kuid ta valis
Juuda suguharu, k
¨
Siioni mae,
mida ta armastab. l
¨
69 Ta tegi oma puhamu
¨
pusivaks kui taeva, m
kui maa, mille ta on
rajanud igaveseks. n
70 Ta valis oma teenija
Taaveti, o
˜
vottis ta lambaaedikust, p
˜
71 toi ta imetavate uttede
juurest.
Ta pani ta karjatama
oma rahvast Jaakobit, q
kogu Iisraeli,
enda omandit. r

LAULUD 78:72–80:5
72 Taavet karjatas neid
¨
laitmatu sudamega, a
¨
juhtis osava kaega. b

79
2

3

4

5

6

7
8

9

Aasafi laul. c

Oo, Jumal, rahvad on
tunginud su maale, d
¨
¨
ruvetanud su puha templi, e
muutnud Jeruusalemma
rusuhunnikuks. f
¨
Nad on jatnud su teenijate
laibad roaks
taeva lindudele,
sinu ustavate liha
maa loomadele. g
Nad on valanud
Jeruusalemmas
nende verd nagu vett,
pole kedagi neid matmas. h
¨ ¨
Nuud oleme naabrite
teotada, i
¨
umberkaudsete pilgata
˜
ja monitada.
Kui kaua veel kestab
su viha, Jehoova,
kas igavesti? j
Kui kaua veel leegitseb
su raev? k
Vala oma meelepaha
rahvaste peale,
kes sind ei tunne,
kuningriikide peale,
¨ ¨
kes su nime ei huua. l
Sest nad on neelanud
Jaakobi,
laastanud
tema kodumaa. m
¨
˜
Ara noua meilt aru
meie esivanemate
¨ ¨
¨
suutegude parast. n
˜
Totaku su halastus
meie juurde, o
sest me oleme
maha surutud.
Aita meid,
¨ ¨
meie paaste Jumal, p
¨
oma aulise nime parast,
vabasta meid ja andesta1
meie patud oma nime
¨
parast. q

˜
˜
79:9 1 Sona-sonalt „kata kinni”.
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10 Miks peaksid rahvad
¨
utlema:
„Kus nende Jumal on?”? a
Saagu rahvad meie silme all
teada,
et su teenijate vere eest
¨
on katte makstud. b
˜
11 Joudku vangide ohked
sinu ette. c
˜
Kaitse surmamoistetuid1
˜
oma suure jouga. d
12 Tasu meie naabritele
seitsmekordselt, e
sest nad teotavad sind,
Jehoova. f
13 Siis meie, sinu rahvas
ja karjamaa kari, g
¨
taname sind igavesti,
˜
˜
kiidame sind polvest polve. h
Juhatajale: „Liiliad”.
Meeldetuletus. Aasafi laul. i

Iisraeli karjane,
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4

5

sina, kes juhatad Joosepit
kui karja. j
Sina, kes istud troonil
keerubite kohal1, k
¨
¨
naita oma sara!
Efraimi, Benjamini
ja Manasse ette
˜
¨
tousku su vagevus. l
¨ ¨
Tule ja paasta meid! m
Oo, Jumal, taasta meie
˜
endine poli, n
paistku meie peale
sinu palge hiilgus,
¨ ¨
et paaseksime. o
¨
Vagede Jumal Jehoova,
kui kaua suhtud sa
vaenulikult oma rahva
palveisse? p
Sa toidad teda pisarate
kui leivaga,
joodad ohtralt silmaveega.

˜
¨
79:11 1 Teine voimalik tahendus: „vabas˜
˜
ta surmamoistetud”. 80:1 1 Teine voi¨
malik tahendus: „vahel”.
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6 Sa oled teinud meist
naabrite riiuasja,
meie vaenlased pilkavad
meid. a
¨
7 Vagede Jumal, taasta meie
˜
endine poli,
paistku meie peale sinu pal¨ ¨
ge hiilgus, et paaseksime. b
˜
8 Sina toid Egiptusest
viinapuu, c
¨
ajasid ara rahvad
ja istutasid selle. d
9 Sa valmistasid sellele koha,
¨
see juurdus ja taitis maa. e
¨
10 Selle vari kattis maed,
oksad varjasid Jumala
seedrid.
11 Selle oksad sirutusid
mereni,
˜
˜
vosud suure joeni1. f
˜
12 Miks oled lohkunud
¨
¨ ¨
viinamae kivimuurid, g
¨ ¨
¨
lasknud moodakaijail
noppida selle vilju? h
¨ ¨
13 Metssiga ruustab seda,
¨ ¨
metsloomad soovad selle
paljaks. i
¨
14 Vagede Jumal,
tule palun tagasi!
¨
Vaata taevast alla ja nae!
Hoolitse selle viinapuu
eest, j
15 istiku eest, mille su parem
¨
kasi on istutanud. k
˜
Vaata vosu1, mille oled
endale tugevaks
kasvatanud. l
˜
16 See on tules poletatud, m
˜
maha loigatud.
Sinu noomimisest
¨
nad havivad.
¨
17 Toetagu su kasi meest
su paremal pool,
inimesepoega, kelle
oled endale tugevaks
kasvatanud. n
˜
˜
80:11 1 St Eufratini. 80:15 1 Sona-sonalt „poega”.
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18 Siis me ei tagane sinust.
˜
Hoia meid elus, et voiksime
¨ ¨
huuda su nime.
¨
19 Vagede Jumal Jehoova,
˜
taasta meie endine poli,
paistku meie peale sinu pal¨ ¨
ge hiilgus, et paaseksime. a
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b 1Aj 25:1
c L 28:8
d 4Mo 29:1
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7

e 2Mo 23:16
4Mo 10:10

f 3Mo 23:
23, 24

g 2Mo 12:14

8

h 2Mo 12:12
i 2Mo 1:13, 14
2Mo 6:6

j 2Mo 14:
10, 13
L 91:15

k 2Mo 19:16, 19
l 2Mo 17:6, 7
m 2Mo 15:26
n 2Mo 20:2–5
5Mo 6:13, 14
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Juhatajale: gitit1.
Aasafi laul. b

˜
Hoisake Jumalale,
kes on meie tugevus. c
˜
˜ ˜
Rokatage roomust
Jaakobi Jumalale!
˜
Kolagu muusika
¨ ¨
ja looge tamburiini,
˜
¨ ¨
kolagu kaunid luurahelid
¨
ja keelpillimang!
Puhuge sarve
noorkuu ajal, d
¨
ka taiskuu ajal,
¨
meie pidupaeval. e
¨ ¨
Sest see on maarus
Iisraelile,
Jaakobi Jumala seadus. f
Ta seadis selle meeldetuletuseks Joosepile, g
kui asus tegutsema
Egiptuse vastu. h
Ma kuulsin tundmatut
¨ ¨
haalt, mis lausus:
˜
˜
„Ma votsin koorma su olult, i
¨
kandekorvi su kaest.
¨ ¨
Kitsikuses sa huudsid
¨ ¨
ja ma paastsin su, j
˜
vastasin sulle kouepilvest. k
Ma panin sind proovile
Meriba1 vee juures. l (sela)
Kuula, mu rahvas,
ma tunnistan su vastu.
Oo, Iisrael, kui sa vaid
kuulaksid mind! m
Siis poleks su keskel
ebajumalaid
ja sa ei kummardaks
˜ ˜
voora jumala ette. n

˜
81:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”. 81:7 1 Nimi
¨
Meriba tahendab „riid”.

LAULUD 81:10–83:9
10 Mina, Jehoova, olen sinu
Jumal,
˜
¨
kes toi sind valja
Egiptusemaalt. a
¨
Ava oma suu ja ma taidan
selle. b
11 Kuid mu rahvas ei kuulanud
¨ ¨
mu haalt,
Iisrael ei kuuletunud mulle. c
¨
12 Seeparast lasin neil
¨
˜
jargneda nende torksale
¨
sudamele,
nad tegid, nagu heaks
arvasid. d
13 Kuulaks mu rahvas mind
ometi, e
¨
kaiks vaid Iisrael
mu teedel! f
14 Nende vaenlased ma
¨
alistaksin karmelt,
nende vastaste vastu
˜
¨
tostaksin kae. g
15 Kes vihkavad Jehoovat,
¨
peavad lomitama ta ees,
¨
¨ ¨
nende having on jaav.
16 Kuid sind ma toidan
parima nisuga, h
kosutan meega kaljust.” i
˜
Jumal votab sisse koha
jumalikus kogus, k
˜
moistab kohut
jumalate1 seas: l
˜
„Kui kaua te moistate
˜
ebaoiglast kohutm
ja soosite jumalatuid? n
(sela)
Kaitske viletsat ja orbu, o
˜
˜
moistke oigust abitule
ja kehvale. p
¨ ¨
Paastke vilets ja vaene,
vabastage nad
¨
jumalatute kaest.”
˜
Nad ei tea ega moista, q
¨
nad kaivad pimeduses,
maa alustoed on pandud
˜
koikuma. r

82
2

3
4
5

Aasafi laul. j

˜
˜
82:1 1 Voib tolkida ka „jumalasarnaste”.
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LAUL 81
a 5Mo 5:6
b 5Mo 32:
13, 14

c 2Mo 32:1
5Mo 32:15

d Jer 7:23, 24
Jer 11:7, 8
Mi 6:16

e 5Mo 32:29
f 5Mo 5:29
Jes 48:17, 18

g 4Mo 14:9
h L 147:14
i 5Mo 32:
13, 14

¨
6 „Ma utlesin:
„Te olete jumalad1, a
˜
˜
˜
te koik olete Koigekorgema
pojad,
˜
7 kuid te surete nagu koik
inimesed, b
langete nagu iga teinegi
peamees.”” c
˜
˜
8 Touse, Jumal, moista kohut
¨
maa ule, d
sest sulle kuuluvad
˜
koik rahvad.
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L 28:1
L 2:1, 2
2Mo 1:8–10
2Aj 20:1
Est 3:6
2Sa 10:6
Jes 7:2, 5
2Aj 20:1, 10
1Aj 5:10
Jer 49:2
2Mo 15:14
L 60:8
Am 1:9
2Ku 17:5
1Mo 19:
36–38
5Mo 2:9
Koh 8:10, 12
Koh 4:2, 7, 15

5
6
7
8

9

Aasafi laul. e

¨
Oo, Jumal, ara vaiki, f
¨
ara ole vait ja tasa,
mu Jumal!
¨
Sest nae, su vaenlased
¨
massavad, g
su vihamehed
¨
tegutsevad ulbelt1.
Su rahva vastu sepitsevad
nad salaplaani,
sinu kallite vastu peavad
˜
vandenou.
¨
¨
Nad utlevad: „Lahme ja
¨
havitame selle rahva, h
et Iisraeli nimegi enam
¨
ei maletataks!”
Nad peavad koos
˜
sojaplaani.
˜
Su vastu on solminud liidu i
Edomi telgid ja ismaeliidid,
Moab j ja hagrilased, k
Gebal, Ammon l ja Amalek,
¨
¨ ¨
Vilistimaa m uhes Tuurose n
elanikega.
¨ ¨
Ka Assuuria o on nendega
mestis,
nad toetavad Loti poegi1. p
(sela)
Talita nendega nagu
Midjaniga, q
nagu Siisera ja Jaabiniga
Kiisoni vadis. r

˜
˜
82:6 1 Voib tolkida ka „jumalasarnased”.
˜
˜
˜
83:2 1 Sona-sonalt „tostavad pead”.
˜
83:8 1 Moeldakse moabiite ja ammonlasi, kellele on viidatud salmides 6 ja 7.
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¨
10 Nad havitati Een-Dooris, a
˜
nad said maale sonnikuks.
¨
11 Tee nende ulikud Oorebi
ja Seebi sarnaseks, b
nende juhid Sebahi
ja Salmuna sarnaseks, c
¨
12 sest nad utlesid:
˜
„Votame endale maa,
kus Jumal elab.”
13 Mu Jumal, keeruta neid
nagu ohakaid, d
˜
tee nad korteks tuules.
14 Nagu tuli,
˜
mis poletab metsa,
nagu leek,
˜
¨
mis korvetab maed, e
15 aja sina neid taga maruga, f
kohuta neid tormituulega. g
¨
¨
16 Kata nende nagu habiga,
et nad otsiksid su nime,
oo, Jehoova.
¨ ¨
¨
17 Jaagu nad habisse
˜
ja tundku oudu igavesti,
¨ ¨
˜
jaagu nad polu alla
ja hukkugu.
18 Rahvad teadku, et sina,
kelle nimi on Jehoova, h
¨
˜
sina uksi oled korgeim
¨
ule kogu maa. i
Juhatajale: gitit1.
Korahi poegade laul. j

armas on su auline
¨
84 Kuip¨ uhamu,
k

oo, vagede Jehoova!
2 Mu hing igatseb
˜
¨
Jehoova ouede jarele, l
ma olen igatsusest
˜
norkenud.
¨
˜
Mu suda ja mu ihu hoiskavad elava Jumala poole.
3 Seal, sinu aulise altari
juures,
¨
vagede Jehoova,
mu kuningas ja Jumal,
leiab lindki endale kodu
¨ ¨
ja paasuke pesa,

˜
84:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.

LAULUD 83:10–84:12
LAUL 83
a Jos 17:11
b Koh 7:25
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c Koh 8:21
d Jes 17:13
e L 144:5

5

Nah 1:6

f Jes 30:30
g L 11:6
h 2Mo 6:3
L 68:4
Jes 42:8
Jes 54:5
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i L 59:13
L 92:8
Tn 4:17
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k L 27:4
L 43:3
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l L 42:1, 2
L 63:1, 2
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b 1Aj 25:7
L 150:1

c L 28:7
d L 18:32
Jes 40:29–31
Hab 3:19
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e 1Mo 15:1
f 1Sa 2:10
g L 26:8
L 27:4
L 43:3, 4

h L 27:1
Jes 60:19, 20

i 5Mo 33:29
2Sa 22:3
L 144:2

j L 34:9
L 37:18

k L 146:5
Jer 17:7

12

kus hoolitseb oma poegade
˜ eest.
Onnelikud on need,
kes elavad sinu kojas. a
Nad kiidavad sind alati. b
˜ (sela)
Onnelikud on need,
kelle tugevus oled sina, c
¨
¨
kelle suda igatseb kaia
teedel,
mis viivad su kotta.
¨
Minnes labi Bakaoru1,
¨
naevad nad selles
allikate orgu.
¨ ¨
Varajane vihm ruutab seda
˜
onnistustega.2
¨
Nad saavad rannakul
˜
joudu juurde, d
˜
nad koik ilmuvad Siionis
Jumala ette.
¨
Jehoova, vagede Jumal,
kuula mu palvet,
˜
vota mind kuulda,
oo, Jaakobi Jumal! (sela)
Meie kilp e ja meie Jumal,1
˜
vaata
oma voitu palet. f
¨
¨
˜
Uks paev sinu ouedes on
parem kui tuhat mujal. g
Ma seisan pigem oma
¨
Jumala koja lavel,
kui elan jumalatute
telkides.
Sest Jumal Jehoova
¨
on paike h ja kilp, i
temalt tuleb soosing ja au.
Jehoova ei keela head neile,
¨
kes kaivad laitmatuses. j
¨
Vagede Jehoova,
˜
onnelik on inimene,
kes sinu peale loodab. k

˜
˜
˜ ˜
84:6 1 Voib tolkida ka „bakapoosaste oru”. Nimetus „baka” tuleb heeb˜
¨
rea sonajuurest, mis tahendab „nutma”.
Pole teada, mis taimega on tegu. 2 Tei˜
¨
˜
ne voimalik tahendus: „opetaja katab
˜
˜
end onnistustega”. 84:9 1 Teine voima¨
lik tahendus: „vaata meie kilpi, Jumal”.

LAULUD 85:1–86:11
Juhatajale.
Korahi poegade laul. a

Jehoova, sa olid
85 Oo,armuline
oma

2

3

4
5

6

7
8

9
10

11
12

maa vastu, b
˜
toid tagasi Jaakobi
vangilangenud pojad. c
Sa andsid andeks
¨ ¨
oma rahva suuteod,
˜
katsid kinni koik
nende patud. d (sela)
Sa hoidsid tagasi
oma raevu,
¨ ¨
¨
poorasid ara
oma tulise viha. e
Kogu meid taas kokku,
¨ ¨
meie paaste Jumal,
¨
ara ole meie peale pahane. f
Kas oled meie peale vihane
igavesti? g
Kas kestab su raev
˜
˜
polvest polve?
Kas sa ei elustagi meid
enam,
et su rahvas tunneks taas
˜ ˜
¨
roomu su lahedusest? h
Osuta meile oma truud
armastust, Jehoova, i
¨ ¨
ja paasta meid.
¨ ¨
Ma kuulan, mida raagib
Jumal Jehoova,
˜
sest ta koneleb oma
rahvale, oma ustavatele,
j
¨ rahust.
Argu nad ainult muutugu
taas liiga enesekindlaks. k
¨ ¨
Tema paaste on ligi neile,
kes teda kardavad, l
et tema au asuks meie maal.
Truu armastus ja ustavus
kohtuvad,
˜
oigus ja rahu annavad
teineteisele suud. m
¨
Ustavus tarkab maast,
˜
oigus vaatab alla taevast. n
Jehoova annab,
mis on hea,1 o
meie maa annab saagi. p

˜
˜
˜
85:12 1 Voib tolkida ka „annab oitsengu”.
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s
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Jes 66:2
L 37:28
2Aj 16:9
L 57:1
L 25:5
L 25:8
L 145:9
Lu 18:19
Jes 55:7
Mi 7:18
L 130:7
L 17:1
L 18:6
L 116:1
2Mo 15:11
L 96:5
1Ko 8:5, 6
5Mo 3:24
L 104:24
Jes 2:2, 3
Sak 14:9
Ilm 7:9, 10
Ilm 15:4
L 72:18
Tn 6:27
5Mo 6:4
L 83:18
Jes 44:6
1Ko 8:4
L 27:11
L 119:33
L 143:8
Jes 54:13
L 43:3
Kog 12:13
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6
7
8

9

10
11

Taaveti palve.

¨ ¨
Oo, Jehoova, poora oma
˜
korv mu poole ja vasta,
sest ma olen vilets
ja vaene. b
Hoia mu elu, sest ma olen
sulle ustav. c
¨ ¨
Paasta oma teenija,
kes loodab sinu peale,
sest sina oled mu Jumal. d
Ole mulle armuline,
Jehoova, e
¨ ¨
sest ma huuan sind
¨
kogu paeva. f
˜ ˜
Roomusta oma teenijat,
¨ ¨
sest ma poordun sinu
poole, Jehoova.
Sina, Jehoova, oled hea g
ja valmis andestama, h
¨
sul on kullaga
˜
truud armastust koigile,
¨ ¨
kes su poole huuavad. i
Jehoova, kuula mu palvet,
¨
pane tahele mu anumist. j
¨
¨
¨ ¨
Hadapaeval huuan ma
sinu poole k
ja sina vastad mulle. l
Jumalate seas pole sinu
sarnast, Jehoova, m
pole selliseid tegusid
nagu sinul. n
˜
Koik sinu loodud rahvad
tulevad ja kummardavad
su ette, Jehoova, o
nad annavad au su nimele, p
sest sina oled suur
ja teed imesid, q
¨
sina
oled Jumal, sina uksi. r
˜
Opeta mulle oma teed,
Jehoova. s
ˇ
¨
˜
Ma tahan kaia su toes. s
¨
¨
Liida uheks mu suda,1
et kardaksin su nime. z

˜
˜
86:11 1 Voib tolkida ka „anna mulle jaga¨
matu suda”.
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¨
12 Ma tanan sind
¨
kogu sudamest, Jehoova,
mu Jumal, a
austan su nime igavesti,
13 sest su truu armastus
mu vastu on suur,
¨ ¨
sa oled paastnud mind
¨
surmavalla sugavikust. b
14 Oo, Jumal, jultunud mehed
˜
tousevad mu vastu, c
˜
˜
johkrate jouk jahib
mu hinge,
sind ei pea nad mikski. d
15 Kuid sina, Jehoova, oled
halastav ja kaastundlik
Jumal,
sa ei vihastu kergesti, oled
tulvil truud armastust
ja ustavust. e
16 Vaata mu poole
ja ole mulle armuline. f
˜
Anna joudu oma teenijale, g
¨ ¨
paasta oma orjatari poeg!
¨
17 Anna mulle mark1
oma headuse kohta,
¨
et seda naeksid ka mu viha¨ ¨
¨
mehed ja jaaksid habisse.
Sest sina, Jehoova, aitad
¨ ¨
ja troostid mind.
Korahi poegade

laul. h

¨ ¨
Tema linna alusmuur on
¨
¨
puhadel magedel. i
2 Jehoova armastab
¨
Siioni varavaid j
˜
enam kui koiki
Jaakobi telke.
¨ ¨
3 Sinust raagitakse aulisi
˜
asju, sa toelise Jumala
k
linn. (sela)
4 Nende sekka, kes mind
tunnevad1, arvan ma
¨
Raahabi2 l ja Babuloni,
¨ ¨
ka Vilistimaa ja Tuurose
¨
uhes Kuusiga3.

87

˜
˜
˜
86:17 1 Voib tolkida ka „toend”. 87:4
˜
˜
1 Voib tolkida ka „tunnustavad”. 2 Viitab ilmselt Egiptusele. 3 Viitab ilmselt
Etioopiale.

LAULUD 86:12–88:7
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a Mt 22:37
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c 2Sa 15:12
d L 10:4
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f L 25:16
g L 28:7


LAUL 87
h 2Aj 20:19
i L 48:1
j L 78:68
L 132:13

¨
Ja siis oeldakse neist
¨
igauhe kohta:
¨
„Tema on seal sundinud.”
¨
5 Aga Siioni kohta oeldakse:
˜
„Tema sees on nad koik
¨
sundinud.”
˜
˜
Koigekorgem teeb
selle linna tugevaks.
6 Jehoova teatab rahvaid
kirja pannes:
¨
„Tema on seal sundinud.”
(sela)
7 Lauljad a ja ringtantsu¨
tantsijad b utlevad:
˜
˜
„Koik mu onnistuseallikad
on sinus, Siion.” c
Korahi poegade laul. d
Juhatajale: mahalat1, vaheldumisi
laulmiseks. Esrahlase Heemani e
maskil1.

¨ ¨

Jehoova, mu paaste
88 ¨ Oo,Jumal,
¨ ¨
f

k L 48:2
Jes 60:14

l L 89:10
Jes 30:7

2
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a 1Aj 15:16

3

b L 150:4
c L 46:4

4


LAUL 88
d 2Aj 20:19
e 1Ku 4:30, 31

5

1Aj 2:6

f L 27:9
Jes 12:2

g L 22:2
h 1Ku 8:30

6

i L 141:1
j L 71:20
k Jes 38:10
l L 143:7
m L 31:12
n L 90:7
L 102:10

7

paeval ma huuan,
¨ ¨
oosel tulen su ette. g
˜
Joudku mu palve sinuni, h
¨ ¨
˜
poora oma korv mu
¨ ¨
appihuuu poole. i
¨
Sest mu hing on tais
˜
onnetust, j
¨
mu elu on surmavalla lavel. k
Mind on arvatud nende
¨
hulka, kes lahevad
¨
hauasugavusse. l
¨ ¨
Ma olen jaanud abituks,1 m
¨
jaetud surnute sekka,
olen kui tapetu,
kes lebab hauas,
¨
keda sa enam ei maleta,
kes on lahutatud
su hoolest.
Sa oled pannud mind
¨
sugavaimasse auku,
¨
pimedusse ja sugavikku.
Su raev lasub raskelt
mu peal, n
¨
su pekslevad lained kaivad
¨
must ule. (sela)

˜
˜
88:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”. 88:4 1 Voib
˜
tolkida ka „olen kui mees, kel puudub
ramm”.

LAULUD 88:8–89:10
8 Mu tuttavad oled sa ajanud
minust kaugele, a
sa oled teinud mind neile
¨
jaledaks.
˜
¨ ¨
Ma olen loksus ega paase
minema.
¨
9 Mu silmad on hadast
tuhmunud, b
¨
¨ ¨
kogu paeva huuan ma sind,
Jehoova, c
sinu poole sirutan
¨
oma kaed.
10 Kas sa teed imesid
surnutele?
˜
˜
Kas tousevad jouetud, sur¨
nud, sind tanama? d (sela)
11 Kas sinu truud armastust
kuulutatakse hauas,
sinu ustavust
¨
havingupaigas?
12 Kas teatakse pimeduses
sinu imesid
˜
voi tuntakse unustusemaal
˜
sinu oigust? e
¨ ¨
13 Siiski ma huuan sind appi,
Jehoova, f
˜
igal hommikul jouab
mu palve su ette. g
˜
14 Miks, Jehoova, torjud
mind? h
Miks varjad oma palet
mu eest? i
15 Noorusest saati on mind
vaevatud,
¨ ¨
olen olnud huku aarel, j
sa oled lasknud mul
kannatada hirmsaid asju,
ma olen muutunud
tuimaks.
¨
16 Sinu vihaleegid kaivad
¨
must ule, k
˜
¨
oudused sinult havitavad
mind.
¨
17 Need umbritsevad mind
¨
veena kogu paeva,
¨ ¨
¨
loovad igast kuljest1
mu kohal kokku.
˜
¨
˜
88:17 1 Teine voimalik tahendus: „koik
korraga”.
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˜
18 Mu sobrad ja semud oled sa
ajanud must kaugele, a
mu kaaslaseks on saanud
pimedus.
Maskil.1 Esrahlase Eetani b laul.

truust armastu89 Jehoova
sest laulan ma igavesti.
2

3

4
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L 142:4
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7

8

9
10

Sinu ustavust kuulutan ma
˜
˜
koigile polvedele.
¨
Sest ma utlesin: „Truu
¨
armastus pusib igavesti, c
taevasse oled sa rajanud
oma ustavuse.”
˜
„Ma solmisin lepingu
oma valituga, d
vandusin oma teenijale
Taavetile: e
¨
¨ ¨
„Sinu jareltulija f jaab
¨
pusima igaveseks,
ma rajan sulle trooni, mis
˜
˜
kestab polvest polve.”” g
(sela)
¨
Taevas ulistab su imesid,
Jehoova,
sinu ustavust
¨
puhade koguduses.
˜
Keda taevas saaks vorrelda
Jehoovaga? h
Kes Jumala poegadest1 i
on nagu Jehoova?
¨
Puhade kogu tunneb
aukartust Jumala ees, j
¨
¨
ulev ja aukartustaratav
˜
¨
on ta koigile ta umber. k
¨
Vagede Jumal Jehoova,
˜
kes on voimas nagu sina,
oo, Jaah? l
¨
Sinu ustavus umbritseb
sind. m
¨
Sa valitsed maslevat merd, n
vaigistad selle
tormised lained. o
Sa purustasid Raahabi1, p
nagu tapnuks inimese. q
¨
Tugeva kasivarrega pillutasid sa oma vaenlased. r

˜
˜
89:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”. 89:6 1 Voib
˜
tolkida ka „inglitest”. 89:10 1 Viitab
˜
ilmselt Egiptusele voi vaaraole.
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11 Taevas kuulub sulle,
samuti maa, a
sinu loodud on maa
˜
ja koik, mis sel on. b
˜
12 Sina oled teinud pohja
˜
ja louna,
Taabor c ja Hermon d kiida˜ ˜
vad roomsalt su nime.
¨
¨
13 Sinu kasivars on vagev, e
¨
su kasi on tugev, f
¨
˜
su
on korgel. g
˜ parem kasi
˜
14 Oigusele ja oiglusele
on seatud su troon, h
truu armastus ja ustavus
i
˜ seisavad su ees.
15 Onnelik on rahvas, kes
˜
˜ ˜
˜
moistab roomust hoisata. j
¨
Nad kaivad sinu palge
valguses, Jehoova.
˜ ˜
16 Nad roomustavad su nime
¨
¨
ule kogu paeva,
˜
¨
sinu oigus ulendab nad.
17 Sest sina oled nende
¨
tugevuse ausara. k
˜
˜
Sinu soosing tostab korgele
me sarve1. l
18 Meie kilp on Jehoovalt,
meie kuningas
¨
Iisraeli Puhalt. m
¨
¨
19 Siis utlesid sa nagemuses
oma ustavatele:
„Ma olen andnud rammu
¨
vagevale, n
¨
olen ulendanud
rahvaste seast valitu. o
20 Ma olen leidnud oma teenija
Taaveti, p
˜
voidnud teda oma
¨
˜
puha oliga. q
¨
21 Mu kasi toetab teda, r
¨
mu kasivars teeb ta
tugevaks.
˜
22 Vaenlane ei noua
temalt andamit,
¨
¨
ukski ulekohtune
˜
ei rohu teda. s
˜
89:17 1 Sona „sarv” kasutatakse Piiblis
˜
˜
˜
¨
sageli jou voi voimu sumbolina.
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m
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L 44:3
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L 71:19
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L 98:6
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2Sa 7:8
Ap 13:22
1Sa 16:12, 13
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L 80:17
Jes 42:1
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d 1Ku 4:21
L 72:8

e 2Sa 22:47
L 18:2

f L 2:7
Heb 1:5

g 1Ti 6:15
Ilm 1:5
Ilm 19:16

h Ap 13:34
i 2Sa 23:5
L 89:34

j Jes 9:7
Jer 33:17
Heb 1:8

k 2Sa 7:14
1Ku 11:14, 31

l 2Sa 7:15
1Ku 11:32, 36

m Jer 33:20, 21
n Jk 1:17
o 4Mo 23:19
L 132:11

p 2Sa 7:16, 17
L 72:17
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Joh 12:34
Ilm 22:16
q Tn 7:14
Lu 1:32, 33

23 Tema ees ma purustan ta
vastased, a
¨ ¨
loon maha ta vihamehed. b
24 Mu ustavus ja truu
armastus on temaga, c
˜
˜
minu nimi tostab korgele
ta sarve.
¨
25 Ma panen ta kae1
mere peale,
¨
˜
parema kae jogede kohale. d
¨ ¨
26 Ta huuab mulle:
„Sina oled mu isa,
mu Jumal,
¨ ¨
mu paastekalju!” e
27 Ma teen temast
¨
esmasundinu, f
˜
maa kuningatest korgeima. g
28 Minu truu armastus
¨ ¨
jaab temaga alatiseks, h
minu leping temaga
ei katke iial. i
¨
¨ ¨
¨
29 Sinu jareltulija jaab pusima
igaveseks,
ma rajan talle trooni, mis
¨ ¨
jaab kestma nagu taevas. j
¨
30 Kui ta pojad hulgavad
mu seaduse
ega tee mu ettekirjutuste
¨
jargi,
¨ ¨
31 kui nad rikuvad mu maarusi
¨
ega pea mu kaske,
˜
32 siis ma karistan neid sonakuulmatuse eest kepiga, k
¨
uleastumiste eest peksuga.
33 Kuid ma ei keela talle oma
truud armastust, l
˜
ei murra oma tootust.
34 Ma ei riku oma lepingut, m
ei muuda oma huulte
¨
utlusi. n
35 Korra ja alatiseks olen oma
¨
puhaduses vandunud,
ma ei valeta Taavetile. o
¨
36 Tema jareltulija
¨ ¨
jaab igaveseks, p
¨ ¨
¨
tema troon jaab pusima
¨
nagu paike minu ees. q
˜
89:25 1 St voimu.

LAULUD 89:37–90:6
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37 See kestab igavesti nagu
kuu,
ustav tunnistaja taevas.”
(sela)
˜
¨
38 Kuid sa toukasid ara
¨
˜
ja hulgasid oma voitu, a
su viha keeb ta vastu.
˜
¨
39 Sa polgasid ara lepingu
oma teenijaga,
¨
ruvetasid ta krooni,
heitsid selle maha.
˜
˜
40 Sa lohkusid koik tema
¨ ¨
kivimuurid,
tegid varemeiks tema
kindlused.
˜
¨ ¨
¨
41 Koik moodakaijad
¨ ¨
ruustavad teda,
ta on naabrite pilkealune.b
42 Sa tegid ta vastased
˜
voidukaks, c
˜
panid koik ta vaenlased
˜ ˜
roomustama.
˜
˜ ˜
43 Sa torjusid ta mooga tagasi,
panid ta lahingus
taganema.
˜
44 Sa tegid lopu ta hiilgusele,
¨
paiskasid umber ta trooni.
˜
45 Sa lopetasid ta
¨
nooruspaevad,
¨ ¨
¨
ruutasid ta habisse. (sela)

LAUL 89
a 1Aj 28:9

b 5Mo 28:37

c 5Mo 28:25


Teine veerg
a L 13:1

b Ii 7:7
L 39:5

c Ii 30:23
L 49:7, 9

d 2Sa 7:12–15
L 132:11
Jes 55:3

e L 41:13
L 72:18

46 Kui kaua sa, Jehoova,
varjad end? Kas igavesti? a
Kaua veel su viha tulena
leegitseb?
˜
¨ ¨
47 Motle sellele, kui uurike on
mu elu. b
Kas oled asjata loonud
˜
koik inimlapsed?
48 Kas on inimest, kes elab
¨
ega nae surma? c
Kas suudab keegi vabastada
end surmavalla haardest?
(sela)
49 Kus on su endised truu
armastuse teod, Jehoova,
mille kohta andsid
˜
oma ustavuses tootuse
Taavetile? d
¨
50 Jehoova, ara unusta oma
teenijate pihta
paisatud pilkeid,
kuis pean taluma
˜
koigi rahvaste teotust.
¨
51 Kuis kull vaenlased
on pildunud solvanguid,
Jehoova,
˜
teotanud su voitu
¨
igat jalajalge!
52 Jehoova olgu kiidetud
igavesti! Aamen, aamen! e

NELJAS RAAMAT
(Laulud 90–106)
Jumalamehe
Moosese palve. a

LAUL 90

Jehoova, sina oled
90 Oo,olnud
meie eluase1
˜
˜
b

polvest¨ polve. ¨
2 Enne kui sundisid maed,
˜
enne kui toid ilmale1
maa ja maailma, c
igavesest ajast igavesti,
oled sina Jumal. d
3 Sina saadad sureliku
˜
tagasi pormu,

˜
¨
90:1 1 Teine voimalik tahendus: „varju˜
˜
˜
paik”. 90:2 1 Voib tolkida ka „toid otsekui tuhudes ilmale”.

a 5Mo 33:1
b 5Mo 33:27
L 91:1

c Jer 10:12
d L 93:2
Jes 40:28
Hab 1:12
1Ti 1:17
Ilm 1:8
Ilm 15:3
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e

L 104:29
L 146:3, 4
Kog 3:20
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Ii 9:25
L 103:15
1Pe 1:24
Ii 14:2

¨
sa utled: „Minge tagasi,
te inimlapsed.” a
4 Tuhat aastat on su silmis
¨
kui eilne paev,
¨ ¨
mis on moodunud, b
¨
kui oine vahikord.
¨
¨
5 Sa puhid nad ara, c
nad on kui uni.
Hommikul on nad kui
˜
vorsuv rohi. d
¨
˜
6 Paeva hakul see oitseb
ja haljendab,
˜
¨
ohtul aga nartsib
ja kuivab. e
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˜
7 Sinu viha tottu me kaome, a
¨
sinu raevu parast kohkume.
8 Sa asetad meie eksimused
enda ette,1 b
su palge valgus paljastab
me saladused. c
¨
¨ ¨
9 Meie elupaevad haabuvad
˜ ˜
sinu vihaloosas,
˜
me aastad loppevad
kui sosin1.
¨
10 Meie elupaevi on
¨
seitsekummend aastat,
kui keegi on tugev,
¨
siis kaheksakummend, d
¨
kuid needki on tais
muret ja valu.
¨ ¨
Need mooduvad kiiresti
¨
ja me lendame ara. e
˜
11 Kes suudaks moista
˜
su viha joudu?
Su raev on sama suur
¨ ¨
f
˜ kui kartus, mida v¨ aarid.
12 Opeta meid oma paevi
arvestama, g
¨
et saaksime targa sudame.
¨ ¨
13 Poordu tagasi, Jehoova! h
Kui kaua see veel kestab? i
Halasta oma teenijatele. j
14 Kalla meile hommikul
oma truud armastust, k
˜
˜
˜ ˜
et voiksime hoisata ja roo˜
¨
mutseda l koigil oma paevil.
˜ ˜
15 Roomusta meid sama palju
¨
paevi, kui meid vaevasid, m
sama palju aastaid,
¨
¨
kui oleme nainud hada. n
¨
16 Nahku su teenijad
su tegusid,
nende pojad su auhiilgust. o
17 Saatku meid meie Jumala
Jehoova soosing,
lase korda minna
¨
¨ ¨
meie katetool.
Jah, lase korda minna
¨
¨ ¨
meie katetool. p
˜
˜
90:8 1 Voib tolkida ka „sa tead meie ek˜
˜
simusi”. 90:9 1 Voib tolkida ka „ohe”.
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11

LAULUD 90:7–91:11

˜
˜
Kes elab Koigekorgema
salapaigas, a
˜
˜
see viibib Koikvoimsa
varju all. b
¨
Ma utlen Jehoovale:
„Sina oled mu varjupaik
ja kindlus, c
mu Jumal, kelle peale
ma loodan.” d
¨ ¨
Sest tema paastab su
¨ ¨
¨ ¨
linnupuudja puunisest,
¨ ¨
kohutava katku kuusist.
Oma tiivasulgedega
katab ta sind,
tema tiibade all
sa leiad varju. e
Tema ustavus f on
¨ ¨
suur kilp g ja kaitsemuur.
¨ ¨
Ei karda sa oosel
˜
varitsevaid oudusi h
¨
ega paeval lendavat noolt, i
¨ ¨
ei oopimeduses hiilivat
katku
¨
ega keskpaeval laastavat
¨
havitust.
˜
Tuhat langeb su korvalt,
¨
kumme tuhat
su paremalt poolt,
¨
aga sind need hadad
ei puutu. j
Sa vaid vaatad
oma silmaga,
¨
naed, kuidas jumalatud
saavad karistuse.
¨
Sest oeldes „Jehoova on
mu varjupaik”,
˜
˜
tegid sa Koigekorgema
k
oma
eluasemeks1.
˜
Onnetus ei taba sind, l
nuhtlus ei tule
su telgi ligi.
Sest ta annab
¨
oma inglitele m kasu
˜
kaitsta sind koigil su teedel. n

˜
¨
91:9 1 Teine voimalik tahendus: „kindluseks”, „varjupaigaks”.

LAULUD 91:12–93:2

¨
12 Nad kannavad sind katel, a
et sa oma jalga vastu kivi
¨ ¨
ei looks. b
˜
13 Sa trambid noore lovi
ja kobra peal,
˜
˜
tallad jalge alla voimsa lovi
ja suure mao. c
¨
14 Jumal utles: „Kuna ta on
minusse kiindunud,
¨ ¨
siis paastan ma tema. d
Ma kaitsen teda, sest ta
tunnustab mu nime. e
¨ ¨
15 Ta huuab mind
ja ma vastan talle. f
¨
Hadaajal ma olen temaga. g
Ma vabastan ta
˜
ja tostan ausse.
16 Ma annan talle
¨
palju elupaevi, h
¨
lasen tal naha
¨ ¨
oma paastetegusid.” i

92
2
3
4

5
6

7

¨
Hingamispaevalaul.

¨
Hea on tanada Jehoovat, j
laulda su nimele kiitust,1
˜
˜
oo, Koigekorgem,
kuulutada hommikul
su truud armastust, k
¨ ¨
oositi su ustavust
¨
kumnekeelse pilli ja naabli,
¨ ¨
kaunite luurahelide saatel. l
Sest sina, Jehoova,
˜ ˜
roomustad mind
oma tegudega,
¨
¨ ¨
sinu katetoo paneb mind
˜
hoiskama.
¨
Kui suured on kull su teod,
Jehoova, m
¨
˜
kui
su motted! n
¨ sugavad
˜
Ukski moistmatu
˜
¨ ei moista neid.
Ukski rumal
ei saa sellest aru: o
kuigi jumalatud lokkavad
kui umbrohi

˜
˜
¨
92:1 1 Voib tolkida ka „kiita pillimanguga su nime”.
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j L 96:10
L 97:1
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Ilm 19:6

k L 145:13
l L 90:2

˜
˜
ja koik patustajad oitsevad,
¨
ootab neid igavene having. a
Ent sina, Jehoova,
˜
oled korgeim igavesti.
˜
Jehoova, vaata voidukalt
oma vaenlasi,
vaata, kuidas su vaenlased
hukkuvad,
˜
koik patustajad
pillutatakse laiali. b
˜
Aga sina annad mulle jou1
nagu tarval.
¨
˜
Varske oliga ma niisutan
ihu. c
Mu silmad vaatavad
˜
voidukalt mu vaenlasi, d
˜
mu korvad kuulevad
nende langemisest,
¨
kes mind rundavad.
˜
˜
Aga oige oitseb
nagu palmipuu,
˜
kasvab korgeks
kui Liibanoni seeder. e
Nad on istutatud
Jehoova kotta,
˜
nad oitsevad
˜
meie Jumala ouedes. f
Ka vanas eas1 on nad
lopsakad, g
˜
elujoulised ja haljad, h
nad kuulutavad,
˜
et Jehoova on oiglane.
Tema on mu kalju i
¨
ja temas pole ulekohut.
Jehoova on saanud
kuningaks! j
¨
Ta on riietunud ulevusse.
˜
˜
Jehooval on roivaks joud,
¨ ¨
¨
voona on see tema umber.
Maa on kindlalt rajatud,
˜
see ei koigu.
¨
Su troon on pusinud
kindlalt ammusest ajast, k
sa oled olnud olemas
igavesest ajast. l

2

˜
˜
˜
92:10 1 Sona-sonalt „tostad mu sarve”.
˜
˜
¨
92:14 1 Voib tolkida ka „hallipaiselt”.
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3 Oo, Jehoova,
˜
joed voogavad,
˜
joed voogavad ja kohisevad,
˜
¨
joed uha voogavad ja
¨
muhisevad.
˜
4 Voimsam kui suurte vete
¨
muha,
¨
vagevam kui uhked
merelained a
¨
on Jehoova ulevus
˜
korgustes. b
¨ ¨
5 Kui usaldusvaarsed on
sinu meeldetuletused! c
¨
Oo, Jehoova, puhadus kaunistab su koda1 kogu aja. d
¨
Oo, kattemaksu Jumal
Jehoova, e
¨
¨
oo, kattemaksu Jumal, sara!
˜
2 Touse, sa maailma
˜
kohtumoistja! f
¨
Tasu ulbetele, mida nad
¨ ¨
vaarivad. g
3 Kui kaua saavad jumalatud,
Jehoova,
kui kaua saavad jumalatud
juubeldada? h
˜
4 Nad teevad suuri sonu
¨ ¨
¨
ja raagivad ulbelt,
˜
koik patustajad hooplevad.
˜
5 Nad rohuvad su rahvast,
Jehoova, i
vaenavad su omandit.
6 Nad tapavad lesknaise
ja muulase,
˜
morvavad isata lapse.
¨
¨
7 Nad utlevad: „Jaah ei nae, j
¨
Jaakobi Jumal ei marka.” k
˜
˜
8 Moistke, te moistmatud!
Te rumalad,
millal te taipate? l
9 Kas tema, kes on teinud
˜
korva, ei kuule?
Kas tema, kes on valmista¨
nud silma, ei nae? m
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˜
˜
¨
93:5 1 Voib tolkida ka „puhadus on kohane su kojale”.
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10 Kas rahvaste manitseja
ei noomi? a
Tema jagab inimestele
teadmisi. b
11 Jehoova teab inimese
˜
motteid,
˜
et
need
on kui hingeohk. c
˜
12 Onnelik on inimene,
keda sa manitsed, Jaah, d
˜
kellele opetad oma seadust, e
13 et anda talle rahu
¨
¨
hadapaeval,
kuni jumalatule
kaevatakse auku. f
¨
14 Jehoova ei hulga
oma rahvast g
¨
ega jata maha
enda omandit. h
¨
15 Seadused on kord jalle
˜
oiglased,
˜
¨
koik sudamelt ausad
¨
jargivad neid.
˜
16 Kes touseb mu kaitseks
˜
oelate vastu?
¨
Kes astub mu eest valja
patustajate vastu?
17 Kui Jehoova poleks mind
aidanud,
oleksin peagi hukka saanud. i
¨
18 Kui ma utlesin:
¨ ¨
„Mu jalg vaaratab”,
toetas mind su truu
armastus, Jehoova. j
19 Kui mure mind
enda alla mattis,1
¨ ¨
siis sa troostisid ja
rahustasid mind. k
˜
20 Kas nurjatud voimumehed1
saavad su liitlaseks,
kui nad seaduse varjus
kurja hauvad? l
¨
21 Nad rundavad raevukalt
˜
oiget, m
˜
¨ ¨
moistavad suutu surma. n
˜
˜
94:19 1 Voib tolkida ka „kui mul oli pal˜
˜
˜
ju muremotteid”. 94:20 1 Voib tolkida
˜
ka „kohtumoistjad”.

LAULUD 94:22–96:8
22 Kuid Jehoova on mu kindel
varjupaik,
mu Jumal on mu
¨ ¨
a
˜ paastekalju.
23 Oelate kurjad teod toob ta
tagasi nende endi peale, b
˜
˜
teeb oelaile lopu
nende oma kurjusega.
Meie Jumal Jehoova
˜
teeb neile lopu. c
˜
Tulge, hoisakem
Jehoovale!
¨ ¨
˜
Huudkem voidukalt
¨ ¨
oma paastekalju poole! d
¨
2 Mingem tema ette tanuga, e
¨ ¨
laulgem talle ja huudkem
˜
voidukalt.
3 Sest Jehoova on
suur Jumal,
suur kuningas
¨
˜
ule koigi jumalate. f
¨
4 Tema kaes on
¨
maa sugavused,
talle kuuluvad
¨
magede tipud. g
5 Temale kuulub meri,
mille ta valmistas, h
¨
tema kaed kujundasid
kuiva maa. i
6 Tulge, kummardagem
ja heitkem maha,
˜
polvitagem meie Looja
Jehoova ette! j
7 Sest tema on meie Jumal,
meie oleme tema karjamaa
rahvas,
lambad tema hoole all. k
¨
Tana, kui te kuulete
¨ ¨
Jumala haalt, l
¨
¨
8 arge tehke oma sudant
˜
kovaks, nagu juhtus
Meribas1, m
¨
˜
nagu Massa2 paeval korbes, n
9 kui teie esiisad panid mind
proovile. o
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¨
95:8 1 Nimi Meriba tahendab „riid”.
¨
2 Nimi Massa tahendab „proovilepanek”.
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L 40:3
L 98:1
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Nad proovisid mind, kuigi
¨
olid nainud mu tegusid. a
¨
Nelikummend aastat
¨
tulkasin ma seda
˜
¨
polvkonda ja utlesin:
¨
„See on rahvas, kelle suda
neid pidevalt eksitab,
˜
nad ei ole oppinud tundma
minu teid.”
Ma vandusin oma vihas:
„Nad ei saa puhata
¨
uhes minuga.” b
Laulge Jehoovale
uus laul! c
Laula Jehoovale,
kogu maa! d
Laulge Jehoovale,
kiitke tema nime,
¨ ¨
¨
¨
raakige paevast paeva head
˜
¨ ¨
sonumit tema paastest. e
Kuulutage rahvaste seas
tema au,
˜
koigile inimestele
tema imelisi tegusid. f
Jehoova on suur ja
¨ ¨
¨
vaarib ulimat kiitust.
¨
Ta on aukartustaratavam
˜
kui koik muud jumalad.
˜
Koik rahvaste jumalad
¨
on tuhised jumalad, g
kuid Jehoova
h
¨ on valmistanud taeva.
Ulevus1 ja auhiilgus on
tema ees, i
˜
¨
joud ja ilu on tema puhamus. j
Andke Jehoovale,
¨ ¨
mida ta vaarib,
˜
te rahvaste suguvosad,
andke Jehoovale,
¨ ¨
mida ta vaarib
˜
¨
oma au ja jou parast! k
Tunnustage Jehoova nime
aulisust! l
Tooge and ja tulge
˜
tema ouedesse.

5

6
7

8

˜
˜
¨ ¨
96:6 1 Voib tolkida ka „vaarikus”.
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9 Kummardage Jehoova ette
¨
¨ ¨
puhas ruus1.
¨
Varise2 tema ees, kogu maa!
10 Kuulutage rahvaste seas:
„Jehoova on saanud
kuningaks! a
Maa on kindlalt rajatud,
˜
see ei koigu kunagi.
˜
¨
Tema moistab rahvaste ule
˜
oiglast kohut.” b
˜ ˜
11 Roomutsegu taevas
˜ ˜
ja roomus olgu maa.
˜
Kohisegu meri ja koik,
¨
mis seda taidab! c
¨
˜
12 Juubeldagu valjad ja koik,
mis seal on, d
˜
˜
koik metsapuud rokatagu
˜ ˜
roomust e
13 Jehoova ees, sest ta tuleb,
˜
tuleb kohut moistma
¨
maa ule.
˜
¨
Ta moistab maailma ule
˜
kohut oigluses, f
¨
rahvaste ule oma ustavuses. g
Jehoova on saanud
kuningaks! h
˜ ˜
Roomutsegu maa, i
˜
hoisaku arvukad saared! j
2 Pilved ja pilkane pimedus
¨
umbritsevad teda, k
˜
˜
oigusele ja oiglusele
on seatud ta troon. l
¨
3 Tema ees kaib tuli, m
see neelab ta vastaseid
¨
igast kuljest. n
¨
4 Tema valgunooled teevad
maa valgeks.
¨
Maa naeb seda ja vabiseb. o
¨
5 Maed sulavad nagu vaha
Jehoova ees, p
kogu ilmamaa isanda ees.
6 Taevas kuulutab
˜
tema oigust,

97

˜
¨
96:9 1 Teine voimalik tahendus: „tema
¨
¨
˜
˜
puhaduse kirkuse parast”. 2 Voib tolkida ka „tunne aukartust”.
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12

˜
¨
koik rahvad naevad
tema au. a
¨ ¨
¨
˜
Jaagu habisse koik, kes teenivad nikerdatud kujusid, b
kes hooplevad
¨
oma tuhiste jumalatega. c
Kummardage teda,
˜
koik jumalad! d
˜ ˜
Siion kuuleb ja roomustab, e
Juuda linnad1 juubeldavad
¨
su seaduste ule,
oo, Jehoova. f
Sest sina, Jehoova,
˜
˜
oled Koigekorgem
¨
ule kogu maa,
¨
sa oled kaugelt ulevam kui
˜
koik teised jumalad. g
Teie, kes armastate
Jehoovat, vihake halba. h
Tema valvab
oma ustavate elu, i
vabastab nad
¨
jumalatute kaest. j
¨
˜
Valgus sarab oigetele, k
˜ ˜
room saadab
¨
sudamelt ausaid.
˜ ˜
Olgu Jehoova teie room,
˜
te oiged,
¨
¨
ulistage tema puha nime!

98

Laul.

Laulge Jehoovale
uus laul, l
sest ta on teinud
imelisi tegusid. m
¨
Tema parem kasi,
¨
¨
tema puha kasivars,
¨ ¨
on toonud paaste1. n
2 Jehoova on andnud teada
¨ ¨
paastest, o
¨
naidanud rahvaste ees
˜
oma oigust. p
3 Ta peab meeles oma truud
armastust Iisraeli soo
vastu, oma ustavust talle. q

˜
˜
¨
˜
97:8 1 Sona-sonalt „tutred”. 98:1 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „on toonud talle voidu”.

LAULUD 98:4–100:4

4

5

6

7
8
9

˜
¨ ¨
¨
Koik maa aared on nainud
meie Jumala toodud
¨ ¨
paastet. a
˜
Hoiska Jehoovale,
kogu maa!
˜ ˜
Olge roomsad ja juubeldage,
laulge kiitust1. b
Laulge Jehoovale kiitust
¨ ¨
luura saatel,
¨ ¨
tooge kiitust luura
ja kauni lauluga.
¨
Uhes trompetite
¨ ¨
ja sarvehaalega c
˜
hoisake meie kuninga
Jehoova ees.
˜
˜
Rokaku meri ja koik,
¨
mis seda taidab,
maa ja selle elanikud.
˜
¨
Joed plaksutagu kasi,
¨
˜
¨
maed hoisaku uheskoos d
Jehoova ees, sest ta tuleb1
¨
˜
maa ule kohut moistma.
˜
¨
Ta moistab maa ule kohut
˜
oiglaselt, e
¨
rahvaste ule ausalt. f
Jehoova on saanud
kuningaks. g
¨
Rahvad varisegu!
Ta istub troonil keerubite
kohal1. h Maa vappugu!
Jehoova on suur Siionis,
˜
ta on korge
¨
˜
ule koigi rahvaste. i
¨
Ulistagu nad sinu nime, j
¨
sest see on aukartustaratav
¨
ja puha.
¨
Ta on vagev kuningas,
˜
kes armastab oiglust. k
Sina oled kehtestanud
˜
oiguse,
seadnud Jaakobisse
˜
˜
oiguse ja oigluse. l
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3
4

˜
˜
98:4 1 Voib tolkida ka „tooge kiitust pil¨
˜
˜
limanguga”. 98:9 1 Voib tolkida ka „on
˜
¨
tulnud”. 99:1 1 Teine voimalik tahendus: „vahel”.
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s L 50:23

L 66:13
L 122:1, 2

z L 65:4
ˇ
z L 96:2
Heb 13:15

¨
5 Ulistage Jehoovat, meie
Jumalat, a kummardage
¨
tema jalajari ette, b
¨
tema on puha. c
6 Mooses ja Aaron olid tema
preestrite hulgas, d
Saamuel oli nende seas, kes
¨ ¨
huudsid appi tema nime. e
¨ ¨
Nad huudsid Jehoovat
ja tema vastas neile. f
¨ ¨
7 Ta raakis nendega
pilvesambast. g
¨
Nad jargisid tema meelde¨ ¨
tuletusi ja maarusi. h
8 Oo, meie Jumal Jehoova,
sina vastasid neile. i
Sa olid neile andestav
Jumal, j
kuid karistasid neid
k
¨ pattude eest.
9 Ulistage meie Jumalat
Jehoovat, l
kummardage tema
¨
¨
puha mae ette, m
sest meie Jumal Jehoova
¨
on puha. n
¨
Tanulaul.

˜
Hoiska Jehoovale,
kogu maa! o
2 Teenige Jehoovat
˜ ˜
roomuga, p
tulge tema ette
˜
hoiskamisega.
3 Teadke,1 et Jehoova
on Jumal. q
Tema on meid teinud,
me kuulume talle2. r
Me oleme tema rahvas
ja tema karjamaa lambad. s
¨
4 Tulge tema varavatest
ˇ
¨
sisse tanuga, s
˜
tema ouedesse kiitusega. z
¨
Tanage teda,
ˇ
kiitke tema nime! z

100

˜
˜
100:3 1 Voib tolkida ka „tunnustage”.
˜
¨
2 Teine voimalik tahendus: „mitte meie
ise”.
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LAULUD 100:5–102:11

5 Sest Jehoova on hea, a
tema truu armastus
kestab igavesti,
˜
˜
tema ustavus polvest polve. b

101
2

3

4
5

6

7
8

Taaveti laul.

Ma laulan truust
armastusest ja
˜
oigusest.
Sulle, Jehoova, laulan ma
kiitust1.
Ma tegutsen arukalt
ja laitmatult.
Millal sa tuled mu juurde?
¨
Ma kain oma kojas
¨
puhta sudamega. c
Ei sea ma oma silme ette
¨
tuhiseid1 asju.
Ma vihkan nende tegusid,
˜
kes oigelt teelt
¨ ¨
poorduvad, d
mul pole nendega mingit
pistmist2.
¨
Kel salakaval suda,
¨ ¨
jaab minust kaugele,
˜
halba ei vota ma omaks.
Kes laimab salaja ligimest, e
selle ma panen vaikima1.
¨
Kel ulbed silmad
˜
¨
ja kork suda,
seda ma ei salli.
¨ ¨
Mu pilk on pooratud
ustavatele maa peal,
et nad elaksid koos minuga.
Kes on laitmatu,
˜
voib mind teenida.
¨
˜
Ukski petis ei voi elada
mu kojas,
¨
¨ ¨
ukski valetaja jaada mu ette.
Igal hommikul
panen ma vaikima
˜
koik jumalatud maa peal,

˜
˜
101:1 1 Voib tolkida ka „toon ma pilli¨
˜
˜
manguga kiitust”. 101:3 1 Voib tolkida
˜
˜
˜
ka „kolvatuid”. 2 Voib tolkida ka „selli¨
ne teguviis ei hakka mulle kulge”. 101:5
˜
˜
˜
1 Voib tolkida ka „sellele ma teen lopu”.

kaotan Jehoova linnast
˜
koik patustajad. a
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LAUL 101
c 1Ku 9:4

˜
Rohutu palve, kui ta on meeleheitel
ja valab oma mure Jehoova ette. b

Oo, Jehoova, kuula
102
mu palvet,
˜
¨ ¨
c

2
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f L 143:7
Jes 65:24
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g Nu 1:13
h L 143:4
i L 6:6
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L 38:8

j Ii˜ 19:20

Op 17:22
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k L 38:11
l L 31:11
L 74:10
L 79:4

m Nu 3:15
n L 80:5
o L 39:5
p Ii 14:1, 2
L 102:4

11

joudku sinuni mu appihuud. d
¨
Ara varja oma palet
¨
minu eest mu hadaajal. e
¨ ¨
˜
Poora oma korv mu poole,1
˜
totta mulle vastama,
¨ ¨
kui sind huuan. f
¨
Sest mu paevad hajuvad
suitsuna,
˜ ˜
mu luud hooguvad kui
g
tulease.
¨
¨
Mu suda on nartsinud
ja kuivanud kui rohi, h
¨ ¨
leibagi olen unustanud suua.
¨
¨
Mu valju agamise parast i
¨
on minust jarel vaid
luu ja nahk. j
˜
Ma olen kui pelikan korbes,
¨ ¨
kui ookull varemete keskel.
¨
Ma laman arkvel1,
¨
olen kui uksik lind katusel. k
¨
Kogu paeva teotavad mind
vaenlased, l
pilkajatele on mu nimi
˜
needesonaks.
Tuhk on mulle leivaks, m
mu jook on segatud
silmaveega n
sinu viha ja meelepaha
˜
tottu,
˜
¨
sest sa tostsid mind ules
vaid selleks,
˜
et korvale heita.
¨
Mu paevad on kui
kahanev vari1, o
¨
ma narbun nagu rohi. p

˜
˜
102:2 1 Voib tolkida ka „kummardu ja
˜
kuula mind”. 102:7 1 Teine voimalik
¨
¨
¨ ¨
tahendus: „olen paris otsa jaanud”.
˜
˜
102:11 1 Voib tolkida ka „pikaksveninud
vari”.

LAULUD 102:12–103:8
12 Aga sina, Jehoova,
¨
pusid igavesti, a
su kuulsus1 kestab
˜
˜
polvest polve. b
˜
13 Sa toused ja halastad
Siionile, c
sest on aeg talle armu anda. d
¨ ¨
¨
Maaratud aeg on kaes. e
14 Tema varemed
on su teenijatele kallid, f
tema maamuldki
on neile armas. g
15 Rahvad kardavad
Jehoova nime,
˜
koik maa kuningad
sinu auhiilgust. h
¨
16 Sest Jehoova ehitab ules
Siioni, i
ilmutab end
kogu oma hiilguses. j
¨
17 Ta kuulab hadaliste palvet, k
˜
ei polga nende anumist. l
18 See on kirja pandud
˜
tulevase polve tarvis, m
et rahvas, kes siis luuakse,
kiidaks Jaahi.
19 Jehoova vaatab
¨
˜
oma puhast korgusest, n
silmitseb taevast maad,
20 et kuulata vangide ohkeid o
ja vabastada
¨ ¨
surmale maaratud, p
21 et Jehoova nime
kuulutataks Siionis q
ja teda kiidetaks
Jeruusalemmas,
˜
22 kui koik rahvad
ja kuningriigid
kogutakse teenima
Jehoovat. r
¨ ¨
˜
23 Ta roovis enneaegu mu jou,
¨
¨
luhendas mu paevi.
¨
24 Ma utlesin: „Mu Jumal,
¨
˜
ara tee mulle loppu
¨
mu elupaevade keskel,
˜
˜
˜
˜
102:12 1 Voib tolkida ka „nimi”, sona-so¨
nalt „malestus”.
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sina, kelle aastad ulatuvad
˜
˜
polvest polve. a
Juba ammu rajasid sa
maa alustoed
¨
¨ ¨
ja taevas on su katetoo. b
¨
Need havivad,
¨
aga sina pusid,
˜
need koik kuluvad
nagu riided.
¨
Sa vahetad need valja
˜
nagu roivad ja nad kaovad.
Aga sina oled seesama,
˜
sinu aastad ei loppe iial. c
Sinu teenijate lapsed
elavad rahus,
¨
¨
nende jarglased pusivad
kindlalt su ees.” d

4

5

6
7
8

Taaveti laul.

Kiida, mu hing,
Jehoovat,
˜
koik mu sees kiitku
¨
tema puha nime!
Kiida, mu hing, Jehoovat!
¨
Argu ma unustagu
¨
uhtki tema tegu! e
Ta annab andeks
˜
koik su eksimused, f
˜
tervendab su koigist
˜
tobedest, g
vabastab su
¨
hauasugavusest, h
kroonib sind
oma truu armastuse
ja halastusega. i
¨
Ta taidab kogu su elu
heaga, j
teeb su nooreks ja
˜
elujouliseks kui kotka. k
˜
˜
Jehoova on oige ja oiglane l
˜
˜
m
koigi rohututega.
Ta andis Moosesele teada
oma teed, n
Iisraeli poegadele oma teod. o
Jehoova on halastav
ja kaastundlik, p

817
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11

12

13

14

15
16
17

18
19

LAULUD 103:9–104:8

ta ei vihastu kergesti ja
on tulvil truud armastust. a
Ta ei otsi aina meis vigu, b
ei pea viha igavesti. c
Ta ei tee meile meie
¨ ¨
patte mooda, d
ei karista meid meie
¨ ¨
eksimusi mooda. e
Sest nii nagu taevas
˜ ˜
˜
on mootmatult korgel
¨
ule maa,
˜
˜ ˜
nonda on mootmatu tema
truu armastus nende vastu,
kes teda kardavad. f
Nii kaugele,
¨ ¨
kui ida on laanest,
viib ta meist
¨
meie uleastumised. g
Nagu isa halastab
oma poegadele,
˜
nonda halastab Jehoova nendele, kes teda kardavad. h
¨
Sest ta teab hasti,
millised me oleme, i
tal on meeles, et oleme
˜
porm. j
¨
Sureliku paevad
on kui rohi, k
˜
¨
ta oitseb kui lilleke valjal. l
Kui aga tuul puhub,
pole teda enam,
nagu poleks kunagi olnudki1.
Jehoova truu armastus
¨ ¨
jaab aga igaveseks
nendega, kes teda
kardavad, m
˜
tema oigus nende
lastelastega, n
nendega, kes peavad
ta lepingut, o
¨
¨
jargivad hoolsalt ta kaske.
Jehoova on rajanud
oma trooni taevasse, p
˜
tal on kuningavoim
˜
¨ q
koige ule.

˜
˜
103:16 1 Sona-sonalt „tema ase ei tunne
teda enam”.
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˜
20 Kiitke Jehoovat, koik tema
¨
a
vagevad inglid,
˜
¨
kes teete tema sona jargi,b
˜
¨ ¨
votate kuulda ta haalt!
˜
21 Kiitke Jehoovat, koik tema
¨
vaehulgad, c
tema teenijad,
¨
kes taidate tema tahet! d
˜
22 Kiitke Jehoovat, koik tema
¨ ¨
tood
˜
koikjal, kus ta valitseb!
Kiida, mu hing, Jehoovat!
Kiida, mu hing,
Jehoovat! e
Oo, Jehoova, mu Jumal,
¨
sa oled vaga suur. f
¨
Ulevusse1 ja auhiilgusse
oled sa riietunud. g
¨ ¨
2 Valguseruusse
¨
oled sa mahkunud. h
Sa laotad taeva laiali
kui telgiriide, i
¨
3 toetad oma ulakambri talad
¨
vetele ulal, j
˜
teed pilvedest endale tolla, k
l
liigud tuule tiivul.
4 Sa teed oma inglid
tuulteks1,
teenijad tuleleekideks. m
5 Sa rajasid maa
selle alusele, n
˜
see ei koigu mitte iial. o
¨
6 Sa katsid selle sugavate
vetega kui riidega. p
¨
¨
Veed laotusid ule magede.
˜
7 Veed pogenesid
sinu noomimise peale, q
˜
pagesid oudusest
˜
¨
su kouemura kuuldes,
¨
˜
8 maed tousid r
ja orud vajusid
paika, mis sa olid neile
rajanud.
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˜
˜
¨ ¨
104:1 1 Voib tolkida ka „vaarikusse”.
˜
˜
104:4 1 Sona-sonalt „vaimudeks”.

LAUL 104:9–32
9 Sa seadsid piiri, mida veed
˜ ¨
ei voi uletada, a
et nad ei kataks enam iial
maad.
10 Sa saadad allikad
vadidesse,
¨
veed voolavad magede vahel.
11 Neist saavad juua
˜
koik metsloomad,
¨
metseeslid kaivad seal
kustutamas janu.
¨ ¨
12 Vete aares puhkavad
taeva linnud,
okste vahelt kostab
nende laul.
¨
13 Sa joodad magesid
¨
oma ulakambreist. b
¨ ¨
Sinu toode viljast
¨
kullastub maa. c
¨
14 Sa lased targata rohu
kariloomadele
ja taimed inimeste tarvis, d
et maa annaks toitu:
˜ ˜
15 veini, mis roomustab
¨
inimese sudant, e
˜
oli, mis paneb
¨
ta palge laikima,
leiba, mis kinnitab
¨
sureliku sudant. f
16 Sinu puud, Jehoova,
¨
joovad janu tais,
Liibanoni seedrid,
mis sa istutasid,
17 kus linnud endale
pesa punuvad.
Toonekured g aga pesitsevad
kadakapuude1 ladvus.
˜
¨
18 Korged maed
on kaljukitsedele, h
¨
kaljurunkad varjupaigaks
kaljudamaanidele. i
19 Kuu oled sa teinud
¨
aegade naitajaks,
¨
paike teab
oma loojumisaega. j
˜
104:17, 26 1 Vt „Sonaseletusi”.
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20 Sa tood pimeduse
¨ ¨
ja saabub oo, a
selle varjus uitavad ringi
˜
koik metsloomad.
˜
¨
21 Noored lovid moirgavad
saagihimus, b
˜
nouavad Jumalalt toitu. c
¨
˜
22 Kui paike touseb,
nad varjuvad, heidavad
pesapaikadesse.
23 Siis asub tegutsema
inimene,
¨
˜
ta rugab kuni ohtuni.
24 Kui palju on sinu tegusid,
Jehoova! d
˜
Koik oled sa teinud targalt. e
¨
Maa on tais sinu looduid.
25 Siin on meri, suur ja lai,
see kihab loendamatuist
loomadest,
¨
nii vaikestest kui suurtest. f
26 Seal seilavad laevad,
seal on leviatan1, g kelle sa
¨
panid sinna mangima.
˜
27 Nad koik ootavad sind,
et annaksid neile toitu
˜
oigel ajal. h
28 Mida sa neile annad,
seda nad koguvad. i
¨
Kui avad oma kae, saavad
¨
˜
nad kulluses koike head. j
29 Kui peidad oma palge,
nad ehmuvad.
˜
Kui votad neilt eluvaimu,
nad surevad,
¨
˜
lahevad tagasi pormu. k
¨
30 Kui lakitad oma vaimu,
nad luuakse, l
¨
sa uuendad maa nao.
¨
31 Jehoova au pusib igavesti.
˜ ˜
Jehoova roomustab
¨
oma tegude ule. m
32 Ta vaatab maad,
¨
see variseb,
¨
puudutab magesid,
need suitsevad. n
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33 Ma laulan Jehoovale a
kogu oma elu,
ma laulan kiitust1
oma Jumalale, kuni elan. b
˜
34 Meeldigu talle mu motted1.
˜ ˜
Jehoovast tunnen ma roomu.
35 Aga patused kaovad
maa pealt,
jumalatud saavad otsa. c
Kiida, mu hing, Jehoovat!
Kiitke Jaahi!1
¨
Tanage Jehoovat, d
¨ ¨
huudke tema nime,
tehke rahvaste seas
teatavaks tema teod! e
2 Laulge talle,
laulge talle kiitust,1
˜
˜
motisklege koigi
¨
tema
imeliste
tegude ule2! f
¨
3 Ulistage uhkusega
¨
tema puha nime. g
˜ ˜
¨
Olgu roomus nende suda,
kes otsivad Jehoovat. h
4 Otsige Jehoovat i
˜
ja paluge temalt joudu.
Otsige lakkamata tema palet.
5 Pidage meeles
tema imelisi tegusid,
tema imesid ja otsuseid, j
6 teie, tema teenija
¨
Aabrahami jareltulijad, k
te Jaakobi pojad,
tema valitud. l
7 Tema on Jehoova,
meie Jumal, m
tema seadused kehtivad
kogu maal. n
8 Ta peab igavesti meeles
oma lepingut, o
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˜
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104:33 1 Voib tolkida ka „toon pilliman˜
guga kiitust”. 104:34 1 Teine voima¨
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lik tahendus: „mu molgutused temast”.
˜
˜
104:35 1 Voib tolkida ka „halleluuja”.
¨
Jaah on nime Jehoova luhivorm. 105:2
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „kiitke teda pillimangu˜
¨
ga”. 2 Teine voimalik tahendus: „uurige
˜
koiki ta imelisi tegusid”.
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˜
tootust, mille ta on andnud
˜
tuhandele polvele, a
˜
Aabrahamiga solmitud
lepingut, b
Iisakile antud vannet, c
¨ ¨
mille ta andis maaruseks
Jaakobile,
alaliseks lepinguks Iisraelile,
¨
oeldes: „Sinule ma annan
Kaananimaa, d
¨
see olgu teie parand.” e
¨
Neid oli siis veel vahe, f
¨
¨
vaga vahe, ja nad elasid
˜ ˜
sel maal voorastena. g
¨
Nad randasid rahva juurest
rahva juurde,
¨
uhest kuningriigist teise. h
Ta ei lasknud kellelgi
˜
neid rohuda, i
¨
vaid noomis nende parast
kuningaid: j
¨
˜
„Arge puutuge mu voituid,
¨
arge tehke halba
mu prohveteile!” k
¨
¨
Ta kutsus maale naljahada, l
˜
tegi lopu nende leivavarule1.
¨
Ta lakitas nende ees
mehe —
¨ ¨
see muudi orjaks —
Joosepi. m
Tema jalgu vaevati raudus, n
ta kael pandi ahelaisse,
˜
¨
¨
kuni sona laks taide. o
˜
Jehoova sonad
puhastasid teda.
¨
Kuningas kaskis
ta vabastada, p
rahvaste valitseja
¨ ¨
ta valla paasta.
Ta pani Joosepi isandaks
oma majarahvale,
pani ta haldama
kogu oma vara, q

˜
˜
105:16 1 Sona-sonalt „murdis katki leivatokid”. Viitab ilmselt keppidele, millel
hoiti leivatagavara.

LAULUD 105:22–106:1
22 juhtima valitsejaid
¨
oma soovi jargi,
˜
opetama tarkusi
vanadele meestele. a
23 Siis tuli Iisrael Egiptusse, b
Jaakob elas muulasena
Haami maal.
24 Jumal tegi oma rahva
¨
vaga viljakaks, c
¨
see sai vagevamaks
vastastest, d
¨
25 kelle sudamel ta lubas
oma rahvast vihata,
haududa plaane
oma teenijate vastu. e
26 Ta saatis oma teenija
Moosese, f
ka oma valitu Aaroni. g
27 Nad tegid nende keskel
¨
tema tunnustahti,
Haami maal tema imesid. h
28 Ta saatis pimeduse,
see kattis maa. i
¨
Nad ei massanud
˜
tema sona vastu.
29 Ta muutis nende veed
vereks
ja tappis nende kalad. j
30 Nende maa kihas
konnadest, k
isegi kuninglikud kambrid.
¨
31 Ta kaskis tulla parmudel,
¨ ¨
ka saaskedel
kogu nende maale. l
32 Ta muutis nende vihma
raheks,
¨
saatis nende aladele valgu1. m
¨
33 Ta havitas nende
viina- ja viigipuud,
murdis maha puud
nende maal.
¨
34 Ta kaskis tulla
rohutirtsudel,
loendamatul arvul
rohutirtsuvastsetel. n
˜
˜
105:32 1 Voib tolkida ka „tuleleegid”.
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˜
35 Need soid maalt
˜
koik taimed,
˜
ogisid kogu saagi.
˜
36 Ta surmas koik esma¨
sundinud nende maal, a
¨
˜
havitas nende sigitusjou
esmavilja.
¨
37 Ta viis oma rahva valja
¨
˜
uhes hobeda ja kullaga, b
tema suguharude seas
ei komistanud keegi.
˜ ˜
38 Egiptus roomustas,
kui nad lahkusid,
sest teda oli haaranud hirm
Iisraeli ees. c
39 Ta seadis pilve
neid eraldama, d
¨ ¨
pani tule valgustama ood. e
40 Nad palusid
ja ta saatis vutte, f
ta toitis neid
leivaga taevast. g
41 Ta avas kalju
¨
ja veed voolasid valja, h
˜
need jooksid joena
¨
˜
labi korbe. i
¨
42 Ta pidas meeles oma puha
˜
tootust oma teenijale
Aabrahamile. j
˜
¨
43 Nii toi ta valja oma rahva
˜ ˜
ja see roomustas, k
˜
oma valitud ja nad hoiskasid.
44 Ta andis neile
rahvaste maad, l
¨
˜
nad parisid rahvahoimude
¨
¨ ¨
ranga too vilja, m
¨
45 et nad jargiksid
¨ ¨
tema maarusi, n
¨
taidaksid tema seadusi.
Kiitke Jaahi!1
Kiitke Jaahi!
¨
Tanage Jehoovat,
sest tema on hea, o
tema truu armastus
kestab igavesti. p
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˜
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105:45 1 Voib tolkida ka „halleluuja”.
¨
Jaah on nime Jehoova luhivorm.
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2 Kes suudaks teada anda
˜
koigist Jehoova
¨
¨ ¨
vagitoodest,
¨ ¨
˜
raakida koigist tema
¨ ¨
kiiduv
a
art
tegudest? a
˜
3 Onnelikud on need,
˜
kes teevad, mis oige,
˜
kelle teod on alati oiglased. b
4 Pea mind meeles, Jehoova,
kui teed head
oma rahvale. c
Hoolitse minu eest
¨ ¨
ja paasta mind,
˜
5 et voiksin tunda su headust
su valitute vastu, d
˜ ˜
roomustada
koos su rahvaga,
uhkusega kiita sind
koos su omandrahvaga.
6 Me oleme teinud pattu
nagu meie esiisadki, e
¨
teinud ulekohut ja kurja. f
7 Meie esiisad Egiptuses ei
hinnanud1 su imetegusid.
Nad ei pidanud meeles
¨
su kulluslikku
truud armastust,
¨
¨ ¨
vaid massasid mere aares,
¨ ¨
Punase mere aares. g
¨ ¨
8 Siiski paastis ta nad
¨
oma nime parast, h
¨
¨
et naidata oma vagevust. i
9 Tema hurjutamisest kuivas
Punane meri,
¨
¨
ta viis nad labi selle sugavike
¨
˜
j
nagu labi korbe.
¨ ¨
10 Nii paastis ta nad
¨
vihamehe kaest, k
˜
noudis tagasi
¨
vaenlase kaest. l
11 Vesi mattis nende vastased,
¨
¨ ¨
ukski neist ei jaanud ellu. m
12 Siis nad uskusid
˜
tema tootust, n
laulsid talle kiitust. o
˜
˜
˜
106:7 1 Voib tolkida ka „ei moistnud”.
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13 Aga kiiresti unustasid nad
tema teod, a
˜
ei oodanud tema nouandeid.
˜
14 Korbes andsid nad
¨
oma himudele jarele, b
˜
konnumaal panid Jumala
proovile. c
15 Ta andis neile,
˜
mida nad noudsid,
˜
˜
kuid loi neid siis tovega
¨
¨
ja nad jaid paris otsa. d
16 Nad hakkasid laagris
kadestama Moosest,
samuti Aaronit, e
¨
Jehoova puha meest. f
17 Maa avanes
ja neelas Daatani,
˜
mattis Abirami jougu. g
18 Tuli lahvatas nende seas,
˜
leek ogis jumalatud. h
19 Hoorebi juures
tegid nad vasika,
kummardasid valatud kuju, i
20 nad vahetasid mu au
¨ ¨
rohusooja pulli kuju vastu. j
21 Nad unustasid Jumala, k
¨ ¨
oma paastja,
kes oli teinud suuri asju
Egiptuses, l
22 imelisi tegusid
Haami maal, m
¨
aukartustaratavaid tegusid
¨ ¨
Punase mere aares. n
¨
23 Ta oli juba andmas kasku
¨
nad havitada,
kuid tema valitu Mooses
palus teda1,
¨ ¨
et ta pooraks oma
hukutava raevu. o
˜
¨
24 Siis nad polgasid ara
¨ ¨
ihaldusvaarse maa, p
˜
ei uskunud tema tootust. q
25 Nad nurisesid oma telkides r
ega kuulanud
¨ ¨
Jehoova haalt. s
˜
˜
106:23 1 Sona-sonalt „seisis tema ees
˜
lohes”.

LAUL 106:26–48

¨
˜
¨
26 Seeparast tostis ta kae,
vandudes,
˜
et hukutab nad korbes, a
¨
27 laseb nende jarglastel
langeda rahvaste seas,
pillutab nad laiali
¨ ¨
mooda maid. b
28 Nad liitusid Peori Baali
kummardamisega, c
˜
soid surnutele toodud
ohvreid1.
29 Nad vihastasid teda
oma tegudega d
ja nende keskel
puhkes nuhtlus. e
30 Kui aga Piinehas sekkus,
pandi nuhtlusele piir. f
˜
31 See arvati temale oiguseks
˜
˜
polvest polve, igavesti. g
32 Nad vihastasid Jumalat
Meriba1 vee juures.
¨
¨
Moosesel laks nende parast
h
kehvasti.
33 Nad tegid tema
meele kibedaks,
ta huulilt tulid
˜
˜
motlematud sonad. i
¨
34 Nad ei havitanud rahvaid, j
ehkki Jehoova oli seda
¨
kaskinud, k
35 vaid segunesid rahvastega, l
˜
votsid omaks
nende kombed. m
36 Nad teenisid
nende ebajumalaid, n
¨ ¨
need said neile puuniseks. o
37 Nad ohverdasid oma poegi
¨
ja tutreid deemonitele. p
¨ ¨
38 Nad valasid suutut verd, q
¨
oma poegade ja tutarde verd:
nad ohverdasid neid
Kaanani ebajumalatele, r
¨
ja maa ruvetus
verevalamisega.
˜
106:28 1 St kas surnud inimestele voi
elututele ebajumalatele toodud ohvreid.
¨
106:32 1 Nimi Meriba tahendab „riid”.
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˜
39 Nad said oma tegude tottu
ebapuhtaks,
¨
kaisid hoora kombel
¨
ebajumalate jarel. a
¨
40 Siis suttis Jehoova viha
oma rahva vastu,
ta hakkas enda omandit
¨
jalestama.
41 Ta andis nad korduvalt
¨
rahvaste katte, b
¨
et vihamehed nende ule
valitseksid. c
˜
42 Vaenlased rohusid neid
ja alistasid nad.
43 Ta vabastas nad korduvalt, d
¨
aga nad massasid ega
kuuletunud, e
ja neid alandati
¨
nende pattude parast. f
¨
44 Aga ta nagi
nende viletsust, g
˜
vottis kuulda
nende anumist. h
¨
45 Nende parast tuletas ta
meelde oma lepingut,
oma truu armastuse
¨
kulluses hakkas tal
neist kahju1. i
46 Ta lasi neil armu leida
˜
koigi nende vangistajate
ees. j
¨ ¨
47 Paasta meid, Jehoova,
meie Jumal! k
Kogu meid kokku
rahvaste hulgast, l
¨
et kiidaksime su puha nime
˜
ja hoiskaksime
¨
sinu ulistuseks. m
48 Kiidetud olgu Iisraeli Jumal
Jehoova
igavesest ajast igavesti! n
¨
Kogu rahvas oelgu:
„Aamen!”
Kiitke Jaahi!1

˜
˜
106:45 1 Voib tolkida ka „tundis ta kahet˜
˜
sust”. 106:48 1 Voib tolkida ka „halle¨
luuja”. Jaah on nime Jehoova luhivorm.
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LAUL 107:1–24
VIIES RAAMAT
(Laulud 107–150)

¨

Jehoovat,
107 Tanage
sest tema on hea,
2

3
4

5
6

7

8

9
10

11

12

13

LAUL 107
a

tema truu armastus
kestab igavesti. b
¨
Nii oelgu
Jehoova lunastatud,
kelle ta on lunastanud
¨
vastase kaest, c
kogunud kokku maadest, d
¨ ¨
idast ja laanest,
˜
˜
pohjast ja lounast. e
˜
Nad ekslesid korbes,
¨
tuhjal maal,
ei leidnud teed linna,
kus elada.
¨
Nad olid naljas ja janus,
˜
kurnatusest norkenud.
¨
¨ ¨
Hadas olles huudsid nad
Jehoova poole, f
ta vabastas nad
viletsusest.g
¨
Ta pani nad kaima
˜
oigel teel, h
˜
et nad jouaksid linna,
kus elada. i
¨
Tanagu rahvas Jehoovat j
tema truu armastuse eest,
tema imeliste tegude eest
inimlastele! k
Sest tema kosutas janust,
¨
toitis naljast
hea ja paremaga. l
˜
Moned elasid
pilkases pimeduses,
olid vangid viletsuses
ja ahelais.
¨
Sest nad olid massanud
˜
Jumala sona vastu,
˜
˜
˜
polanud Koigekorgema
˜
nouandeid. m
Raskustega tegi ta nende
¨
sudame alandlikuks, n
nad komistasid
ja keegi ei aidanud.
¨
¨ ¨
Hadas olles huudsid nad
Jehoovat appi,

a Lu 18:19
b 1Aj 16:34

14

L 103:17

c Jes 35:10
Jer 15:21
Mi 4:10

15

d L 106:47
Jer 29:14

e Jes 43:5, 6
Jer 31:8

16

f Ho 5:14, 15
g Jes 41:17

17

h Jes 30:21
i Neh 11:3
j 1Aj 16:8

18

k L 40:5
l L 34:10
Jes 55:2
Lu 1:53

19

m L 106:43
Nu 3:42

n 3Mo 26:21

20


Teine veerg
a L 68:6
L 146:7
Jes 49:8, 9
Jes 61:1

21

b Nu 3:22
c Jes 45:1, 2

22

d Jer 2:19
e Nu 3:39

23

f L 147:3
g 3Mo 7:12
L 50:14

h 2Aj 9:21
Hes 27:9

i 1Mo 1:21
L 104:25

24

¨ ¨
ta paastis nad nende
viletsusest.
˜
¨
Ta toi nad valja pilkasest
pimedusest,
¨
rebis ara nende ahelad. a
¨
Tanagu rahvas Jehoovat
tema truu armastuse
eest, b
tema imeliste tegude eest
inimlastele!
Sest ta murdis maha
vaskuksed,
purustas raudriivid. c
Nad olid rumalad
ja kannatasid viletsust d
¨
oma uleastumiste
¨
ja pattude parast. e
Nad kaotasid isu
¨
iga toidu jarele,1
˜
¨
nad joudsid surmavaravate
ligi.
¨
¨ ¨
Hadas olles huudsid nad
Jehoovat appi,
¨ ¨
ta paastis nad
nende viletsusest.
¨
˜
Ta lakitas oma sona
ja tegi nad terveks, f
¨ ¨
paastis nad
¨
˜
hauasugavuse loksust.
¨
Tanagu rahvas Jehoovat
tema truu armastuse eest,
tema imeliste tegude eest
inimlastele!
¨
Toogu nad tanuohvreid, g
˜ ˜
jutustagu roomsalt
¨ ¨
tema toodest.
Kes seilavad laevadega
merel
ja kauplevad suurtel vetel, h
¨
need on nainud
¨
Jehoova toid,
tema imelisi tegusid
¨
sugavikes, i

˜
˜
¨
107:18 1 Voib tolkida ka „nende hing tulkas toitu”.

LAULUD 107:25–108:7

˜
25 kuidas tema sona peale
˜
touseb tormituul a
˜
ja tostab merelaineid.
26 Meremehed laevadel
˜
tousevad taevani
¨ ¨
¨
ja soostavad sugavikku.
¨
¨ ¨
Hadaohus loovad nad
¨
varisema.
27 Nad taaruvad ja vaaruvad
kui joobnud,
nende oskused ei aita neid. b
¨
¨ ¨
28 Hadas olles huuavad nad
Jehoova poole, c
ta vabastab nad
nende viletsusest.
29 Ta vaigistab tormituule,
¨ ¨
merelained jaavad vakka. d
˜ ˜
30 Nad roomustavad,
kui need vaibuvad,
ta juhib nad
igatsetud sadamasse.
¨
31 Tanagu rahvas Jehoovat
tema truu armastuse eest,
tema imeliste tegude eest
e
¨ inimlastele!
32 Ulistatagu teda koguduses, f
kiidetagu
rahvavanemate kogus!
˜
33 Tema muudab joed
˜
korbeks,
¨
˜
veelatted pouaseks maaks, g
34 viljaka maa soolakuks h
¨
selle elanike kurjuse parast.
˜
35 Ta muudab korbe
roostikuks,
˜
pouase maa veeallikaiks. i
¨
36 Sinna paneb ta naljased, j
et nad rajaksid linna
ja elaksid seal. k
˜
37 Nad harivad polde
¨
ja istutavad viinamagesid, l
need annavad
rikkalikku saaki. m
˜
38 Ta onnistab neid
ja neid saab palju,
ta ei lase nende karjal
kahaneda. n
¨ ¨
¨
39 Aga taas jaab neid vaheks
ja neid alandatakse
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Jer 10:13
Jn 1:4

40

b Jn 1:4, 13
c Jn 1:14
d L 65:7

41

L 89:9
Jn 1:15

e L 105:5
f L 111:1

42

g 1Ku 17:1, 7
Jes 42:15
Am 4:7

h 1Mo 13:10

43

5Mo 29:
22, 23

i 2Ku 3:17
Jes 35:7
Jes 41:18

j L 146:7
Lu 1:53

l Jes 65:21

2

n 5Mo 7:13, 14
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c L 58:10
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L 63:11

e L 64:9
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Ho 14:9

f L 77:12
L 143:5
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LAUL 108
g L 57:7–11
L 104:33

h L 81:2
i L 36:5
L 103:11

j L 8:1
L 57:5, 11

k L 20:6
L 60:5

7

Taaveti laul.

¨
Mu suda on kindel,
oo, Jumal.
Mu hing1 laulab pillihelide
g
¨ saatel.
Arka, keelpill, ka sina,
¨ ¨
luura! h
¨
Ma aratan koidiku.
¨
Ma tanan sind
rahvaste seas, Jehoova,
laulan sulle kiitust1
˜
rahvahoimude keskel.
Sest su truu armastus on
suur, see ulatub taevani, i
sinu ustavus pilvedeni.
¨
¨
Ole ulistatud ule taeva,
oo, Jumal,
su auhiilgus ulatugu
¨
ule maa! j
¨ ¨
Paasta meid oma parema
¨
kaega ja vasta mulle,
et sinu armsad saaksid
vabaks. k
¨
Jumal oma puhaduses1
¨
on oelnud:

108

k L 107:7

m Ap 14:17

˜
rohumise, viletsuse
ja kurbusega.
˜
Ta kallab polgust
¨
ulikute peale,
paneb nad ekslema
¨
radadeta tuhermaal. a
Aga ta kaitseb vaest1
˜
rohumise eest, b
˜
teeb ta suguvosa arvukaks
kui lambakarja.
¨
Ausameelsed naevad seda
˜ ˜
ja roomustavad, c
˜
¨
ent koik ulekohtused
sulgevad oma suu. d
Kes on tark,
˜
¨
paneb koike seda tahele e
˜
ja motiskleb Jehoova truu
¨
armastuse tegude ule. f

˜
˜
˜
107:41 1 Voib tolkida ka „tostab vae˜
¨
se korgele”, st haardeulatusest valja.
˜
˜
˜
108:1 1 Sona-sonalt „au”. 108:3 1 Voib
˜
¨
tolkida ka „kiidan sind pillimanguga”.
˜
¨
108:7 1 Teine voimalik tahendus: „oma
¨
puhas paigas”.
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8

9

10

11

12
13

LAULUD 108:8–109:18

„Ma juubeldan, annan
¨
Sekemi a parandiks,
˜ ˜
¨
moodan valja Sukkoti b oru.
Gilead c on minu nagu
Manassegi,
Efraim on mu kiiver1, d
¨
Juuda minu kaskijasau. e
˜
Moab on mu pesunou, f
Edomi peale ma heidan
oma sandaali, g
¨
˜
ule Vilistimaa hoiskan
˜
voidukalt.” h
Kes aitab mul vallutada
kindlustatud linna?
Kes juhib mind
Edomi vastu? i
Kas mitte sina, Jumal,
¨
ei huljanud meid,
sina, meie Jumal,
¨
kes ei valju enam
¨
¨
uhes meie vagedega? j
¨
Aita meid hadas, k
¨
sest inimeste abi on tuhine. l
˜
Jumal annab meile joudu, m
tema tallab meie vastased
jalge alla. n
Juhatajale. Taaveti laul.

Jumal, keda ma
¨
109 Oo,kiidan,
ara vaiki!
o

2 Sest jumalatu ja petis
avavad mu vastu suu,
¨ ¨
raagivad must
valeliku keelega, p
3 piiravad mind
˜
vihaste sonadega,
¨
˜
rundavad pohjuseta. q
4 Mu armastusele vastavad
nad vastupanuga, r
mina aga palvetan.
5 Nad tasuvad mulle
head halvaga, s
ˇ
armastust vihkamisega. s
6 Pane jumalatu
¨
sellise ule valitsema,
seisku vastane1
¨
ta paremal kael.

˜
˜
108:8 1 Sona-sonalt „kindlus”. 109:6
˜
˜
¨ ¨
1 Voib tolkida ka „suudistaja”.

LAUL 108
a Jos 17:7
b 1Mo 33:17
L 60:6–8

c Jos 13:8, 11
d 5Mo 33:17
e 1Mo 49:10
f 2Sa 8:2
g 4Mo 24:18
2Sa 8:14

h 2Sa 8:1
i L 60:9–12
j 5Mo 23:14
k L 18:6
l L 118:8
L 146:3, 4

m 1Sa 2:4
2Sa 22:40
Jes 40:29–31

n L 44:5


LAUL 109
o L 33:1
p 2Sa 15:2, 3
L 31:18

q 2Sa 15:12
2Sa 16:5–7
L 69:4

r 2Sa 13:39
s L 35:11, 12
L 38:19, 20

ˇ
s L 55:12–14


Teine veerg
a Jes 1:15
Mi 3:4

b L 55:23
Mt 27:5

c Ap 1:16–20
d L 37:28
e 2Sa 3:28, 29
2Sa 21:1

f L 34:16
g Jk 2:13
h L 10:2
i 2Sa 16:11
2Sa 17:1, 2
L 37:32

˜
¨ ¨
7 Moistetagu ta kohtus suudi,
tema palvetki peetagu
patuks. a
¨
8 Olgu ta paevi pisut, b
¨
tema ulevaatajaamet saagu
teisele. c
¨ ¨
9 Tema lapsed jaagu isata,
ta naisest saagu lesk.
10 Tema lastest saagu
hulkuvad kerjused,
kes lahkuvad oma varemeis
kodust, et toitu otsida.
˜
˜
11 Votku laenuandja1 koik,
mis tal on,
˜ ˜
riisugu voorad
kogu
ta
vara.
¨
12 Argu olgu keegi ta vastu
lahke,1
¨
argu keegi halastagu
¨ ¨
ta isatajaanud lastele.
¨
13 Tema jarglastele
˜
tehtagu lopp, d
¨
¨
puhitagu nende nimi ara
¨
˜
juba
j
argmise
p
olve
ajal.
¨
14 Argu unustagu Jehoova
¨ ¨ e
ta esiisade suud,
¨
argu kustutatagu
ta ema pattu.
15 Olgu Jehooval alati meeles,
mis nad on teinud,
¨
ta kaotagu nende malestus
maa pealt. f
˜
16 Sest see mees ei moelnudki
olla lahke1, g
˜
vaid ajas taga rohutut,h
¨
vaest ja sudamelt murtut,
et neid surmata. i
17 Ta armastas needa ja
needus tuli ta enda peale.
˜
Ta ei tahtnud onnistada ja
¨ ˜
jai onnistuseta.
18 Needus kattis teda kuuena.
See valati ta sisemusse
kui vesi,
˜
ta luudesse kui oli.

˜
˜
˜
109:11 1 Voib tolkida ka „votku liigkasu˜
˜
˜
votja kavalalt”. 109:12 1 Voib tolkida ka
¨
„argu osutagu keegi talle truud armas˜
˜
tust”. 109:16 1 Voib tolkida ka „osutada truud armastust”.

LAULUD 109:19–111:1
19 Olgu ta needus kui kuub,
¨
mille sisse ta end mahib, a
¨ ¨
ja nagu voo, mida ta alati
kannab.
20 Nii tasub Jehoova sellele,
kes mulle vastu paneb, b
neile, kes mu vastu kurja
¨ ¨
raagivad.
˜
21 Kuid sina, korgeim valitseja
Jehoova,
tee mulle head
¨
oma nime parast. c
Vabasta mind, sest su truu
armastus on hea. d
22 Ma olen ju abitu ja vaene, e
¨
suda mu sees
¨
on labi torgatud. f
¨ ¨
23 Ma haabun
kui kahanev vari,
mind raputatakse maha
nagu rohutirtsu.
˜
˜
24 Mu polved norkevad
paastumisest,
ma olen kidur
¨ ¨
ja otsa jaanud.
25 Ma olen saanud nende
pilkealuseks, g
¨
mind nahes nad
vangutavad pead. h
26 Aita mind, Jehoova,
mu Jumal,
¨ ¨
paasta mind oma
¨ ¨
truud armastust mooda!
27 Teadku nad,
¨
et see on sinu kasi,
et sina, Jehoova,
oled seda teinud.
28 Las nemad neavad,
˜
kuid sina onnista.
˜
Kui nad tousevad mu vastu,
¨ ¨
¨
jaagu nad habisse,
sinu teenija aga
˜ ˜
roomutsegu.
29 Riietugu mu vastased
alandusse,
¨
¨
mahkugu nad habisse
¨
kui ulekuube. i
¨
30 Mu suu tanab Jehoovat
¨
¨
ulivaga,
paljude ees kiidan ma teda. j
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a L 109:29
b 2Sa 17:23
c L 25:11

31 Sest ta seisab vaese
¨
paremal kael,
¨ ¨
˜
et paasta ta hukkamoistjate
¨ ¨
kuusist.

L 31:3

d L 36:7
L 69:16
L 86:5

110

e L 40:17
f L 102:4
g L 31:11

2

h L 22:7
Mt 27:39

i L 35:26
j L 22:22
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a Ro 8:34
Ef 1:20
Heb 8:1
Heb 12:2

b Mt 22:43, 44
Mr 12:36
Lu 20:42, 43
Ap 2:34, 35
1Ko 15:25
Heb 1:3, 13
Heb 10:12, 13

c L 2:8, 9
L 45:4, 5
Mt 28:18
Ilm 6:2
Ilm 12:5
Ilm 19:11, 15

d Heb 7:21, 28

4

5

6

e 1Mo 14:18
Heb 5:5, 6
Heb 6:19, 20
Heb 7:3, 11

f L 16:8
g L 2:2
Ro 2:5
Ilm 11:18
Ilm 19:19

h L 79:6
i Jer 25:31–33


LAUL 111
j L 68:4
L 113:1
Ilm 19:1

k L 9:1

7

Taaveti laul.

Jehoova lausus mu
isandale:
¨
„Istu mu paremale kaele, a
kuni ma panen su
¨
vaenlased su jalajariks.” b
Siionist ulatab Jehoova
˜
su voimu valitsuskepi,
¨
oeldes:
„Valitse keset oma
vaenlasi.” c
Sinu rahvas
on meeleldi valmis
˜
¨
su sottamineku paeval.
¨
Puhas hiilguses
ilmub su ette
˜
¨
noorte sodalaste vagi —
nagu kastepiisad
¨
koidu usast.
˜
Jehoova on tootanud
ega muuda meelt1:
„Sina oled preester
igavesti, d
Melkisedeki sarnane.” e
Jehoova on su
¨
paremal kael, f
ta purustab kuningad
¨
oma vihapaeval. g
˜
Ta moistab kohut
¨
rahvaste ule, h
katab maa laipadega, i
purustab suure maa1
peamehe.
¨ ¨
˜
Ta1 joob teeaarsest joest,
¨
¨
seeparast on pusti ta pea.
Kiitke Jaahi! 1 j

111 ¨

1 [alef]

Ma tanan Jehoovat kogu
¨
sudamest k

˜
˜
110:4 1 Voib tolkida ka „ega kahet˜
˜
se”. 110:6 1 Voib tolkida ka „kogu
maa”. 110:7 1 Viitab „mu isandale” sal˜
˜
mis 1. 111:1 1 Voib tolkida ka „halleluu¨
ja”. Jaah on nime Jehoova luhivorm.
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2 [beet]

˜
oigete kogunemisel
ja koguduses.

3 [gimel]
¨ ¨

¨
2 Jehoova tood on vagevad, a

4 [dalet]

˜
neid uurivad koik, kel on
neist hea meel. b

5 [he]

3 Tema teod on aulised
˜
ja vorratud,

LAULUD 111:2–112:6
a L 98:1
L 139:14
Ilm 15:3

b L 77:12
L 143:5

c L 103:17
Jos 4:5–7

e 2Mo 34:6
Jk 5:11

f L 37:25
Mt 6:33

g L 89:34

7 [zajin]

h L 44:2

4 Ta on teinud oma imelised
teod nii, et neid
¨
maletatakse. d

8 [heet]

Jehoova on kaastundlik
ja halastav. e

9 [teet]

5 Ta annab toitu neile,
kes teda kardavad. f
[ jood]

Ta peab igavesti meeles
oma lepingut. g
[kaf]

¨
6 Ta on naidanud oma rahva¨
le vagevaid tegusid,
[lamed]

andnud neile rahvaste
¨
parandi. h

 [mem]

¨
¨ ¨
˜
7 Tema katetood on tode
˜
ja oigus. i

 [nun]

˜
¨
Koik ta kasud on usaldus¨ ¨
vaarsed. j

 [samekh]

˜
8 Neile voib alati loota,1
¨ ¨
nuud ja igavesti,

 [ajin]

˜
need on loodud toes
˜
ja oiguses. k

 [pe]

9 Ta vabastas oma rahva, l
˜
˜
111:8 1 Voib tolkida ka „need on alati
˜
pohjendatud”.

pani igaveseks kehtima
oma lepingu.

 [koof ]

¨
Tema nimi on puha
¨
ja aukartustaratav. a

 [rees]ˇ

d 5Mo 31:19

6 [vav]

˜
¨
tema oigus pusib igavesti. c

 [tsadee]

LAUL 111

10 Jehoova kartus on tarkuse
algus. b

 [sin]

˜
Arukad on koik, kes ta
¨
kaske peavad. c

 [tav]

L 105:8
L 105:44

i 5Mo 32:4
j L 19:8
Jes 55:10, 11

k L 19:9
l 2Mo 15:13
Lu 1:68
Ilm 7:10
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a L 89:7
Jes 6:2, 3
Lu 1:49
Ilm 4:8

b Ii˜ 28:28

Op 1:7
Kog 12:13

c 5Mo 4:6
Jos 1:7, 8
1Ku 2:3
L 119:100
2Ti 3:14, 15


LAUL 112
d 2Mo 15:2
Ilm 19:1

e L 111:10
f L 1:1, 2
L 40:8

g L 25:12, 13
L 37:25, 26

h L 97:11
1Pe 2:9

i Lu 6:36
Ef 4:32

j 5Mo 15:7, 8
L 41:1
˜
Op 19:17
Lu 6:34, 35
Ap 20:35
Heb 13:16

k L 15:5
L 125:1

Teda kiidetakse igavesti.
Kiitke Jaahi!1 d

112
˜

1 [alef]

Onnelik on inimene,
kes kardab Jehoovat, e

2 [beet]

¨
kes tunneb ta kaskudest
˜ ˜
suurt roomu. f

3 [gimel]

¨
2 Tema jarglased saavad
¨
maal vagevaks.

4 [dalet]

˜
Ausameelsete polvkonda
˜
onnistatakse. g

4 [he]

3 Tema majas on rikkus
˜
ja joukus,

6 [vav]

˜
¨
tema oigus pusib igavesti.

7 [zajin]

¨
4 Ta sarab ausameelsetele
kui valgus pimeduses. h

8 [heet]

Ta on kaastundlik, halastav i
˜
ja oiglane.

9 [teet]

¨
¨
5 Hasti laheb mehel, kes
heldelt laenab. j
[ jood]

˜
Ta ajab oma asju oiglaselt.
[kaf]

˜
6 Ta ei koigu kunagi. k
˜
˜
112:1 1 Voib tolkida ka „halleluuja”. Jaah
¨
on nime Jehoova luhivorm.

LAULUD 112:7–115:1
[lamed]
˜
¨
Oiget maletatakse igavesti. a

 [mem]

7 Ta ei karda halbu
˜
sonumeid. b

 [nun]

¨
Tema suda on kindel
ja loodab Jehoovale. c

 [samekh]

¨
˜
8 Tema suda on koigutamatu,
ei ta karda. d

 [ajin]

˜
Viimaks vaatab ta voidukalt
e
oma vastaseid.

 [pe]

9 Ta jagab heldelt ja annab
vaestele. f

 [tsadee]
˜
¨
Tema oigus pusib igavesti. g
 [koof]
˜
˜
Tema joud1 tostetakse
ausse.

 [rees]ˇ

¨
10 Jumalatu naeb seda
¨
ja arritub.
ˇ
 [ sin]

Ta kiristab hambaid
ja kaob.

 [tav]

Jumalatute soovid
luhtuvad. h
1 Kiitke Jaahi!2
Kiitke,
Jehoova teenijad,
kiitke Jehoova nime!
2 Jehoova nimi olgu kiidetud
¨ ¨
nuud ja igavesti! i
¨ ¨
3 Idast laaneni
olgu kiidetud
Jehoova nimi. j
˜
4 Jehoova on korge
¨
˜
ule koigi rahvaste, k
tema auhiilgus
¨
on ule taeva. l

113

˜
˜
112:9 1 Sona-sonalt „sarv”. 113:1 1 Vt
˜
¨
˜
„Sonaseletusi”, marksona „hallel-lau˜
˜
lud”. 2 Voib tolkida ka „halleluuja”.
¨
Jaah on nime Jehoova luhivorm.
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5 Kes on nagu meie Jumal
Jehoova, a
kelle eluase on
˜
korgustes1?
6 Tema alandub vaatama
taevast ja maad, b
˜
˜
¨
7 tostab pormust ules viletsa,
tuhahunnikust1 vaese, c
8 et panna ta istuma
¨
ulikute sekka,
¨
oma rahva ulikute sekka.
9 Tema annab viljatule
naisele kodu,
˜
teeb temast onneliku
lasterikka ema. d
Kiitke Jaahi!
¨
¨
Kui Iisrael laks valja
Egiptusest, e
Jaakobi sugu rahva seast,
¨ ¨
˜ ˜
kes raakis voorast keelt,
2 sai Juuda Jumala
¨
puhamuks1,
Iisrael tema valitsusalaks. f
¨
˜
3 Meri nagi seda ja pogenes, g
¨ ¨
Jordan poordus tagasi. h
¨
¨ ¨
4 Maed kekslesid kui jaarad, i
¨
kunkad nagu talled.
˜
5 Meri, miks sa pogenesid, j
¨ ¨
Jordan, miks poordusid
tagasi? k
¨
6 Maed, miks kekslesite
¨ ¨
kui jaarad,
¨
ja teie, kunkad, nagu talled?
¨
7 Maa, varise Isanda ees,
Jaakobi Jumala ees, l
8 kes teeb kalju roostikuks,
¨
ranikivi veeallikaks. m
Mitte meile, Jehoova,
mitte meile,
vaid oma nimele anna au n
oma truu armastuse
¨
ja ustavuse parast. o
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115

˜
˜
113:5 1 Voib tolkida ka „kes istub troonil
˜
˜
¨
korgustes”. 113:7 1 Teine voimalik ta¨
¨
˜
˜
hendus: „prugimaelt”. 114:2 1 Voib tol¨
kida ka „puhaks paigaks”.
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2 Miks peaksid rahvad
¨
utlema:
„Kus nende Jumal on?” a
3 Meie Jumal on taevas.
Mida ta soovib,
seda ta teeb.
4 Nende ebajumalad on
˜
hobe ja kuld,
¨
¨ ¨
inimese katetoo. b
5 Suu neil on,
¨ ¨
aga nad ei raagi, c
silmad neil on,
¨
aga nad ei nae,
˜
6 korvad neil on,
aga nad ei kuule,
nina neil on,
aga nad ei haista,
¨
7 kaed neil on,
aga nad ei kompa,
jalad neil on,
¨
aga nad ei kai, d
nende kurgust
¨ ¨
ei kosta haalt. e
8 Nende valmistajad saavad
nende sarnaseks, f
˜
nagu koik, kes nende peale
loodavad. g
9 Iisrael, looda Jehoovale, h
tema on sinu abi ja kilp. i
10 Aaroni sugu, j
looda Jehoovale,
tema on sinu abi ja kilp.
11 Teie, kes kardate Jehoovat,
lootke Jehoovale, k
tema on teie abi ja kilp. l
12 Jehoova peab meid meeles
˜
ja onnistab,
˜
ta onnistab Iisraeli sugu, m
˜
ta onnistab Aaroni sugu.
˜
13 Ta onnistab neid,
kes kardavad Jehoovat,
¨
nii vaikest kui ka suurt.
14 Jehoova annab teile
¨
jarelkasvu,
teile
ja teie lastele. n
˜
15 Onnistagu teid Jehoova, o
maa ja taeva looja! p
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16 Taevas kuulub Jehoovale, a
kuid maa on ta andnud
inimlastele. b
17 Ei surnud kiida Jaahi c
¨
ega need, kes lahevad alla
surmavaikusse. d
18 Aga meie kiidame Jaahi
¨ ¨
nuud ja igavesti.
Kiitke Jaahi!1
Ma armastan
Jehoovat,
¨ ¨
sest ta kuuleb1 mu haalt
ja abipalvet. e
¨ ¨
˜
2 Ta poorab oma korva
mu poole f
¨ ¨
ja ma huuan teda
˜
¨
koik oma elupaevad.
¨
3 Surmakoidikud
piirasid mind,
surmavald hoidis mind
oma haardes. g
Ahastus ja kurbus
valdasid mind. h
¨ ¨
4 Aga ma huudsin
Jehoova nime: i
„Oo, Jehoova,
¨ ¨
paasta mind!”
5 Jehoova on kaastundlik
˜
ja oige, j
meie Jumal on halastav. k
6 Jehoova kaitseb
kogenematuid. l
Ma olin maha surutud
¨ ¨
ja ta paastis mu.
7 Puhaku taas mu hing,
sest Jehoova on teinud
mulle head.
¨ ¨
8 Sa paastsid mind surmast,
mu silmad pisaraist,
jalad komistamast. m
¨
9 Ma kain Jehoova ees
elavate maal.
10 Mul oli usku,
¨
¨ ¨
seeparast ma raakisin, n
¨
˜
kuigi olin vaga rohutud.
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˜
˜
115:18 1 Voib tolkida ka „halleluuja”.
¨
Jaah on nime Jehoova luhivorm. 116:1
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „ma armastan, sest Jehoova kuuleb”.

LAULUD 116:11–118:15

¨
11 Mind haaras arevus
¨
ja ma utlesin:
˜
„Koik inimesed on
valelikud.” a
¨
12 Kuidas ma kull tasun
Jehoovale
˜
koige hea eest,
mis ta mulle on teinud?
˜
¨ ¨
13 Ma votan paastekarika
¨ ¨
ja huuan Jehoova nime.
¨
14 Ma taidan Jehoovale antud
˜
tootused
¨
kogu tema rahva nahes.b
15 Kallis on Jehoova silmis
tema ustavate surm. c
16 Ma anun sind, Jehoova,
sest olen su teenija.
Ma olen su teenija,
su orjatari poeg.
Sa oled vabastanud mind
¨
koidikuist. d
¨
17 Sulle toon ma tanuohvreid, e
¨ ¨
ma huuan Jehoova nime.
¨
18 Ma taidan Jehoovale antud
˜
tootused f
¨
kogu tema rahva nahes g
˜
19 Jehoova koja ouedes h
sinu keskel,
oo, Jeruusalemm.
Kiitke Jaahi!1 i
Kiitke Jehoovat,
˜
koik rahvad! j
¨
Ulistage teda,
˜
˜
koik rahvahoimud! k
2 Sest tema truu armastus
meie vastu on suur, l
Jehoova ustavus m on
igavene. n
Kiitke Jaahi!1 o
¨
Tanage Jehoovat,
sest tema on hea. p
Tema truu armastus
¨ kestab igavesti.
2 Oelgu Iisrael:
„Tema truu armastus
kestab igavesti.”
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118

˜
˜
116:19; 117:2 1 Voib tolkida ka „halleluu¨
ja”. Jaah on nime Jehoova luhivorm.
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¨
3 Oelgu Aaroni sugu:
„Tema truu armastus
¨ kestab igavesti.”
4 Oelgu need, kes kardavad
Jehoovat:
„Tema truu armastus
kestab igavesti.”
¨
5 Oma angistuses
¨ ¨
ma huudsin Jaahi.
Jaah vastas mulle
˜
ja toi mind turvapaika. a
˜
6 Jehoova on mu korval,
ma ei karda. b
˜
Mida voib inimene mulle
teha? c
˜
7 Jehoova on mu korval
kui abimees1, d
˜
ma vaatan voidukalt
oma vihamehi. e
8 Parem on otsida varju
Jehoova juurest
kui loota inimestele. f
9 Parem on otsida varju
Jehoova juurest
kui loota valitsejatele. g
˜
10 Koik rahvad piirasid mind,
kuid Jehoova nimel
˜
loin ma nad tagasi. h
11 Nad piirasid mind, jah,
¨
piirasid mu umber,
kuid Jehoova nimel
˜
loin ma nad tagasi.
12 Nad piirasid mind
kui mesilased,
aga kustusid kiiresti
˜ ˜
kui tuli ogapoosas.
Jehoova nimel
˜
loin ma nad tagasi. i
˜
13 Mind tougati tugevalt,
et ma langeksin,
kuid Jehoova aitas mind.
14 Jaah on mu varjupaik
ja tugevus,
¨ ¨
tema on mu paaste. j
˜ ˜
˜
15 Roomuhoisked ja
˜
¨ ¨
voiduhuuded
˜
kostavad oigete telkidest.

˜
¨
118:7 1 Teine voimalik tahendus: „on mu
˜
¨
korval uhes mu aitajatega”.
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20
21
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23
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25

26

27

¨
Jehoova parem kasi
¨
˜
naitab oma joudu. a
¨
Jehoova parem kasi
¨
ulendab end,
¨
Jehoova parem kasi
¨
˜
naitab oma joudu. b
Ei ma sure, ei,
¨ ¨
ma jaan elama,
et kuulutada
Jaahi tegusid. c
Jaah karistas mind
¨
rangalt, d
kuid ei andnud
¨
surma katte. e
Avage mulle
˜
¨
oiguse varavad. f
¨
Ma lahen neist sisse
¨
ja tanan Jaahi.
¨
See
on
Jehoova varav.
˜
¨
Oiged lahevad
sealt sisse. g
¨
Ma tanan sind,
sest sa vastasid mulle h
¨ ¨
ja said minu paastjaks.
Kivi, mille ehitajad
˜
korvale heitsid,
on saanud
nurga tipmiseks kiviks. i
See on Jehoovalt j
ja on meie silmis imeline. k
See on Jehoova loodud
¨
paev,
˜
me hoiskame
˜ ˜
¨
ja roomustame selle ule.
Jehoova, me anume sind,
¨ ¨
palun paasta meid!
Jehoova, palun too meile
˜
˜ voit!
Onnistatud on, kes tuleb
Jehoova nimel! l
˜
Me onnistame teid
Jehoova kojast.
Jehoova on Jumal,
tema
valgustab meid. m
¨
Uhinege pidurongiga,
¨
haljad oksad kaes, n
pidurongiga
altari sarvedeni. o
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28 Sina oled mu Jumal ja
¨
ma tanan sind,
mu Jumal,
¨
ma ulistan sind. a
¨
29 Tanage Jehoovat, b
sest tema on hea.
Tema truu armastus
kestab igavesti. c
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˜ 1 [alef]
Onnelikud on need,
kelle tee on
laitmatu,
¨
kes kaivad Jehoova
¨
d
˜ seaduse jargi.
Onnelikud on need,
¨
kes panevad tahele
ta meeldetuletusi, e
otsivad teda kogu
¨
sudamest. f
¨
Nad ei tee ulekohut,
¨
vaid kaivad tema teedel. g
¨
Sina oled andnud kasu
¨
jargida hoolsalt
su korraldusi. h
¨ ¨
Kui ma vaid jaaksin
kindlaks, i
peaksin kinni
¨ ¨
su maarustest!
¨ ¨
¨
Ei jaa ma siis habisse j
˜
¨
koiki su kaske uurides.
¨
Siis tanan sind
¨
ausa sudamega
˜
su oiglasi seadusi
˜
tundma oppides.
¨
¨ ¨
Ma
t
aidan
sinu
maarusi.
¨
¨
Ara hulga mind iial!

8

2 [beet]

9 Kuidas hoiab noor inimene
oma elutee puhta?
Kui seab hoolsalt oma
˜
¨
samme sinu sona jargi. k
10 Ma otsin sind
¨
¨ kogu sudamest.
˜
Ara lase mul korvale
¨
kalduda sinu kaskudest. l
¨
11 Ma talletan sinu utlusi
¨
oma sudames, m

LAUL 119:12–36
12
13
14
15

16

et ma ei patustaks
su vastu. a
Ole
kiidetud, Jehoova!
˜
¨ ¨
Opeta mulle oma maarusi.
Oma huultega
kuulutan ma
˜
koiki su lausutud seadusi.
˜ ˜
Ma roomustan
¨
su meeldetuletuste ule b
¨
enam kui kalli vara ule. c
˜
Ma motisklen
¨
su korralduste ule, d
hoian silmad
su teeradadel. e
¨ ¨
Sinu maarused
on mulle kallid,
˜
ma ei unusta su sona. f

3 [gimel]

17 Ole lahke oma teenija
vastu,
¨
et ma elaksin ja jargiksin
˜
su sona. g
18 Ava mu silmad,
¨
et naeksin selgelt
su seaduse imesid.
˜ ˜
19 Ma olen vaid vooras
h
sel
maal.
¨
Ara varja mu eest
¨
oma kaske.
˜
20 Ma olen norkenud
lakkamatust igatsusest
¨
su seaduste jarele.
21 Sa hurjutad jultunuid,
¨
araneetuid, kes su
¨
˜
kaskudest korvale
kalduvad. i
˜
¨
22 Vota minult habi ja teotus,
¨
sest ma panen tahele
su meeldetuletusi.
23 Isegi kui peamehed
˜
peavad nou mu vastu,
˜
motiskleb su teenija
¨ ¨
¨
sinu maaruste ule1.
24 Sinu meeldetuletused on
mulle kallid, j
˜
need on mu nouandjad. k
˜
˜
119:23 1 Voib tolkida ka „uurib su teeni¨ ¨
ja sinu maarusi”.
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4 [dalet]
˜

832

25 Ma laman pormus. a
Hoia mind elus
¨ ¨
oma lubadust mooda. b
¨ ¨
26 Ma raakisin sulle oma tee˜ dest ja sa vastasid ¨ mulle.
¨
Opeta mulle oma maarusi. c
˜
27 Aita mul moista
˜
oma korralduste motet,
˜
˜
et voiksin motiskleda
¨
su imeliste tegude ule1. d
28 Ma olen kurbusest unetu.
˜
Turguta mind oma sonaga.
29 Hoia mind eemal
pettuse teest. e
Ole mulle armuline,
˜
opeta oma seadust.
30 Ma olen valinud
ustavuse tee. f
Sinu seadusi
˜
pean ma oigeks.
31 Ma klammerdun su
¨
meeldetuletuste kulge. g
¨
Jehoova, ara lase mul
pettuda1! h
32 Ma lausa jooksen
¨
su kaskude teel,
¨
sest sa teed mu sudames
neile ruumi1.

5 [he]
˜
33 Opeta mulle, Jehoova, i
¨ ¨
oma maaruste teed
¨
ja ma kain sellel
˜
kuni lopuni. j
34 Anna mulle arusaamist,
˜
¨
et voiksin taita su seadust
ja pidada seda
¨
kogu sudamest.
35 Juhata mind
¨
oma kaskude rajal, k
˜ ˜
sest seal ma leian roomu.
¨ ¨
¨
36 Poora mu suda oma
meeldetuletuste poole,
mitte kasuahnuse poole. l

˜
˜
119:27 1 Voib tolkida ka „uurida su ime˜
˜
lisi tegusid”. 119:31 1 Voib tolkida ka
¨ ¨
¨
˜
„jaada habisse”. 119:32 1 Teine voima¨
¨
lik tahendus: „sest sa annad mu sudamesse kindlustunde”.
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¨ ¨
¨
37 Poora mu silmad ara
¨ ¨
sellelt, mis vaaritu, a
hoia mind elus oma teel.
¨
˜
38 Taida oma tootus,
et sind kardetaks1.
˜
¨
¨
39 Vota minult ara habi,
mis mind hirmutab,
sinu seadused on ju head. b
¨
40 Kuidas ma kull igatsen
sinu korraldusi!
˜
Sinu oigus hoidku
mind elus.

6 [vav]

41 Saagu mulle osaks sinu
truu armastus, Jehoova, c
¨ ¨
˜
paasta mind oma tootust
¨ ¨
mooda, d
˜
42 et voiksin vastata sellele,
kes mind teotab,
sest ma loodan sinu
˜
¨ sonale.
˜
43 Ara vota mu suust
˜
˜
toesona,
sest ma loodan
sinu seadusele.
¨
44 Ma taidan alati su seadust,
ikka ja igavesti. e
45 Mu jalgtee on turvaline, f
sest otsin su korraldusi.
¨ ¨
46 Ma raagin
su meeldetuletustest
kuningate ees
¨ ¨ ¨
ega jaa habisse. g
¨
47 Su kasud on mulle kallid,
jah, neid ma armastan. h
˜
¨
48 Ma tostan oma kaed
¨
su kaskude poole,
mida armastan, i
˜
ma motisklen
¨ ¨
¨
su maaruste ule1. j

7 [zajin]

49 Tuleta meelde oma
˜
teenijale antud tootust,
millega annad mulle
lootust.
˜
¨
119:38 1 Teine voimalik tahendus: „mis
on antud neile, kes sind kardavad”.
˜
˜
¨ ¨
119:48 1 Voib tolkida ka „uurin su maarusi”.
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50 See lohutab mind mu
¨
hadas, a
˜
sest su tootus on hoidnud
mind elus.
51 Jultunud mehed
˜
monitavad mind,
aga ma ei kaldu
˜
su seadusest korvale. b
˜
52 Ma pean meeles su polic
seid seadusi, Jehoova,
neist leian lohutust. d
53 Tuline raev on haaranud
¨
mind jumalatute parast,
¨
kes hulgavad su seaduse. e
¨ ¨
54 Sinu maarused on mulle
lauluks,
kus
¨ ¨ ma ka ei elaks1.
55 Oosel ma meenutan
su nime, Jehoova, f
˜
¨
et voiksin taita su seadust.
˜
56 See koik on mulle
osaks saanud,
sest ma pean kinni
su korraldustest.

8 [heet]

57 Jehoova on mu
¨
parandiosa, g
˜
ma olen tootanud
¨
˜
jargida su sonu. h
58 Ma palun sind kogu
¨
sudamest1, i
ole mulle armuline j
˜
¨ ¨
oma tootust mooda.
59 Ma uurisin oma teid,
¨ ¨
et poorata sammud
tagasi su meeldetuletuste poole. k
60 Ma kiirustan ega viivita
¨
¨
su kaskude taitmisega. l
¨
61 Jumalatute koied
¨
umbritsevad mind,
kuid ma ei unusta
su seadust. m
˜
˜
˜ ˜
119:54 1 Voib tolkida ka „kus ma ka voo˜
˜
rana ei elaks”. 119:58 1 Voib tolkida ka
¨ ¨
„puuan leevendada su palet”, „otsin su
palge naeratust”.

LAUL 119:62–84

¨ ¨
˜
62 Keskool ma tousen
¨
sind tanama a
˜
su oiglaste seaduste eest.
˜
˜
63 Ma olen koigi nende sober,
kes sind kardavad
¨
ja su korraldusi jargivad. b
64 Sinu truu armastus,
¨
c
˜ Jehoova, taidab maad.
¨ ¨
Opeta mulle oma maarusi.

9 [teet]

65 Sa oled teinud head
oma teenijale
˜
¨
oma sona jargi, Jehoova.
66 Anna mulle kainet
˜
moistust ja teadmisi, d
sest olen pannud lootuse
¨
su kaskudele.
67 Mind vaevati,
¨
kui laksin eksiteele,1
¨ ¨
¨
kuid nuud ma jargin
¨
su utlusi. e
68 Sina oled hea f
˜ ja su teod on head.
Opeta mulle
¨ ¨
oma maarusi. g
69 Jultunud mehed
mustavad mind valega,
¨
aga mina taidan kogu
¨
sudamest su korraldusi.
¨
70 Nende suda on tuim
nagu rasv, h
aga mulle on su seadused
kallid. i
71 Mulle on hea,
et mind vaevatakse, j
˜
˜
sest nonda ma opin
¨ ¨
su maarusi.
72 Seadus su huulilt
on mulle hea, k
see on parem kui tuhan˜
¨
ded kuld- ja hobetukid. l
[ jood]

¨
73 Sinu kaed valmistasid
ja vormisid mind.
Anna mulle arusaamist,
˜
˜
et voiksin oppida
¨
su kaske. m
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74 Need, kes sind kardavad,
¨
naevad mind
˜ ˜
ja roomustavad,
˜
sest sinu sona on mu
lootus. a
75 Ma tean, Jehoova, et sinu
˜
seadused on oiged b
ja et sa karistasid mind
oma ustavuses. c
76 Lohutagu mind sinu
truu armastus, d
nagu sa oled oma teenijale
˜
tootanud.
77 Halasta mu peale,
˜
et voiksin elada, e
sest sinu seadus on mulle
kallis. f
¨ ¨
¨
78 Jaagu jultunud habisse,
sest nad tegid mulle
˜
¨
pohjuseta1 ulekohut.
˜
Mina aga motisklen
¨
su korralduste ule2. g
¨ ¨
79 Poordugu minu juurde
need, kes sind kardavad,
kes teavad
su meeldetuletusi.
¨
80 Olgu mu suda laitmatu,
¨
¨ ¨
kui jargin su maarusi, h
¨ ¨
¨
et ma ei jaaks habisse. i
[kaf]

¨ ¨
81 Ma igatsen su paastet, j
˜
sinu sona on mu lootus.
¨
82 Mu silmad igatsevad naha
˜
¨
su tootuste taitumist, k
¨
ma kusin: „Millal sa
lohutad mind?” l
83 Ma olen nagu suitsus
¨
kuivanud nahklahker,
¨ ¨
aga sinu maarusi
ma ei unusta. m
84 Kui kaua peab su teenija
veel ootama?
¨
Millal viid taide
kohtuotsuse mu
tagakiusajate kohta? n
˜
¨
119:78 1 Teine voimalik tahendus: „oma
˜
˜
valedega”. 2 Voib tolkida ka „uurin su
korraldusi”.
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LAUL 119:85–107

85 Jultunud mehed kaevavad
¨ ¨
mulle puunisauke,
need, kes trotsivad su
seadust.
˜
¨
86 Koik sinu kasud
¨ ¨
on usaldusvaarsed.
˜
Pohjuseta kiusatakse mind
taga. Oh aita mind! a
87 Nad oleksid mind
maa pealt
¨
peaaegu havitanud,
¨
kuid mina ei huljanud
su korraldusi.
88 Hoia mind elus oma
¨
truu armastuse parast,
˜
¨
et voiksin jargida
su meeldetuletusi.
[lamed]

89 Igaveseks, oo, Jehoova,
¨ ¨
˜
¨
jaab su sona pusima
taevas. b
90 Sinu ustavus kestab
˜
˜
polvest polve. c
˜
Sa oled rajanud maa non¨ ¨
¨
da, et see jaab pusima. d
¨
91 Tanu sinu seadustele on
¨
¨
pusinud need1 tanini,
˜
sest need koik on
sinu teenijad.
92 Kui sinu seadus poleks
olnud mulle kallis,
oleksin hukkunud
¨
oma hadas. e
93 Ma ei unusta kunagi
su korraldusi,
sest nende varal oled sa
mind elus hoidnud. f
94 Ma kuulun sulle.
¨ ¨
Paasta mind, g
˜
sest olen taga noudnud
su korraldusi. h
95 Jumalatud varitsevad
¨
mind, et mind havitada,
aga mina panen hoolega
¨
tahele su meeldetuletusi.
¨
˜
96 Ma olen nainud, et koigel
¨
taiuslikul on piirid,
¨ ¨
119:91 1 St kogu loomistoo.
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¨
˜
kuid sinu kasusonal pole
piire1.

 [mem]

¨
97 Kuidas ma kull armastan
sinu seadust! a
¨
˜
Kogu paeva motisklen ma
¨
selle ule1. b
¨
˜
98 Sinu kasusona teeb
mind targemaks
mu vaenlastest, c
sest see on minuga alati.
99 Mul on rohkem taipu
˜
˜
kui koigil mu opetajail, d
˜
sest ma motisklen
¨
su meeldetuletuste ule1.
100 Ma tegutsen arukamalt
kui vanad mehed,
¨
sest ma taidan su
korraldusi.
¨
101 Ma keeldun kaimast
kurjal teel, e
¨
˜
et jargida sinu sona.
102 Sinu seadustest
¨ ¨
˜
ei poordu ma korvale,
sest sina oled
˜
mind opetanud.
¨
103 Kui magusad on su utlused
mu suulaele,
magusamad kui mesi
mu suule! f
¨
104 Tanu sinu korraldustele
tegutsen ma arukalt. g
¨
Seeparast vihkan ma igat
vale rada. h

 [nun]

˜
105 Sinu sona on mu jalale
lambiks
ja valguseks mu teerajal. i
106 Ma olen andnud vande
¨
˜
jargida su oiglasi seadusi
ja ma pean seda.
¨
107 Ma olen vaga vaevatud. j
Jehoova, hoia mind elus
˜
¨
oma sona jargi. k
˜
˜
¨
˜
¨
119:96 1 Sona-sonalt „kasusona on va˜
˜
ga avar”. 119:97 1 Voib tolkida ka
˜
˜
„uurin ma seda”. 119:99 1 Voib tolkida
ka „uurin su meeldetuletusi”.

LAUL 119:108–132

˜ ˜
108 Roomustagu sind
mu vabatahtlikud
kiitusohvrid, a Jehoova,
˜
opeta mulle oma seadusi. b
109 Mu elu on pidevalt ohus,
kuid sinu seadust
pole ma unustanud. c
110 Jumalatud on seadnud
˜
mulle loksu,
kuid sinu korraldustest
˜
pole ma korvale
kaldunud. d
111 Sinu meeldetuletused
¨
on mu pusiv omand,
¨
sest need on mu sudame
˜ ˜
room. e
112 Ma olen otsustanud kuule¨ ¨
tuda su maarustele
˜
alati, oma elu lopuni.

 [samekh]
¨
˜

113 Ma vihkan ukskoikseid1, f
aga sinu seadust ma
armastan. g
114 Sina oled mu varjupaik
ja kilp. h
˜
Sinu sona on mu lootus. i
115 Taganege minust,
˜
te oelad, j
˜
¨
et voiksin taita oma
¨
Jumala kaske.
˜
116 Toeta mind oma tootust
¨ ¨
mooda, k
˜
et voiksin elada,
¨
ara luba mu lootusel saada
pettumuseks. l
¨ ¨
117 Toeta mind, et paaseksin, m
siis keskendun alati
¨ ¨
su maarustele. n
¨
˜
118 Sa hulgad koik,
¨ ¨
kes su maarustest
˜
korvale kalduvad, o
¨
sest nad on tais pettust
ja valet.
˜
119 Koik jumalatud maa peal
¨
viskad sa ara kui
¨ ¨
¨
vaartusetu rabu. p
˜
˜
119:113 1 Voib tolkida ka „neid, kel on
¨
jagatud suda”.
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¨
Seeparast armastan ma
su meeldetuletusi.
¨
120 Hirmust sinu ees variseb
mu ihu,
sinu seadusi ma kardan.

 [ajin]

˜
121 Ma olen teinud, mis oige
˜
ja
oiglane.
¨
Ara loovuta mind mu
˜
rohujaile!
¨
122 Taga oma teenija huvang,
¨
ara lase jultunuil mind
˜
rohuda.
123 Mu silmad on tuhmunud
¨
igatsusest naha
¨ ¨
su paastet a
˜
˜
ja su oiglase tootuse
¨
taitumist. b
124 Osuta oma teenijale
truud armastust, c
˜
¨ ¨
opeta mulle oma maarusi. d
125 Ma olen sinu teenija.
Anna mulle arusaamist, e
˜
et moistaksin su
meeldetuletusi.
126 Jehooval on aeg
tegutseda. f
Nad on ju rikkunud
su seadust.
127 Aga mina armastan
¨
su kaske
enam kui kulda,
kui puhast kulda. g
˜
˜
128 Ma pean oigeks koiki
˜
su opetusi, h
vihkan igat vale rada. i

 [pe]

129 Sinu meeldetuletused
on imelised,
¨
¨
seeparast jargin ma neid.
˜
130 Su sonade avanemine
toob valgust, j
annab kogenematule
arusaamist. k
131 Ma avan oma suu ja ohkan,
¨
sest ma igatsen su kaskude
¨
jarele. l
132 Vaata mu poole ja
ole mulle armuline m
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133

134
135

136

LAUL 119:133–155

neile antud seadust
¨ ¨
mooda, kes armastavad
su nime. a
¨
Juhata kindlakaeliselt mu
¨
samme1 oma utlustega,
¨
ara lase kurjusel minus
˜
˜
voimust votta. b
˜
Vabasta mind rohujate
¨
kaest
¨
¨
ja ma taidan su kaske.
Lase oma palge hiilgusel
paista oma teenija
peale,1 c
˜
¨ ¨
opeta mulle oma maarusi.
Pisarad voolavad
mu silmist,
¨
sest rahvas ei taida
su seadust. d

 [tsadee]

˜
137 Sa oled oiglane, Jehoova, e
˜
su seadused on oiged. f
138 Sinu meeldetuletused
˜
on oiged
¨
¨ ¨
ja taiesti usaldusvaarsed.
˜
139 Ind poleb mu sees, g
sest mu vastased
˜
on unustanud su sonad.
˜
¨
140 Sinu sona on labini
puhas, h
sinu teenija armastab
seda. i
¨
˜
141 Ma olen tuhine ja polatud, j
¨
kuid sinu kaske
ma ei unusta.
˜
142 Sinu oigus on
˜
igavene oigus, k
˜
sinu seadus on tode. l
143 Kuigi olen ahastuses
¨
ja hadas,
¨
pean ma su kaske kalliks.
144 Sinu meeldetuletused
˜
on oiged igavesti.
Anna mulle arusaamist, m
˜
et voiksin elada.
˜
˜
119:133 1 Voib tolkida ka „tee mu sam˜
˜
mud kindlaks”. 119:135 1 Voib tolkida
ka „naerata oma teenijale”.
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152

 [koof]

¨ ¨
¨
Ma huuan kogu sudamest.
Vasta mulle, Jehoova!
¨
¨ ¨
Ma taidan su maarusi.
¨ ¨
Ma huuan sinu poole.
¨ ¨
Oh paasta mind!
¨
Ma jargin su
meeldetuletusi.
¨
Ma olen arkvel enne koitu,
¨ ¨
et huuda sind appi, a
˜
sest sinu sonad
on mu lootus.
¨
Ma arkan enne
¨
oiseid vahikordi,
˜
et motiskleda
˜
¨
su tootuse ule1. b
¨ ¨
Kuula mu haalt oma truu
¨
armastuse parast. c
Oo, Jehoova, hoia mind
˜
¨ ¨
elus oma oigust mooda!
¨
¨
Kes kaituvad habitult1,
on mulle liginenud,
sinu seadusest
on nad kaugel.
¨
Sa oled mu lahedal,
Jehoova, d
˜
¨
˜
koik sinu kasud on tode. e
Juba ammu sain ma
teada su meeldetuletuste
kohta,
et oled andnud need
igaveseks. f

 [rees]ˇ

¨ ¨
153 Vaata mu vaeva ja paasta
mind, g
sest ma pole unustanud
su seadust.
¨ ¨
154 Kaitse1 ja paasta mind, h
hoia mind elus,
˜
nagu oled tootanud.
¨ ¨
155 Paaste on kaugel
jumalatutest,
sest nad pole taga
˜
¨ ¨
noudnud su maarusi. i
˜
˜
˜
119:148 1 Voib tolkida ka „uurida su too˜
˜
˜
tust”. 119:150 1 Voib tolkida ka „rove˜
˜
dalt”. 119:154 1 Voib tolkida ka „aja mu
kohtuasja”.

LAULUD 119:156–120:2
156 Sinu halastus on suur,
Jehoova. a
˜
Hoia mind elus oma oigust
¨ ¨
mooda.
157 Mul on palju tagakiusajaid
ja vastaseid, b
kuid sinu meeldetuletus˜
test pole ma korvale
kaldunud.
¨
158 Ma vaatan tulgastusega
reeturlike peale,
¨
˜
sest nad ei jargi sinu sona. c
159 Vaata, kuidas ma armastan sinu korraldusi!
Oo, Jehoova, hoia mind
elus oma truu armastuse
¨
parast! d
˜
¨
˜
160 Sinu sona on labini tode, e
˜
˜
koik su seadused on oiged
ja igavesed.
ˇ
 [sin] voi˜ [ sin]

161 Peamehed vaenavad mind f
˜
pohjuseta,
¨
kuid mu suda tunneb au˜
kartust su sonade vastu. g
˜ ˜
¨
162 Ma roomustan su utluste
¨
ule h
nagu see, kes saab
˜
rikkaliku sojasaagi.
163 Ma vihkan valet,
¨
ma jalestan seda, i
kuid sinu seadust
ma armastan. j
¨
164 Seitse korda paevas
kiidan ma sind
˜
sinu oigete seaduste eest.
165 Sinu seaduse armastajail
on suur rahu, k
miski ei pane neid
komistama.
¨ ¨
166 Ma loodan sinu paastetegudele, Jehoova,
¨
¨
ja taidan su kaske.
167 Ma hoian su
meeldetuletusi
¨
ja armastan neid vaga. l
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¨
168 Ma jargin su korraldusi
ja meeldetuletusi,
˜
sest koik mu teod
on sulle teada. a

838

 [tav]

˜
¨ ¨
169 Joudku mu appihuud
sinuni, Jehoova. b
Anna mulle arusaamist,
¨
nagu oled oelnud. c
˜
170 Tousku mu anumine
sinu ette.
¨ ¨
Paasta mind, nagu oled
lubanud.
171 Hoovaku mu huultelt
kiitust, d
˜
sest sa opetad mulle
¨ ¨
oma maarusi.
172 Laulgu mu keel
˜
su tootustest, e
˜
¨
sest koik su kasud
˜
on oiged.
¨
173 Olgu su kasi valmis mind
aitama, f
sest olen otsustanud kuuletuda su korraldustele. g
¨ ¨
174 Ma igatsen su paastet,
Jehoova,
sinu seadus on mulle
kallis. h
175 Luba mul elada,
˜
et voiksin sind kiita, i
sinu seadused
aidaku mind.
176 Ma olen eksinud
nagu kadunud lammas. j
¨
Otsi ules oma teenija,
sest ma pole unustanud
¨
su kaske. k
¨
Ulesminekulaul.1

¨

¨ ¨

hadas huudsin
120 Oma
ma Jehoovat
l

ja tema vastas mulle. m
¨ ¨
2 Oh, Jehoova, paasta mind
kelmide huulte,
¨
valeliku keele kaest!
˜
120:mrk 1 Vt „Sonaseletusi”.
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LAULUD 120:3–124:1

3 Mida Jumal sulle teeb ja
kuidas sind nuhtleb,
sa valelik keel? a
˜
4 Ta nuhtleb sind sojamehe
teravate nooltega, b
˜
˜ ˜
¨
korbepoosa tuliste sutega. c
¨
5 Hada mulle, sest olen
˜ ˜
vooras Mesekis! d
Elan Keedari e telkide
keskel.
6 Liiga kaua olen elanud
nende seas,
kes vihkavad rahu. f
7 Mina tahan rahu, aga kui
¨ ¨
ma sellest raagin,
˜
valmistuvad nemad sojaks.
¨
Ulesminekulaul.

˜
Op 12:22
L 7:13
L 140:10
1Mo 10:2
Jer 49:28
L 57:4

a
b
c
d
e
f


LAUL 121
g L 125:2
h L 46:1

i
j
k
l
m

˜

ostan silmad
¨
121 Mamtagede
poole.

g

Kust tuleb mulle abi?
2 Abi tuleb mulle Jehoovalt, h
taeva ja maa loojalt.
3 Ta ei lase eal su jalga
¨ ¨
vaaratada. i
Sinu kaitsja ei tuku iial.
4 Ta ei tuku ega maga iial,
tema, kes Iisraeli kaitseb. j
5 Jehoova kaitseb sind,
Jehoova on varjuks k su
¨
paremal kael: l
¨
¨
6 paeval ei vaeva sind paike m
¨ ¨
ega oosel kuu. n
7 Jehoova kaitseb sind
˜
¨
koigi hadade eest, o
tema kaitseb su elu. p
8 Jehoova kaitseb sind
˜
koiges, mida teed,
¨ ¨
nuud ja igavesti.
¨
Ulesminekulaul. Taaveti laul.

˜ ˜
Ma roomustasin,
¨
kui mulle oeldi:
¨
„Lahme Jehoova kotta!” q
¨ ¨
2 Nuud seisavad meie jalad
¨
sinu varavais,
Jeruusalemm. r
3 Jeruusalemm on ehitatud
linnaks,
¨
liidetud uhtseks tervikuks. s
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LAUL 120
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4 Sellesse on tulnud
suguharud,
Jaahi suguharud,
¨
nagu Iisraeli on kastud,
et kiita Jehoova nime. a
5 Sellesse on seatud
¨
kohtujarjed, b
troonid Taaveti soole. c
6 Paluge rahu
Jeruusalemmale! d
Kes seda linna armastavad,
elavad julgesti.
7 Olgu rahu su
kaitsevallide1 vahel,
julgeolek su
kindlustornides.
˜
8 Oma vendade ja soprade
¨
¨
parast ma utlen:
„Rahu sulle!”
9 Meie Jumala Jehoova koja
¨
parast e
¨
taotlen ma sinu huvangut.
¨
Ulesminekulaul.

˜
Sinu poole tostan ma
oma silmad, f
sinu poole, kelle troon
on taevas.
2 Nagu sulase silmad
¨
vaatavad isanda katele,
nagu teenijanna silmad
¨
emanda katele,
¨ ¨
nii on meie pilk pooratud
meie Jumala Jehoova
poole, g
kuni tema meile halastab. h
3 Halasta meie peale,
Jehoova, halasta,
¨
sest oleme enam kui kullalt
˜
kogenud polgust. i
¨
4 Rohkem kui kullalt oleme
tundnud jultunute pilget,
˜
˜
korkide polgust.

123

¨
Ulesminekulaul. Taaveti laul.

„Kui Jehoova poleks
124
olnud meiega,”
¨
j

utelgu Iisrael,

˜
˜
¨ ¨
122:7 1 Voib tolkida ka „kaitsemuuride”.

LAULUD 124:2–127:5
2 „kui Jehoova poleks olnud
meiega, a
¨
kui meid runnati, b
¨
3 oleks rundajad meid
elusalt neelanud, c
˜
poledes vihast meie vastu. d
4 Veed oleksid meid
¨
ara uhtunud,
¨
¨
vetevood meist ule kainud. e
¨
5 Maslevad veed oleksid meid
enda alla matnud.
6 Kiidetud olgu Jehoova,
kes ei andnud meid saagiks
nende hammaste vahele!
7 Me oleme kui linnud,
¨ ¨
kes on paasenud
¨ ¨
˜
linnupuudja loksust. f
˜
˜
¨
Loks lohuti ara
ja me saime priiks. g
8 Meie abi tuleb temalt,
kelle nimi on Jehoova, h
kes on taeva ja maa looja.”
¨
Ulesminekulaul.

kes loodavad
125 Need,
Jehoovale,
¨
i

2

3

4
5

on nagu Siioni magi,
˜
mis ei koigu,
¨
vaid pusib igavesti. j
¨
Nagu maed Jeruusalemma
¨
umber k
on Jehoova oma rahva
¨
umber l
¨ ¨
nuud ja igavesti.
¨ ¨
Kurjuse valitsuskepp ei jaa
˜
igavesti oigetele jagatud
maa kohale, m
˜
¨ ¨
et oiged ei poorduks
kurja tegema. n
Oo, Jehoova, tee head
headele, o
¨
neile, kes sudamelt ausad! p
¨ ¨
Kes aga poorduvad oma
˜
koveratele teedele,
˜
need korvaldab Jehoova
¨
¨
uhes ulekohtustega. q
Rahu Iisraelile!
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127
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LAUL 127
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g Op
˜ 3:6
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Op
˜ 10:22
Op 16:3
Jes 27:3
L 3:5
Kog 5:12
1Mo 33:4, 5
1Mo 48:3, 4
1Sa 2:21
1Mo 41:
51, 52
3Mo 26:9
Ii 42:12, 13
L 128:3
˜
Op 17:6
1Mo 50:23

840

˜
Kui Jehoova toi tagasi
Siioni vangid, a
¨
olime kui unenaos.
¨
Meie suu oli tais naeru,
meie keel juubeldas. b
¨
Sel ajal oeldi rahvaste seas:
„Jehoova on teinud neile
suuri asju.” c
Jehoova on teinud meile
suuri asju, d
¨
˜ ˜
me oleme uliroomsad!
Oo, Jehoova, too tagasi
meie vangid
nagu veeojad Negevisse!
¨
Kes kulvab pisaratega,
˜
˜
loikab hoiskamisega.
Kes minnes nutab
¨
kulvikotti kandes,
˜
naaseb hoisates, e
¨
kaes viljavihud. f

126
2

¨
Ulesminekulaul.

4
5

naevad ehitajad selle kallal
vaeva asjata. g
Kui Jehoova ei valva linna, h
¨
on valvur arkvel asjata.
˜
Ilmaaegu te tousete vara,
¨
olete kaua uleval
¨
¨
ja rugate leiva parast.
Ta ju hoolitseb
oma armsate eest
ja annab neile une. i
¨
Lapsed on Jehoova parand, j
ihuvili tasu temalt. k
¨
Nagu nooled sangari kaes
˜
on noorpolve pojad. l
˜
Onnelik on mees,
kes nendega
¨
oma nooletupe taidab. m
¨ ¨
¨
Ei jaa ta habisse,
sest ta pojad kaitsevad
teda vastaste ees
¨
linnavaravas.

841

¨
Onnelik on igauks, kes
kardab Jehoovat a
¨
ja kaib tema teedel. b
¨ ¨
Sa sood siis oma
¨
katevaeva vilja,
˜
oled onnelik ja
¨
¨
sul laheb hasti. c
Su naine on su majas
kui viljakas viinapuu, d
¨
su pojad on su laua umber
˜
˜
kui olipuu vosud.
˜
Nii onnistatakse meest,
kes kardab Jehoovat. e
˜
Jehoova onnistab sind
Siionist.
¨
Saagu sa naha
˜
Jeruusalemma oitsengut
˜
¨
koigil oma elupaevil. f
¨
Saagu sa naha
oma pojapoegi.
Rahu Iisraelile!
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LAULUD 128:1–131:3

¨
Ulesminekulaul.
˜
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¨
Ulesminekulaul.

˜

olvest peale
129 „Noorp
on mind palju
¨
2

3
4
5
6
7
8

runnatud,” g
¨
utelgu Iisrael,
˜
„noorpolvest peale
¨
on mind palju runnatud, h
kuid minust pole
˜
voitu saadud. i
¨
¨
Kundjad on kundnud
j
mu selga,
ajanud pikki vagusid.”
˜
Kuid Jehoova on oiglane, k
ta on raiunud katki
¨
jumalatute koied. l
¨ ¨
¨
Nad jaavad habisse ning
taganevad alandatult,
˜
koik, kes vihkavad Siionit. m
Nad on kui haljas rohi
katusel:
see kuivab enne kitkumist,
˜
¨
loikaja ei saa peotaitki,
¨
¨
vihkude koguja suletaitki.
¨
¨ ¨
Ei utle neile moodaminejad:
˜
„Jehoova onnistagu teid!
˜
Me onnistame teid Jehoova
nimel.”
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h L 78:70
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¨
Ulesminekulaul.

˜

¨

sugavusest
¨ ¨
130 Pohjatust
huuan ma sinu

poole, Jehoova. a
2 Oo, Jehoova, kuula
¨ ¨
mu haalt!
˜
¨
Pangu su korv tahele
mu abipalveid!
¨
3 Oo, Jaah, kui naeksid1
¨
uksnes eksimusi,
¨
kes siis, Jehoova, pusiks? b
4 Ent sina oled andeksandja, c
et sinu ees tuntaks
aukartust. d
5 Ma loodan Jehoovale,
mu hing loodab talle,
˜
¨
tema tootuste taitumist
ma ootan.
6 Ma ootan pikisilmi
Jehoovat, e
ootan rohkem kui
vahimehed hommikut, f
jah, rohkem kui
vahimehed hommikut.
7 Oodaku Iisrael Jehoovat,
sest Jehoova armastus
on truu, g
¨
temal on vagi lunastada.
˜
8 Ta lunastab Iisraeli koigist
¨ ¨
suutegudest.
¨
Ulesminekulaul. Taaveti laul.

¨

mu suda
˜
131 Oo,ei Jehoova,
ole kork
¨
ega silmad ulbed. h
Ma pole ihaldanud asju, i
mis on mulle liiga suured ja
¨
kattesaamatud.
2 Ma olen rahustanud ja
vaigistanud oma hinge, j
olen kui
˜ ˜
voorutatud lapsuke
¨
ema sules,
olen rahul kui
˜ ˜
voorutatud lapsuke.
3 Iisrael, oota Jehoovatk
¨ ¨
nuud ja igavesti!

˜
˜
130:3 1 Voib tolkida ka „peaksid silmas”.

LAULUD 132:1–134:3

˜
Oo, Jehoova, motle
Taavetile,
˜
koigile ta kannatustele, a
˜
kuidas ta tootas Jehoovale,
¨
vandus Jaakobi vagevale: b
¨
„Ei lahe ma oma telki,
oma kotta, c
ega heida oma asemele,
¨
oma sangi,
ei anna ma und silmadele
ega lase suikuda laugudel,
kuni leian paiga Jehoovale,
kauni eluaseme Jaakobi
¨
vagevale.” d
Me kuulsime sellest1
Efratas, e
leidsime selle metsade
maalt. f
Mingem tema elamusse, g
kummardagem
¨
tema jalajari ette. h
˜
Touse, Jehoova,
mine oma puhkepaika, i
˜
sina ja su jou laegas. j
Riietugu su preestrid
˜
oigusesse,
˜
su ustavad hoisaku
˜ ˜
roomsalt.
¨
Oma teenija Taaveti parast
¨
¨
˜
ara hulga oma voitut. k
Jehoova on vandunud
Taavetile,
˜
ta¨ ei tagane oma sonast
¨
„Uhe sinu jareltulijaist
panen ma su troonile. l
Kui su pojad peavad kinni
mu lepingust,
¨
jargivad meeldetuletusi,
mis ma neile annan, m
siis istuvad ka nende pojad
igavesti su troonil”. n
Jah, Jehoova on valinud
Siioni, o
ta on igatsenud seda
oma elupaigaks. p
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¨
Ulesminekulaul.

˜
132:6 1 Moeldakse ilmselt kas lepingu˜
¨
laegast voi telkpuhamut.
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14 „See on minu puhkepaik
igavesti,
siin ma elan, a
seda olen igatsenud.
˜
15 Ma onnistan seda
¨
kullusliku toiduga,
annan leiba selle vaestele. b
16 Selle preestrid riietan ma
¨ ¨
paastesse, c
˜
selle ustavad hoiskavad
˜ ˜
roomust. d
17 Seal lasen ma kasvada
˜
Taaveti joul1.
Ma olen seadnud valmis
˜
lambi oma voitule. e
18 Tema vaenlased riietan
¨
ma habisse,
¨
kuid tema peas sarab
kroon.” f
¨
Ulesminekulaul. Taaveti laul.

kui hea ja
133 Vaata,
armas on see,
¨

et vennad elavad uhtsuses! g
2 See on kui pea peale
˜
valatud hea oli, h
mis voolab alla habemesse,
Aaroni habemesse, i
˜
norgub tema
kuuekaelusesse.
3 See on kui Hermoni kaste, j
mis langeb
¨
Siioni magedele. k
Sinna on Jehoova pannud
˜
onnistuse —
elu igavese.
¨
Ulesminekulaul.

Jehoovat,
˜
134 Kiitke
koik Jehoova

teenijad, l
¨ ¨
teie, kes teenite oositi
Jehoova kojas. m
˜
¨
¨
2 Tostke kaed n puhaduses1,
kiitke
Jehoovat.
˜
3 Onnistagu Jehoova sind
Siionist,

˜
˜
132:17 1 Sona-sonalt „sarvel”. 134:2
˜
¨
¨
1 Teine voimalik tahendus: „puhamus”.

843
tema, kes on teinud taeva
ja maa.
Kiitke Jaahi!1
Kiitke Jehoova nime,
tooge talle kiitust,
Jehoova teenijad, a
teie, kes seisate
Jehoova kojas,
˜
meie Jumala koja ouedes. b
Kiitke Jaahi,
sest Jehoova on hea. c
Laulge kiitust1 tema nimele,
sest see on kaunis.
Sest Jaah on valinud
enesele Jaakobi,
Iisraeli endale eriliseks1
omandiks. d
Ma tean, et Jehoova on
suur,
¨
˜
meie isand on ule koigist
jumalaist. e
˜
Koike, mida Jehoova tahab,
seda ta ka teeb f
taevas ja maa peal,
¨
meres ja vetesugavustes.
˜
Ta tostab pilved1
¨ ¨
maa aartest,
paneb vihmaga
¨
¨
valgud sahvima,2
¨
toob valja oma aitadest
tuule. g
Ta surmas Egiptuse
¨
esmasundinud,
nii inimesed kui ka
loomad. h
¨
Ta tegi tunnustahti ja imesid su keskel, Egiptus, i
˜
vaarao ja koigi ta sulaste
ees. j
˜
Ta loi maha paljud rahvad, k
¨
tappis vagevad kuningad, l
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11 emorlaste kuninga Siihoni, a
Baasani kuninga Oogi, b
¨
˜
ja havitas koik Kaanani
kuningriigid.
12 Ta andis nende maa
¨
parandiks,
¨
parandiks oma rahvale
Iisraelile. c
13 Oo, Jehoova, sinu nimi
¨
pusib igavesti,
oo, Jehoova, sinu kuulsus1
˜
˜
polvest polve! d
14 Jehoova kaitseb
oma rahvast1, e
tunneb kaasa
oma teenijaile. f
15 Rahvaste ebajumalad on
˜
hobe ja kuld,
¨
¨ ¨
inimese katetoo. g
16 Suu neil on,
¨ ¨
aga nad ei raagi, h
silmad neil on,
¨
aga nad ei nae,
˜
17 korvad neil on,
aga nad ei kuule,
˜
ei ole neil hingeohku suus. i
18 Nende valmistajad saavad
nende sarnaseks, j
˜
nagu koik, kes nende peale
loodavad. k
19 Iisraeli sugu,
kiida Jehoovat!
Aaroni sugu,
kiida Jehoovat!
20 Leevi sugu, kiida Jehoovat! l
Teie, kes kardate Jehoovat,
kiitke Jehoovat!
21 Olgu Jehoova kiidetud
Siionis, m
tema, kes elab
Jeruusalemmas. n
Kiitke Jaahi! o
¨
Tanage Jehoovat,
sest tema on hea, p
tema truu armastus
kestab igavesti. q

136

o Ilm 19:6
˜
˜
135:1 1 Voib tolkida ka „halleluuja”. Jaah 
¨
on nime Jehoova luhivorm. 135:3 LAUL 136
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „tooge pillimanguga kii˜
˜
p Lu 18:19
tust”. 135:4 1 Voib tolkida ka „kalliks”.
˜
˜
7:3
˜
˜
˜
˜
135:7 1 Voib tolkida ka „udu”. 2 Teine q 2Aj
135:13 1 Voib tolkida ka „nimi”, sona-so2Aj 20:21
˜
¨
¨
¨
˜
˜
voimalik tahendus: „avab vihmale varanalt „malestus”. 135:14 1 Voib tolkida
L 106:1
ka „kaitseb oma rahvast kohtuasjas”.
vad”.
L 107:1

LAUL 136:2–26

¨
2 Tanage jumalate Jumalat, a
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
¨
3 Tanage isandate isandat,
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
¨
4 Tema uksi teeb suuri
imesid, b
sest tema truu armastus
kestab igavesti. c
5 Tema tegi oskuslikult1
taeva, d
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
6 Tema laotas maa vetest
˜
korgemale, e
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
7 Tema tegi suured
valgusallikad, f
sest tema truu armastus
kestab igavesti,
¨
8 pani paikese valitsema
¨
¨
paeva ule, g
sest tema truu armastus
kestab igavesti,
¨
¨ ¨ ¨
9 kuu ja tahed oo ule, h
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
10 Tema surmas Egiptuse
¨
esmasundinud, i
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
˜
11 Tema toi Iisraeli Egiptusest
¨
valja, j
sest tema truu armastus
kestab igavesti,
˜
¨
¨
12 voimsa kae k ja valja¨
sirutatud kasivarrega,
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
˜
13 Tema lohestas Punase mere
kaheks, l
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
14 Tema lasi Iisraelil selle
¨
keskelt labi minna, m
˜
˜
136:5 1 Voib tolkida ka „tarkusega”.
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26

sest tema truu armastus
kestab igavesti.
Tema paiskas vaarao
˜
¨
ja ta sojavae
Punasesse merre, a
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
Tema viis oma rahva
¨
˜
labi korbe, b
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
˜
¨
Tema loi maha vagevad
kuningad, c
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
˜
Tema tappis voimsad
kuningad,
sest tema truu armastus
kestab igavesti,
emorlaste kuninga Siihoni, d
sest tema truu armastus
kestab igavesti,
ja Baasani kuninga Oogi, e
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
Tema andis nende maa
¨
parandiks, f
sest tema truu armastus
kestab igavesti,
¨
parandiks oma teenijale
Iisraelile,
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
Tema pidas meid meeles
meie alanduses, g
sest tema truu armastus
kestab igavesti. h
¨ ¨
Tema paastis meid
¨
korduvalt vastaste kaest, i
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
Tema annab toitu kogu
loodule, j
sest tema truu armastus
kestab igavesti.
¨
Tanage taeva Jumalat,
sest tema truu armastus
kestab igavesti.

845

¨
˜
Babuloni jogede
¨ ¨
aares, a seal
me istusime
ja nutsime, kui meenutasime Siionit. b
Tema paplite otsa
¨ ¨
riputasime oma luurad. c
˜
Seal noudsid vangistajad
meilt laulu, d
pilkajad meelelahutust:
¨
„Laulge meile uks
Siioni laul!”
Kuidas saaksime laulda
Jehoova laulu
˜ ˜
vooral pinnal?
Kui peaksin su unustama,
oo, Jeruusalemm,
siis unustagu ka
¨
˜
mu parem kasi koik1! e
Kleepugu mu keel suulakke,
kui ma sind ei meenuta,
˜
kui ma ei tosta
˜
Jeruusalemma korgemale
˜ ˜
oma suurimast roomust! f
Oo, Jehoova, meenuta
˜
neid edomlaste sonu
Jeruusalemma
¨
langemise paeval:
„Kiskuge see maha! Kiskuge
¨ ¨
see alusmuurini maha!” g
¨
¨
Sa Babuloni tutar,
¨
keda ootab having, h
˜
onnelik on see,
˜
kes tasub sulle nonda,
i
nagu
sina
tegid
meile.
˜
Onnelik on see,
kes haarab su lapsed
ja virutab nad vastu kaljut. j
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Taaveti laul.

¨
Ma tanan sind kogu
¨
sudamest. k
Teiste jumalate ees
laulan ma sulle kiitust.1

138

˜
¨
137:5 1 Teine voimalik tahendus: „siis
¨
¨
karbugu mu parem kasi”. 138:1 1 Teine
˜
¨
voimalik tahendus: „teisi jumalaid trot¨
sides kiidan ma sind pillimanguga”.
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L 139:23
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n L 94:11

¨
2 Ma kummardan su puha
templi poole a
ja kiidan su nime b
sinu truu armastuse
¨
ja ustavuse parast,
sest sa oled teinud
˜
oma tootused ja nime
¨
˜
ulevamaks kui koik muu1.
¨
¨ ¨
3 Paeval, mil ma huudsin,
vastasid sa mulle, c
sa tegid mu julgeks ja
tugevaks. d
4 Sind, Jehoova,
¨
hakkavad tanama
˜
koik maa kuningad, e
sest nad kuulevad
˜
su tootustest.
5 Nad laulavad
Jehoova teedest,
sest Jehoova auhiilgus
˜
on voimas. f
¨
˜
6 Jehoova on kull korge, kuid
¨
ta markab alandlikku, g
˜
korki ta aga enda ligi
ei lase. h
7 Isegi kui oleksin ohus,
hoiaksid sina mind elus. i
¨
Sa sirutaksid oma kae
mu vaenlaste viha vastu,
¨
¨ ¨
su parem kasi paastaks
mind.
˜
˜
8 Jehoova viib lopule koik,
mis ta minu heaks teeb.
Oo, Jehoova, sinu truu
kestab igavesti. j
¨ armastus
¨
¨
¨ ¨
Ara hulga oma katetood! k
Juhatajale. Taaveti laul.

Jehoova, sa uurid
¨
139 Oo,mind
labi,
sa tunned mind. l
2 Sina tead, millal ma istun
˜
ja millal tousen, m
˜
sa moistad juba kaugelt
˜
mu motteid. n
¨
¨
3 Sa jalgid mind, kui ma randan ja kui pikali heidan,

˜
¨
138:2 1 Teine voimalik tahendus: „oled
˜
¨
teinud oma tootused oma nimestki ulevamaks”.

LAULUD 139:4–140:1
4
5
6

7

8

9
10

11

12

13
14

˜
sulle on tuttavad koik mu
teed. a
˜
Sona pole veel mu keelelgi,
kui sina, Jehoova,
juba tead seda. b
¨
Eest ja tagant sa umbritsed
mind,
¨
oma kae sa paned mu peale.
¨
See teadmine uletab
mu arusaamise1.
˜
See on liig korge, et selleni
¨ ¨
kuundiksin.2 c
˜
˜
Kuhu voiksin pogeneda
su vaimu eest,
kuhu pageda
su palge eest? d
˜
Kui touseksin taevasse,
oleksid sa seal,
kui teeksin aseme surmavalda1, oleksid sa sealgi. e
Kui lendaksin koidu tiivul
minema
ja asuksin merede taha,
¨
siis juhiks su kasi mind
sealgi,
¨
su parem kasi
hoiaks must kinni. f
¨
Kui utleksin:
„Pimedus varjab mind”,
¨ ¨
¨
muutuks oo mu umber
valguseks.
Isegi pimedus poleks
sulle pime,
¨ ¨
¨
vaid oo oleks kui paev, g
¨
pimedus saraks kui valgus. h
Sina valmistasid mu
neerud,
¨
varjasid1 mind emausas. i
¨
Ma tanan sind, et olen
¨
nii aukartustaratavalt,
nii imeliselt loodud. j
¨ ¨
¨
Su tood on imeparased, k
¨
seda tean ma hasti.
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j L 101:3
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m L 17:3

15 Mu luud polnud varjul
su eest,
kui mind salajas tehti,
¨
maasugavuses kooti. a
¨
16 Su silmad nagid mind juba
mu looteeas,
su raamatusse pandi kirja
˜
koik mu osad,
¨
nende kujunemispaevad,
¨
kui uhtki neist veel polnud.
17 Kui kallid on mulle
˜
su motted! b
Oo, Jumal, neid on
¨ ¨
maaratult palju! c
¨ ¨
18 Kui puuaksin neid
¨
ara lugeda, oleks neid
d
¨ rohkem kui liivateri.
˜
Argates oleks mu motted
veelgi su juures.1 e
19 Oh, Jumal, tee ometi
˜
jumalatule lopp! f
Siis taganevad minust
verejanulised mehed,
¨ ¨
20 kes raagivad sinu vastu
kurja.
Nad on su vastased,
¨ ¨
kes kasutavad vaaritult
su nime. g
21 Eks vihka ma su vihamehi,
Jehoova, h
¨
eks jalesta ma neid,
¨
kes massavad su vastu? i
¨
22 Taie vihaga vihkan ma
neid, j
nad on saanud
mu verivaenlasteks.
¨
23 Oo, Jumal, uuri mind labi
¨
ja tunne mu sudant, k
¨
katsu mind labi ja
˜
tea mu muremotteid. l
24 Vaata, kas kaldun
hukatuse teele, m
juhi mind n igaviku teel.

Juhatajale. Taaveti laul.
˜
˜
139:6 1 Voib tolkida ka „on mulle lii- n L 5:8
¨ ¨
˜
˜
Oo, Jehoova, paasta
L 143:8
ga imeline”. 2 Voib tolkida ka „seda on
¨
˜
L 143:10
mind kurjade kaest,
liiga palju, et suudaksin seda moista”.
¨
¨
o
kaitse
v
agivaldsete
eest,
139:8 1 Sumboolne paik, kus inimesed 
˜
magavad surmaund. (Vt „Sonaseletu- LAUL 140
˜
¨
˜
¨
¨
si”.) 139:13 1 Teine voimalik tahendus: o L 18:48
139:18 1 Teine voimalik tahendus: „argates loendaksin neid ikka veel”.
„kudusid”.
L 59:1
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¨
2 kes hauvad sudames kurja, a
˜
¨
¨
ohutavad paev labi vaenu.
3 Nende keel on terav
kui maol, b
nende suus on
¨
¨
rastikumurk. c (sela)
4 Oo, Jehoova, hoia mind sat¨
tumast jumalatute katte, d
¨
kaitse mind vagivaldsete
eest,
kes tahavad panna mind
komistama.
˜
5 Korgid on seadnud mulle
˜
salajasse loksu,
˜
laotanud mu teele vorgu, e
¨ ¨
pannud mulle puuniseid. f
(sela)
¨
6 Ma utlen Jehoovale:
„Sina oled mu Jumal.
Kuula, Jehoova,
mu abipalveid!” g
˜
7 Oo, korgeim valitseja Je¨
¨ ¨
hoova, mu vagev paastja,
sa kaitsed mu pead
¨
aeval. h
¨ lahingup
¨
8 Ara taida jumalatu soove,
Jehoova,
˜
¨
ara lase ta salanoul korda
minna, et ta uhkust
ei tunneks. i (sela)
9 Katku mu piirajate pead
nende huulte kurjus. j
10 Sadagu nende peale
¨
tuliseid susi. k
Heidetagu nad tulle,
¨
sugavatesse aukudesse, l et
˜
¨ nad enam iial ei touseks.
11 Argu leidku laimaja
maa peal endale kohta. m
¨
Ajagu kurjus taga vagivald¨ ¨
set ja loogu ta maha.
12 Ma tean, et Jehoova kaitseb
¨
hadalist,
˜
annab
vaesele oiguse. n
˜
13 Oiged kiidavad su nime,
ausameelsed elavad su
palge ees. o
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10

Taaveti laul.

Oo, Jehoova, sind
¨ ¨
ma huuan. a
˜
Totta mulle appi! b
¨
Pane tahele, kui sind
¨ ¨
huuan. c
Olgu mu palve suitsutusrohuks d su ees, e
¨
˜
¨
mu ulestostetud kaed
˜
kui ohtune roaohver. f
Oo, Jehoova, pane valvur
mu suu ette,
vahimees
g
¨ mu huulte uksele.
¨
Ara luba mu sudamel
¨ ¨
halva poole poorduda, h
et ma ei teeks kurja
˜
koos oelatega
¨ ¨
ega
s
o
oks
nende maiuspalu.
˜
¨ ¨
Oige loogu mind —
see on truu armastus. i
Tema noomigu mind — see
˜
on kui oli mu pea peale, j
sellest mu pea ei keeldu. k
Ma palvetan tema eest
˜
ka ta onnetuses.
Kuigi rahva juhid on
˜
kaljult alla tougatud,
˜
kuulab rahvas mu sonu,
sest need on meeldivad.
¨
Nagu kundes keeratakse
maa pahupidi,
nii on meie luud pillutatud
surmavalla suhu.
Ent minu silmad vaatavad
˜
sinu poole, korgeim
valitseja Jehoova. l
Sina
oled mu varjupaik.
¨
˜
Ara vota mult elu!
Hoia mind mulle seatud
˜
˜
loksu lougadest,
hoia mind nurjatute
¨ ¨
puunistest!
¨
Jumalatud langevad uhes˜
koos oma vorkudesse, m
¨ ¨
mina aga paasen neist
¨ ¨
mooda.

LAULUD 142:1–143:12
¨Maskil.1 Taaveti laul, mille ta tegi
parast seda, kui ta oli olnud koopas. a
Palve.

¨ ¨
¨ ¨
Valjul haalel huuan ma
Jehoovat appi, b
¨ ¨
valjul haalel anun
Jehoovalt halastust.
¨
Tema ette valan valja
oma mure,
tema ees jutustan
oma ahastusest, c
˜
kui vaim mu sees norkeb1.
¨
Siis jalgid sina mu teerada. d
¨
Teele, kus ma kain,
˜
on mulle peidetud loks.
Vaata mu paremale poole
¨
ja nae,
et keegi minust ei hooli. e
˜
Kuhugi pole mul pogeneda, f
¨
keegi ei muretse mu parast.
¨ ¨
Sind, Jehoova, huuan ma
appi.
¨
Ma utlen: „Sina oled
mu varjupaik, g
˜
koik, mis mul on
elavate maal.”
¨
Pane tahele mu abipalvet,
¨
sest olen taiesti maha
surutud.
¨ ¨
Paasta mind tagakiusajate
¨
kaest, h
sest nad on minust
tugevamad.
¨
Too mind valja
vangikoopast
kiitma sinu nime.
¨
˜
Kogunegu mu umber oiged,
sest sa teed mulle head.
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Taaveti laul.

Oo, Jehoova, kuula
143
mu palvet,
˜
i

vota kuulda mu anumist.
Vasta mulle oma ustavuse
˜
¨
¨ ja oiguse parast.
2 Ara mine kohtusse
oma teenija vastu,
¨
sest ukski elav pole
˜
sinu ees oige. j

˜
142:mrk
142:3
˜
˜ 1 Vt „Sonaseletusi”.
˜
1 Voib tolkida ka „kui mu joud kaob”.

g L 27:9
h L 28:1
i L˜ 5:8

Op 3:6

j L 59:1
L 61:3, 4
L 91:1

k L 25:4
l L 31:1
m 1Sa 25:29
1Sa 26:9, 10

¨
3 Vaenlane jalitab mind,
ta on tallanud mu elu
jalge alla,
pannud mu elama pimedusse, ammusurnute hulka.
˜
4 Mu vaim norkeb,1 a
¨
suda mu sees tuimub. b
5 Ma meenutan
¨
ammuseid paevi,
˜
˜
motlen koigi su tegude
peale, c
˜
˜
motisklen monuga
¨
¨ ¨
¨
su katetoode ule1.
¨
6 Ma sirutan kaed sinu poole,
¨
ma janunen su jarele
˜
kui pouane maa. d (sela)
˜
7 Totta mulle vastama,
Jehoova! e
˜
f
Mu
¨ joud on otsakorral.
Ara varja oma palet
mu eest, g
et ma poleks nagu need, kes
¨
¨
lahevad hauasugavusse. h
8 Lase mul hommikul kuulda
oma truust armastusest,
sest sinule ma loodan.
Anna mulle teada tee,
¨
mida kaia, i
¨ ¨
sest ma poordun
sinu poole.
¨ ¨
9 Paasta mind vaenlaste
¨
kaest, Jehoova.
Sinult
otsin ma kaitset. j
˜
¨
10 Opeta mind taitma
k
oma tahet,
sest sina oled mu Jumal.
Sinu vaim on hea,
juhtigu see mind
tasasel maal1.
¨
11 Oma nime parast, Jehoova,
hoia mind elus.
˜
¨
Oma oiguse parast
¨ ¨
¨
paasta mind hadast. l
¨
12 Oma truu armastuse parast
˜
tee lopp mu vaenlastele. m

˜
˜
˜
143:4 1 Voib tolkida ka „mu joud kaob”.
˜
˜
143:5 1 Voib tolkida ka „uurin meelsasti
¨
¨
˜
˜
su katetoid”. 143:10 1 Voib tolkida ka
˜
„oigusemaal”.
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¨
˜
Havita koik, kes mind
kimbutavad, a
sest ma olen su teenija. b

144
2

3

4
5

6

7

8
9

10

Taaveti laul.

Kiidetud olgu Jehoova, mu kalju, c
˜
¨
kes opetab mu kasi
˜
voitlema,
˜
˜
mu sormi sodima. d
Tema on mu truu armastus,
mu kindlus,
mu kindel varjupaik
¨ ¨
ja paastja,
mu kilp ja see, kelle juures
ma varju otsin, e
tema alistab mulle rahvad. f
Oo, Jehoova, mis on inime¨
ne, et sa teda markad,
sureliku poeg,
¨
et paned teda tahele? g
˜
Inimene on kui hingeohk, h
¨
tema paevad kui
kaduv vari. i
Oo, Jehoova, painuta
taevast ja lasku alla, j
¨
puuduta magesid ja
pane need suitsema. k
¨ ¨ ¨
Loo valku ja
pilluta vaenlased, l
lase oma nooli ja
aja nad segadusse. m
¨
¨
Siruta ulalt oma kaed,
vabasta mind ja
¨ ¨
paasta vetevoost,
˜ ˜
¨
vooramaalaste kaest, n
¨ ¨
kelle suu raagib valet,
kes valet vandudes
˜
¨
tostavad parema kae.
Oo, Jumal, ma laulan sulle
uue laulu. o
¨
Kumnekeelse pilli saatel
laulan1 sulle kiitust,
˜
sulle, kes annad voidu
kuningatele, p
vabastad Taaveti,
oma teenija, surmava
˜ ˜
¨
mooga kaest. q

˜
˜
¨
144:9 1 Voib tolkida ka „mangin”.
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¨ ¨
11 Vabasta mind ja paasta
˜ ˜
¨
vooramaalaste kaest,
¨ ¨
kelle suu raagib valet,
kes valet vandudes
˜
¨
tostavad parema kae.
12 Siis on meie pojad nagu
noored kiire kasvuga
taimed,
¨
meie tutred nagu palee
nikerdatud nurgasambad.
13 Siis on meie aidad tulvil
˜
koiksugust saaki,
meie karjad aasadel paljunevad tuhandekordseks,
¨
lausa kumnete tuhandete
kordseks.
14 Meie kari on tiine,
˜
pole onnetust1
¨
ega nurisunnitust,
¨
meie valjakuil
¨
ei kuule hadakisa.
˜
15 Onnelik on rahvas,
¨
˜
¨
kelle kasi nonda kaib!
˜
Onnelik on rahvas,
kelle Jumal on Jehoova! a
Taaveti kiituslaul.

1¨ [alef]

ulistan sind, mu
145 MaJumal,
kuningas,

b

ma kiidan su nime ikka ja
igavesti. c

2 [beet]

¨
2 Kogu paeva ma kiidan sind, d
kiidan su nime ikka ja
igavesti. e

3 [gimel]

¨ ¨
3 Jehoova on suur ja vaarib
¨
f
ulimat kiitust,
tema suurus on tabamatu1. g

4 [dalet]

˜
˜
4 Polvest polve kiidetakse
¨
su toid,
˜
˜
144:14 1 Voib tolkida ka „ei teki reben˜
˜
˜
dit”. 145:3 1 Voib tolkida ka „moistetamatu”.

LAULUD 145:5–146:2

¨ ¨
¨
raagitakse su vagevatest
tegudest, a

5 [he] ˜
˜
5 koneldakse su voimsuse
auhiilgusest. b
˜
˜
Ma motisklen koigi su
¨
imeliste tegude ule.

6 [vav]

¨ ¨
6 Rahvas raagib su aukartust¨
aratavatest tegudest1
ning mina kuulutan sinu
suurust.

7 [zajin]
¨
7 Ulevoolavalt meenutatakse
su rohket headust, c
˜
sinu oigus paneb
˜
hoiskama. d
8 [heet]

8 Jehoova on kaastundlik
ja halastav, e
ta ei vihastu kergesti ning
on tulvil truud armastust. f

9 [teet]

˜
9 Jehoova on hea koigile, g
˜
tema halastus ilmneb koigis
ta tegudes.
[ jood]

˜
¨
10 Koik su teod ulistavad sind,
Jehoova, h
sinu ustavad kiidavad sind. i
[kaf]

¨ ¨
11 Nad raagivad su kuninga˜
voimu aulisusest, j
˜
¨
konelevad sinu vagevusest, k
[lamed]

12 et anda inimlastele teada
¨
su vagevatest tegudest, l
˜
su kuningavoimu
auhiilgusest. m

 [mem]˜

13 Sinu kuningavoim on
igavene,
˜
¨
su valitsusvoim pusib
˜
˜
n
polvest polve.
˜
˜
¨
145:6 1 Voib tolkida ka „aukartustarata˜
vast joust”.
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 [samekh] ˜
14 Jehoova toetab koiki,
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kes on langemas, a
˜
¨
˜
tostab pusti koik,
kes on maha surutud. b

 [ajin]

˜
15 Koigi silmad vaatavad
lootusrikkalt sinu poole,
˜
sina annad neile toidu oigel
ajal. c

 [pe]

¨
16 Sina avad oma kae
¨
˜
ja taidad koigi elavate
soovid. d

 [tsadee]

˜
˜
17 Jehoova on oige koigil
oma teedel, e
˜
ustav koigis oma tegudes. f

 [koof]

˜
18 Jehoova on ligi koigile,
¨ ¨
kes teda appi huuavad, g
˜
koigile, kes teda siiralt1
¨ ¨
appi huuavad. h

 [rees]ˇ

¨
19 Ta taidab nende soovid,
kes teda kardavad, i
¨ ¨
ta kuulab nende appihuudu
¨ ¨
j
ja paastab nad.
ˇ
 [ sin]

˜
20 Jehoova kaitseb koiki,
kes teda armastavad, k
¨
˜
kuid ta havitab koik
l
jumalatud.

 [tav]

21 Mu suu kiidab Jehoovat. m
˜
Koik elavad kiitku tema
¨
puha nime ikka ja
igavesti! n
Kiitke Jaahi!1 o
Kiida, mu hing,
Jehoovat! p
2 Ma kiidan Jehoovat
kogu oma elu.

146

˜
˜
˜
145:18 1 Voib tolkida ka „toes”. 146:1
˜
˜
1 Voib tolkida ka „halleluuja”. Jaah on ni¨
me Jehoova luhivorm.
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5

6

7
8

9

10

LAULUD 146:3–147:15
Laulan kiitust1 oma
¨ Jumalale, kuni elan.
Arge lootke valitsejatele,
inimlastele, kes ei suuda
¨ ¨
paasta. a
¨
Tema vaim1 valjub, ta
¨ ¨
poordub tagasi mulda. b
¨
Samal paeval kaovad
˜
tema
m
otted. c
˜
Onnelik on see, kelle aitaja
on Jaakobi Jumal, d
kes loodab oma Jumala
Jehoova peale, e
tema peale, kes on teinud
taeva ja maa,
˜
mere ja koik, mis seal on, f
kes on alati ustav, g
˜
kes tagab oiguse petetuile,
¨
annab leiba naljaseile. h
Jehoova vabastab vangid. i
Jehoova avab pimedate
silmad, j
˜
¨
Jehoova tostab ules
˜
rohutud, k
˜
Jehoova armastab oigeid.
Jehoova kaitseb muulasi,
¨
peab ulal isata last
ja lesknaist, l
kuid nurjab jumalatute
plaanid1. m
Jehoova on kuningas
igavesti, n
sinu Jumal, Siion,
˜
˜
polvest polve.
Kiitke Jaahi!
Kiitke Jaahi!1
Hea on laulda kiitust2
meie Jumalale,
kui meeldiv ja hea
on teda kiita! o
¨
Jehoova ehitab ules
Jeruusalemma, p

147
2

˜
˜
¨
146:2 1 Voib tolkida ka „toon pillimangu˜
˜
ga kiitust”. 146:4 1 Voib tolkida ka „elu˜
˜
˜
vaim”, „hingeohk”. 146:9 1 Voib tolkida
¨ ¨
ka „teeb kaanuliseks jumalatute raja”.
˜
˜
147:1 1 Voib tolkida ka „halleluuja”. Jaah
¨
˜
˜
on nime Jehoova luhivorm. 2 Voib tol¨
kida ka „tuua pillimanguga kiitust”.

LAUL 146
a L 62:9
L 118:8, 9
Jes 2:22
Jer 17:5
b 1Mo 3:19
L 104:29
Kog 3:20
Kog 12:7
c Kog 9:5, 10
Jes 38:18
d L 46:7

e L 71:5
Jer 17:7
f Ap 4:24
Ilm 14:7
g 5Mo 7:9

3
4
5
6

h L 107:9
L 145:16

i L 107:14
L 142:7

j Jes 29:18

7

Jes 35:5

k L 145:14
2Ko 7:6

l 5Mo 10:18

8

L 68:5
m L 145:20

n 2Mo 15:18
Tn 6:26
Ilm 11:15


LAUL 147
o L 135:3
p L 102:16



9
10

Teine veerg
a 5Mo 30:1–3
Hes 36:24

b Jes 40:26
c Nah 1:3
d Jes 40:28

11

Ro 11:33

e L 37:11
f 1Ku 18:45

g
h
i
j
k
l
m
n

Jer 14:22
Mt 5:45
Ii 38:25–27
Jes 30:23
L 136:25
Ii 38:41
Lu 12:24
Jes 31:1
Ho 1:7
1Sa 16:7
Mal 3:16
L 33:18
3Mo 26:6
Jes 60:17

o 5Mo 8:7, 8
L 132:14, 15

12
13
14

15

kogub kokku Iisraeli
hajutatud. a
Ta tervendab need,
¨
kel murtud suda,
seob kinni nende haavad.
¨
¨
Ta loeb ara tahed,
˜
nimetab neid koiki
nimepidi. b
Meie isand on suur,
˜
˜
tema joud voimas, c
¨ ¨
tarkus maaratu. d
˜
¨
Jehoova tostab ules
tasased, e
aga paiskab maha
jumalatud.
¨
Laulge Jehoovale tanuga,
¨ ¨
luurahelide saatel laulge
kiitust meie Jumalale,
temale, kes katab taeva
pilvedega,
annab maale vihma, f
¨
¨
laseb magedel targata
rohu. g
Ta annab toidu loomadele, h
¨
naljaselt kraaksuvatele
rongapoegadele. i
˜ ˜
Ei too talle roomu
˜
hobuse joud, j
ei avalda talle muljet
¨
inimjalgade valedus. k
Jehooval on hea meel neist,
kes teda kardavad, l
kes loodavad tema truu
armastuse peale. m
¨
Ulista Jehoovat,
Jeruusalemm!
Kiida oma Jumalat, Siion!
Tema teeb tugevaks
¨
su linnavaravate riivid,
˜
ta onnistab poegi su keskel.
Ta toob rahu
su valdustesse, n
¨
kullastab sind
parima nisuga. o
¨
Ta saadab maale oma kasu,
˜
˜
tema sona tottab.

LAULUD 147:16–149:4
16 Ta annab lund nagu villa, a
¨
laotab harmatist nagu
tuhka. b
17 Ta heidab raheteri kui
leivapalukesi. c
Kes suudab taluda
¨
tema kulma? d
¨
˜
18 Ta saadab valja oma sona
ja need sulavad.
Ta laseb tuulel puhuda e
ja veed voolavad.
˜
19 Ta kuulutab oma sona
Jaakobile,
¨ ¨
oma maarusi ja seadusi
Iisraelile. f
¨
20 Seda pole ta teinud uhelegi
teisele rahvale, g
nemad ei tunne ta seadusi.
Kiitke Jaahi! h
Kiitke Jaahi!1
Kiitke Jehoovat
taevast, i
˜
kiitke teda korgustes!
˜
2 Kiitke teda, koik ta inglid! j
Kiitke teda,
˜
¨
koik ta vaehulgad! k
¨
3 Kiitke teda, paike ja kuu!
Kiitke teda,
˜
¨
¨
koik saravad tahed! l
4 Kiitke teda,
˜
korgeim taevas1
¨
ja veed ulal taevas!
5 Kiitku nad Jehoova nime,
¨
sest tema kaskis
ja nad loodi. m
6 Ta rajas nad alatiseks,
igaveseks. n
¨ ¨
Ta andis maaruse
ja see ei muutu. o
7 Kiitke Jehoovat maa pealt,
˜
te voimsad mereelukad
˜
¨
ja koik vetesugavused,

148

˜
˜
148:1; 149:1 1 Voib tolkida ka „halleluu¨
ja”. Jaah on nime Jehoova luhivorm.
˜
˜
148:4 1 Voib tolkida ka „kogu taeva˜
˜
avarus”, sona-sonalt „taevaste taevad”.
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LAUL 147
a Ii 37:6
b Ii 38:29
c Jos 10:11
d Ii 37:10
e L 148:8
f 5Mo 4:5
g 2Mo 19:5
2Mo 31:16, 17
5Mo 4:8
1Aj 17:21
Ro 3:1, 2

h Ilm 19:6


LAUL 148
i L 89:5
j L 103:20
Lu 2:13

k Jer 32:18
Ju 14

l L 19:1
m L 33:6
n L 89:37
o L 119:91
Jer 31:35, 36
Jer 33:25


Teine veerg
a 2Mo 9:23
L 107:25
Jes 30:30

b L 98:8
c 1Aj 16:33
Jes 44:23

d Jes 43:20
e L 2:10, 11
f L 8:1
Jes 12:4

g 1Ku 8:27
1Aj 29:11


LAUL 149
h L 33:3
L 96:1
Jes 42:10
Ilm 5:9

i L 22:22
j L 100:3
Jes 54:5

k Koh 11:34
l 2Mo 15:20
L 150:4

m L 84:11
n L 132:16
Jes 61:10

¨
8 valk ja rahe, lumi ja paksud
pilved,
¨
tormituul, kes viid taide
˜
ta sona, a
¨
˜
¨
9 maed ja koik kunkad, b
˜
viljapuud ja koik seedrid, c
10 metsloomad d
˜
ja koik koduloomad,
roomajad ja linnud,
11 maa kuningad
˜
ja koik rahvad,
˜
valitsejad ja koik maa
˜
kohtumoistjad, e
12 noormehed ja neiud,
¨
vanad ja noored uheskoos.
13 Kiitku nad Jehoova nime,
sest tema nimi ainsana
¨
˜
on ulimalt korge. f
¨
¨
Tema ulevus on ule maa
ja taeva. g
14 Tema annab oma rahvale
˜
suure jou1
˜
koigi oma ustavate
kiituseks,
Iisraeli poegade, selle rahva
kiituseks, kes on ta ligi.
Kiitke Jaahi!
Kiitke Jaahi!1
Laulge Jehoovale
uus laul, h
kiitke teda ustavate
koguduses. i
˜ ˜
2 Roomustagu Iisrael
¨
¨
oma vageva Looja ule, j
Siioni pojad
¨
oma kuninga ule.
3 Kiitku nad ta nime
tantsuga, k
laulgu talle kiitust1
tamburiinide ja
¨ ¨
luurahelide saatel. l
4 Sest Jehooval on hea meel
oma rahvast, m
¨ ¨
ta ehib tasased paastega. n

149

˜
˜
˜
˜
148:14 1 Sona-sonalt „tostab korgele
˜
˜
oma rahva sarve”. 149:3 1 Voib tolkida
¨
ka „toogu talle pillimanguga kiitust”.

˜
˜
¨ ¨
LAUL 149:5 – OPETUSSONAD, luhiulevaade
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5 Juubeldagu ustavad
auhiilguses,
˜
hoisaku nad voodiski. a
6 Olgu nende huulil
kiituslaulud Jumalale
¨
˜ ˜
ja kaes kaheteraline mook,
¨
7 et maksta katte rahvastele,
˜
karistada rahvahoime,
8 et panna nende kuningad
ahelaisse,
¨
nende ulikud raudu,
¨
9 et viia taide nende kohta
kirjutatud kohtuotsus.b
˜
See au kuulub koigile
ta ustavaile.
Kiitke Jaahi!
Kiitke Jaahi!1 c
Kiitke Jumalat tema
¨
puhas paigas! d

150

˜
˜
150:1 1 Voib tolkida ka „halleluuja”. Jaah
¨
on nime Jehoova luhivorm.

LAUL 149
a L 63:6
b 5Mo 7:1



2

LAUL 150
c Ilm 19:6
d L 116:19



3

Teine veerg

4

a L 19:1
b L 107:15
Ilm 15:3

c 5Mo 3:24
L 145:3

5

d L 81:3
e 1Aj 15:28
f 2Mo 15:20
g L 92:1, 3

6

L 144:9

h 1Sa 10:5
i 2Sa 6:5
1Aj 15:19
1Aj 16:5

˜
Kiitke teda ta voimsa
taevalaotuse all!1 a
¨
Kiitke teda ta vagevate
tegude eest! b
¨ ¨
Kiitke teda ta maaratu
¨
suuruse parast! c
¨ ¨
Kiitke teda sarvehuuuga, d
kiitke teda keelpilli
¨ ¨
ja luuraga! e
Kiitke teda tamburiini f
ja ringtantsuga,
kiitke teda keelpillide g
¨ ¨
ja floodiga! h
Kiitke teda helisevate
simblitega,
˜
kiitke teda komavate
simblitega! i
˜
˜
Koik, kel on eluohku,
kiitku Jaahi!
Kiitke Jaahi! j

˜
˜
150:1 1 Voib tolkida ka „kiitke teda tae˜
vas, mis annab tunnistust tema joust”.

j Ilm 5:13

˜
˜
O PE TUSS O NAD
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

˜
˜
¨
Opetussonade eesmark (1–7)
Halva seltskonna ohtlikkus (8–19)
˜
¨ ¨
Toeline tarkus huuab (20–33)
˜
¨ ¨
2 Toelise tarkuse vaartus (1–22)
Otsi tarkust nagu peidetud
varandust (4)
˜
Motlemisoskus on kaitseks (11)
˜
˜
Kolblusetus viib onnetusse (16–19)
3 Ole tark ja usalda Jehoovat (1–12)
„Austa Jehoovat oma
varandusega” (9)
˜
Tarkusega kaasneb onn (13–18)
Tarkusega kaasneb kindlustunne (19–26)
Ligimese kohtlemine (27–35)
Tee teistele head (27)
˜
4 Isa targad nouanded (1–27)
˜
„Noua taga tarkust” (7)
¨
Valdi jumalatute radu (14, 15)
1

5
6

7

8

˜
¨
Oigete rada muutub uha
kirkamaks (18)
¨
„Kaitse oma sudant” (23)
˜
Hoiatus kolvatu naise eest (1–14)
˜ ˜
¨
„Roomutse uhes oma naisega” (15–23)
˜
Motle, enne kui hakkad
¨
kaendajaks (1–5)
„Mine sipelga juurde, sa laisk” (6–11)
¨
Tuhine, jultunud mees (12–15)
Seitse asja, mida Jehoova
vihkab (16–19)
˜
Hoiatus kolvatu naise eest (20–35)
¨
Pea Jumala kaske ja ela (1–5)
Lihtsameelne noormees
˜
vorgutatakse (6–27)
„Nagu pull, keda tapale viiakse” (22)
Isikustatud tarkus (1–36)
¨ ¨
Jumala esimene loomistoo
(22)

˜
˜
¨ ¨
OPETUSSONAD, luhiulevaade
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˜
Jumala korval kui meistrimees (30)
¨
Sugavalt kiindunud inimlastesse (31)
˜
9 Toeline tarkus kutsub (1–12)
¨
¨
„Tanu minule on su paevi palju” (11)
Rumal naine kutsub (13–18)
„Varastatud vesi on magus” (17)
˜
˜
10 SAALOMONI OPETUSSONAD (10:1–24:34)
˜ ˜
Tark poeg on isale roomuks (1)
¨
Virk kasi teeb rikkaks (4)
˜
Kui on palju sonu, siis on
eksimine kindel (19)
˜
Jehoova onnistus teeb rikkaks (22)
Jehoova kartus pikendab elu (27)
11
Tagasihoidlikel on tarkus (2)
¨
Usutaganeja havitab ligimese (9)
˜
„Nouandjate rohkus tagab edu” (14)
¨
˜
Heldekaeline oitseb
(25)

12

Kes loodab rikkusele, langeb (28)
Kes vihkab noomimist, on arutu (1)
˜
˜
„Motlematud sonad on
˜ ˜
kui moogatorked” (18)
˜ ˜
Rahu edendamine toob roomu
(20)

13

14

15

16

Valelikud huuled on Jehoovale
¨
jaledad (22)
˜
¨
Mure rohub sudant (25)
Kes juhatust otsivad, on targad (10)
¨
Pikk ootus teeb sudame haigeks (12)
Ustav saadik toob paranemist (17)
¨
¨
„Kes tarkadega labi kaib, saab
targaks” (20)
¨
Manitsemine on mark
armastusest (24)
¨
S˜ uda tunneb omaenese kibedust (10)
¨
˜
Oigena naiv tee voib viia surma (12)
˜
Lihtsameelne usub igat sona (15)
˜
Rikkal on palju sopru (20)
¨
Sudamerahu on ihule eluks (30)
Leebe vastus vaigistab raevu (1)
˜
Jehoova
silmad on koikjal (3)
˜
Oigete palve toob Jumalale
˜ ˜
roomu (8)
˜
Nou pidamata nurjuvad
kavatsused (22)
˜
Motle enne vastamist (28)
¨
Jehoova uurib ajendid labi (2)
˜
˜
„Usalda koik oma ettevotmised
˜ Jehoova hoolde” (3)
Oiged kaalud on Jehoovalt (11)
Uhkus on enne langust (18)
Hallid juuksed on kaunis kroon (31)

¨
17 Ara tasu head halvaga (13)
Lahku enne, kui puhkeb riid (14)
˜
˜
Toeline sober armastab igal ajal (17)
¨
˜ ˜
„Sudameroom on hea ravim” (22)
˜
Tark hoiab oma sonu tagasi (27)
18 Kes end eraldab, on isekas ja
¨
hulgab tarkuse (1)
Jehoova nimi on tugev torn (10)
¨
Rikkus kaitseb vaid nailiselt (11)
˜
¨
Tark on molemad pooled ara
kuulata (17)
˜
˜
¨
Moni sober on lahedasem
kui vend (24)
19 Arusaaja ei vihastu kergesti (11)
¨
Riiakas naine on nagu labitilkuv
katus (13)
Arukas naine on Jehoovalt (14)
„Manitse oma poega, kuni on
veel lootust” (18)
˜
˜
Tark on nou kuulda votta (20)
20 Vein paneb pilkama (1)
¨
¨
Kulma ilmaga laisk ei kunna (4)
˜
Inimese motted on nagu
¨
vesi (5)
¨ sugaval asuv
˜
Ara anna tootust rutakalt (25)
˜
Noorte meeste auks on joud (29)
¨
21 Jehoova
suunab kuninga sudant (1)
˜
Oiglus on parem kui ohver (3)
¨ ¨
Tookus toob edu (5)
Kes ei kuula viletsat, seda ennastki
ei kuulata (13)
Jehoova vastu ei saa tarkusega (30)
¨ ¨
22 Hea
nimi on vaartuslikum kui rikkus (1)
˜
Opeta last juba varases eas (6)
˜
Laisk kardab lovi (13)
Kasvatus hoiab eemal rumaluse (15)
¨ ¨
Osav toomees on kuningate
teenistuses (29)
¨
¨
23 Ara
¨ kuritarvita kulalislahkust ( 2)
Ara aja taga rikkust (4)
˜
¨
Rikkus
voib ara lennata (5)
¨
Ara ole purjutajate seas (20)
Alkohol salvab kui madu (32)
¨
˜
24 „ Ara kadesta oelaid” (1)
¨
Tarkusega
ehitatakse koda ules (3)
˜
˜
˜
Oige voib langeda, kuid ta touseb
¨
¨ ules (16)
¨
Ara maksa katte (29)
Laiskus toob vaesuse (33, 34)

˜
˜
¨ ¨
OPETUSSONAD, luhiulevaade – 1:7
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˜

˜

25 SAALOMONI OPETUSSONAD,
MIS KUNINGAS HISKIJA MEHED

Noomimine on parem kui
lipitsemine (23)
¨
Heldekaelisel ei puudu midagi (27)

¨
UMBER KIRJUTASID (25:1–29:27)

Konfidentsiaalsus
(9)
˜
¨
˜
Oigel ajal oeldud sonad (11)
Austa teiste privaatsust (17)
¨
Sute kogumine vaenlase pea
peale (21, 22)
˜
¨
Hea sonum on nagu kulm vesi (25)
26

27

28

29

Laisa
kirjeldus (13–16)
¨
¨
Ara
¨ sekku teiste tulisse (17)
Ara tee rumalaid nalju (18, 19)
Pole puid, pole tuld (20, 21)
˜
Laimaja sonad on kui
maiuspalad (22)
˜
Sobra noomitus on hea (5, 6)
˜ ˜
¨
Mu poeg, roomusta mu sudant (11)
Raud ihub rauda (17)
¨
Tunne hasti oma karja (23)
Varandus ei kesta igavesti (24)

˜

30 AGURI
¨ SONAD (1–33)
„ Ara anna mulle vaesust ega
rikkust” (8)
¨
Neli asja, mis ei saa tais (15, 16)
Neli asja, millest ei saa aru (18, 19)
Abielu rikkuv naine (20)
Loomad tegutsevad loomusunnil
targalt (24)
˜

31 KUNINGAS LEMUELI SONAD (1–31)
„Kes leiab tubli naise?” (10)
¨ ¨
Tookas (17)
Keelt valitseb lahkuse seadus (26)
¨
Lapsed ja mees ulistavad teda (28)
˜
Voluvus ja ilu on kaduvad (30)

Kes ei kuuletu, selle palve on
¨
jaledus (9)
¨
¨
Kes oma uleastumised ules
tunnistab, sellele halastatakse (13)
Kes tahab kiiresti rikkaks saada,
¨ ¨ ¨ ¨
ei jaa suuta (20)

kuninga
1 Iisraeli
ni, Taaveti poja

a

b

c

Saalomo˜
˜
opetusso-

nad,
2 mis annavad tarkust d
ja manitsevad1,
˜
aitavad moista
˜
tarkusesonu
˜
3 ja votta kuulda manitsuste —
mis annab arusaamist
¨
˜
ja aitab seelabi olla oige,
˜
oiglane f ja hea
˜
otsustusvoimega g —
4 ning mis annavad
kogenematuile taipu, h

˜
˜
1:2 1 Opetussonade raamatus vastega
˜
˜
„manitsema” voi „manitsus” tolgitud
˜
˜
˜
heebrea sona holmab opetamist, korralekutsumist, karistamist ja distsiplineerimist.

PTK 1
a 1Ku 2:12
b 1Ku 4:29, 32
c
d
e
f
g
h

Laps, keda ei ohjeldata,
¨
habistab oma ema (15)
Kui pole jumalikku juhtimist,
muutub rahvas ohjeldamatuks (18)
˜
¨
Vihane mees ohutab tuli (22)
Alandliku vaimuga meest
austatakse (23)
¨ ¨
Inimesekartus on puunispaelaks (25)

Kog 12:9
2Sa 12:24
˜
Op 8:11
˜
Op 3:11, 12
Heb 12:11
1Ku 3:28
˜
Op 15:5


Teine veerg
˜

2:11
a Op
˜

Op 3:21
˜
Op 8:12
˜
b Op 9:9

c 1Sa
25:32, 33
˜
Op 24:6

d Kog 12:11
e Ii˜ 28:28

Op 9:10
˜
5:12, 13
f Op
˜
Op 18:2

noorele mehele teadmisi
ja ergutavad tema
˜
˜
motlemisvoimet. a
5 Tark kuulab ja laseb end
¨
˜
uha opetada, b
˜
arusaaja mees votab vastu
tarka juhatust, c
˜
˜
˜
6 et moista opetussonu
˜
ja moistujutte,
˜
tarkade sonu
˜
ja moistatusi.d
7 Jehoova kartusest1 algab
teadmiste omandamine. e
˜
Vaid rumalad2 polgavad
tarkust ja manitsust. f
˜
˜
1:7 1 Voib tolkida ka „aukartusest Jehoo˜
va ees”. 2 Rumala all moeldakse ini¨
˜
mest, kes ei jargi oma elus Jumala pohi˜
motteid.

˜
˜
OPETUSSONAD 1:8–31
8 Kuula, mu poeg,
oma isa manitsust a
¨
¨
ja ara hulga
oma ema juhatust1. b
¨
9 Sest need on nagu ilus parg
su peas, c
¨
kaunis kee su kaela umber. d
10 Mu poeg, kui patused
¨ ¨
puuavad sind ahvatleda,
¨
¨
ara anna neile jarele. e
¨
11 Kui nad utlevad:
„Tule meiega!
¨
Lahme ja varitseme,
valame verd,
˜
¨
luurame lobu parast
¨ ¨
suutuid ohvreid.
12 Neelame nad elusalt alla
nagu surmavald,
tervenisti, olgu nad kui
¨
hauasugavusse minejad.
˜
13 Votame endale kogu nende
kalli vara,
¨
taidame oma majad
¨ ¨
roovsaagiga.
14 Tule meiega!
Jagame varastatud saagi
˜
vordselt1”,
¨
15 siis, mu poeg, ara mine
nendega kaasa.
Hoia oma jalga nende
radadelt, f
16 sest nende jalad jooksevad
kurja tegema,
nad ruttavad verd valama. g
˜
17 Asjatu on laotada vorku
¨
linnu nahes.
¨
18 Seeparast nad varitsevad,
et valada verd,
˜
luuravad, et votta elu.
19 Niisugused on nende teed,
kes ajavad taga
ebaausat tulu,
˜
mis votab elu neilt,
kes selle saavad. h
˜
¨ ¨
20 Toeline tarkus i huuab
¨
j
valjult tanaval,
˜
˜
˜
1:8 1 Sona-sonalt „seadust”. 1:14 1 Voib
˜
¨
tolkida ka „meil olgu uhine kukkur”.
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27
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30
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31

¨
˜
laseb valjakutel kolada
¨ ¨
oma haalt. a
˜
¨
Ta hoikab saginat tais
¨
tanavanurkadel.
¨
Linnavaravate juures
¨
ta utleb: b
„Kui kaua te, kogenematud,
armastate kogenematust?
Kui kaua te, pilkajad,
naudite pilkamist?
Kui kaua te, rumalad,
vihkate teadmisi? c
Laske mul end noomida! d
Siis ma valan teie peale
oma vaimu,
annan teile teada
˜
oma sonad. e
Ma kutsusin, aga te
ei teinud kuulmagi,
¨
sirutasin kae, kuid keegi
¨
teist ei pannud tahele, f
te ei kuulanud
¨
˜
uhtki mu nouannet,
˜
ei votnud kuulda
mu noomimist.
Minagi naeran,
˜
kui teid tabab onnetus,
˜
¨
irvitan, kui jouab katte see,
mida te kardate, g
kui teie kardetu tuleb
nagu raju,
˜
teie onnetus
nagu tormituul,
kui teid tabavad mured
¨
ja hadad.
¨ ¨
Siis nad huuavad mind,
aga ma ei vasta,
otsivad pingsalt,
aga ei leia, h
sest nad on vihanud
teadmisi i
ega ole valinud
Jehoova kartust. j
¨
˜
Nad on lukanud korvale
˜
mu nou,
˜
˜
polanud koiki
mu noomimisi.
¨
Seeparast tuleb neil maitsta
oma tegude vilja, k

˜
˜
OPETUSSONAD 1:32–2:22
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32

33

2
2

3

4

5
6

7

8
9
10

¨
kullastuda omaenda
kavatsustest1.
Sest kogenematuid hukutab
nende isemeelsus,
¨
rumalaid havitab
enesega rahulolu.
Aga kes kuulab mind,
elab julgesti a
˜
ega pea kartma onnetust.” b
˜
Mu poeg, kui sa votad vastu
˜
mu sonad
¨
ja paned tallele mu kasud, c
¨
kuulates tahelepanelikult
tarkust d
¨
ja kallutades oma sudame
vahetegemisoskuse
poole, e
kui sa kutsud appi
arusaamise f
ja palud vahetegemisoskust, g
˜
kui sa otsid seda koike
˜
nagu hobedat h
¨ ¨
ja puuad leida nagu
peidetud varandust, i
˜
siis sa moistad
Jehoova kartust j
ja leiad Jumala tundmise1. k
Sest Jehoova annab
tarkuse, l
¨
tema suust lahtuvad
teadmised, temalt tuleb
vahetegemisoskus.
Ta talletab praktilist
˜
tarkust oigetele,
¨
on kilbiks neile, kes kaivad
laitmatuses. m
˜
Ta valvab oiguse radu,
kaitseb oma ustavate teed. n
˜
˜
Siis sa moistad, mis on oige,
˜
oiglane ja aus —
˜
koike, mis on hea. o
Kui tarkus tuleb su
¨
sudamesse p
ja teadmised hakkavad
meeldima su hingele, q

˜
˜
1:31 1 Voib tolkida ka „salaplaanidest”.
˜
˜
˜
2:5 1 Voib tolkida ka „opid Jumalat tundma”.
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˜
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Op 8:13
Jer 32:40

k Jer 9:24
1Jo 5:20

l 2Mo 31:2, 3
1Ku 4:29
2Ti 3:16, 17
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m L˜ 41:12

Op 28:18

n L 97:10
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a Kog 7:12
˜

b Op 8:13
c Joh 3:19
d 1Mo 39:
10–12
˜
Op 6:23, 24
˜
Op 7:4, 5

e 1Mo
2:24
˜
Op 5:18
˜

5:3, 5
f Op
˜

Op 5:20, 23
˜
Op 9:16–18
Ef 5:5

g Kog 7:26
Ilm 22:15
˜

h Op 13:20
i L 37:11, 29
j L˜ 104:35

Op 10:7
Mt 25:46

k 5Mo 28:
45, 63

˜
11 siis motlemisoskus
¨
valvab su ule a
ja vahetegemisoskus
kaitseb sind,
¨ ¨
12 et paasta sind halvalt teelt,
¨
mehe kaest,
˜
kes koneleb nurjatusi, b
¨
13 nende kaest,
¨
kes jatavad sirged rajad,
¨
et kaia pimeduse teedel, c
¨
14 nende kaest, kes halba
˜ ˜
tehes roomustavad,
kes naudivad
kurjuse nurjatusi,
˜
15 kelle rajad on koverad
ja elutee vildakas.
¨ ¨
16 See paastab sind
¨
isemeelse1 naise kaest,
˜
¨
kolvatu2 naise kaest, kes
¨ ¨
˜
˜
raagib vorgutavaid sonu, d
¨
˜
17 kes hulgab oma sobra1,
¨
˜
lahedase sobra
˜
noorpolvest saati, e
ja unustab oma Jumala
lepingu.
18 Tema koda vajub alla
hauda,
ta rajad viivad nende
juurde, kes lamavad
˜
f
¨ jouetuna hauas.
19 Ukski, kes on temaga armusuhteis, ei tule tagasi
ega naase elavate
radadele. g
¨
¨
20 Seeparast kai heade teel
¨
˜
ja pusi oigete rajal, h
˜
21 sest ainult oiged tohivad
elada maa peal
ja laitmatud sinna
¨ ¨
alles jaada. i
¨
22 Aga jumalatud havitatakse
maa pealt j
ja reeturlikud juuritakse
¨
valja. k

˜
˜
˜ ˜
2:16 1 Sona-sonalt „voora”, ilmselt
˜ ˜
˜
˜
Jumalast voordunud. 2 Sona-sonalt
˜ ˜
˜ ˜
„vooramaa”, ilmselt Jumalast voordu˜
˜
nud. 2:17 1 Voib tolkida ka „abikaasa”.

˜
˜
OPETUSSONAD 3:1–25

3
2
3

4

5

6

7
8
9

10

11
12

¨
Mu poeg, ara unusta mu
˜
opetust,
¨
¨
¨
su suda jargigu mu kaske,
sest need lisavad sulle
¨
palju paevi,
eluaastaid
ja rahu. a
¨
Ara lase truul armastusel
ja ustavusel1
enda juurest lahkuda. b
Seo need endale kaela,
kirjuta oma
¨
sudametahvlile, c
nii leiad Jumala
ja inimeste poolehoiu
ning saavutad
aruka inimese maine. d
Usalda Jehoovat e
¨
kogu sudamest
¨
ja ara toetu omaenda
arusaamisele. f
Arvesta temaga
˜
koigil oma teedel, g
siis ta teeb su teerajad
h
¨ tasaseks.
Ara ole iseenda silmis tark, i
karda Jehoovat
¨ ¨
ja poordu kurjast.
See on terviseks su ihule1
ja kosutuseks kontidele.
Austa Jehoovat oma
varandusega, j
uudseviljaga1
kogu saagist2. k
Siis su aidad saavad
¨
pilgeni tais, l
¨
˜
varske vein sinu surutortes
¨
¨ ¨
voolab ule aare.
¨
˜
Mu poeg, ara heida korvale
Jehoova manitsust, m
¨
˜
ara polga tema noomimist, n
sest keda Jehoova
armastab,
seda ta noomib, o
nagu isa poega, kellest ta
˜ ˜
roomu tunneb. p

˜
˜
˜
˜
3:3 1 Voib tolkida ka „toel”. 3:8 1 Sona˜
˜
˜
sonalt „nabale”. 3:9 1 Voib tolkida ka
˜
˜
„parimaga”. 2 Voib tolkida ka „sissetulekust”.
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Lu 16:9
1Ti 6:18
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Mal 3:10
˜

m Op 15:32
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o Ilm 3:19
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b Ii 28:15, 18
c Flp 4:9
d L 1:1, 2
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˜

f Op 8:27
Jer 10:12

g Ii 36:27
Ii 38:37
Jer 10:13

h Jes 26:7
i L˜ 3:5

Op 6:22

j Kog 5:12
k L 27:1

˜
13 Onnelik on inimene,
kes leiab tarkuse a
ja omandab vahetegemisoskuse.
14 Tarkusest on rohkem kasu
˜
kui hobedast,
enam tulu kui kullast. b
¨ ¨
15 See on vaartuslikum
kui korallid1,
¨
ukski ihaldatav asi
˜
pole sellega vorreldav.
¨
16 Selle paremas kaes
on pikk iga,
¨
vasakus kaes rikkus ja au.
17 Selle teed on meeldivad,
˜
koigil selle radadel
on rahu. c
18 See on elupuuks neile, kes
sellest kinni haaravad.
˜
Neid, kes sellest kovasti
kinni hoiavad,
˜
kutsutakse onnelikeks. d
19 Jehoova on tarkusega
rajanud maa, e
˜
moistusega
valmistanud taeva. f
˜
20 Oma teadmistega on ta lo¨
hestanud vetesugavused,
toonud taevapilvist
vihmasabina. g
¨
21 Mu poeg, argu mingu need1
sul meelest.
Hoia praktilist tarkust
˜
ja motlemisoskust,
22 need annavad sulle elu,
on su kaelas kaunistuseks.
¨
23 Siis kaid sa oma teed
julgesti
ega komista kunagi1. h
24 Kui heidad puhkama,
ei tunne sa hirmu, i
sa magad ja su uni
on magus. j
¨
25 Ei sa karda siis akilist
˜
onnetust k

˜
3:15 1 Vt „Sonaseletusi”. 3:21 1 Viitab
˜
ilmselt Jumala tarkusele, moistusele ja
˜
˜
teadmistele. 3:23 1 Voib tolkida ka
¨ ¨
¨
„ega loo oma jalga ara”.

˜
˜
OPETUSSONAD 3:26–4:15
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26
27

28

29

30

31
32

33

34
35

4
2

ega jumalatuid tabavat
tormi, a
sest sa loodad Jehoovale, b
tema hoiab su jalga
¨ ¨
c
¨ puunise eest.
Ara keela head neile,
kes seda vajavad,1 d
˜
kui sul on joudu neid
e
aidata.
¨
¨
Ara utle oma ligimesele:
¨
„Mine ara ja tule hiljem
tagasi! Ma annan selle
sulle homme”,
kui
¨ sa kohe saad anda.
Ara sepitse kurja
ligimese vastu, f
kes elab su juures ja
¨ usaldab sind.
Ara riidle kellegagi
ilmaaegu, g
kui ta pole sulle kurja
h
¨ teinud.
¨
Ara kadesta vagivaldset
meest, i
¨
¨
ara vali uhtki tema teed,
¨
sest Jehoova jalestab
salalikku, j
˜
kuid oigetega seob teda
¨
˜
lahedane soprus. k
Jumalatu kojal on
Jehoova needus, l
˜
kuid oige kodul
˜
ta onnistus. m
Ta pilkab pilkajaid, n
kuid tunneb heameelt
tasastest. o
¨
Targad parivad au,
¨
aga rumalad ulistavad seda,
¨
mis toob habi. p
Kuulake, mu pojad,
isa manitsust, q
¨
pange tahele, et teil oleks
arusaamist.
˜
Ma annan teile head nou,
¨
¨
˜
arge huljake mu opetust. r

˜
˜
3:27 1 Voib tolkida ka „kellele sa seda
˜
volgned”.
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f
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1Ku 2:12
1Ku 1:16–21
5Mo 4:9
3Mo 18:5
Neh
8:3, 8
˜
Op 9:10
Kog 7:12
˜
Op 15:14
Mt 13:23
Heb 5:14
Tn 1:17, 20
1Ku 4:29
5Mo 5:16
1Ku 4:29
Jes 26:7
˜
Op 8:10
Heb 2:1
Heb 12:5, 6
5Mo 32:
45–47
Heb 12:11
L 1:1
1Ko 15:33
Am 5:15
Ef 5:11
˜
Op 5:3, 8
1Te 5:22

3 Ma olin hea poeg
oma isale, a
¨
vaga kallis oma emale. b
˜
¨
4 Isa opetas mind ja utles:
¨
˜
„Hoidku su suda kovasti
˜
kinni mu sonadest. c
¨
Pea mu kaske,
siis elad kaua. d
˜
5 Noua taga tarkust,
˜
e
n
¨ oua taga arusaamist.
˜
Ara unusta mu sonu,
¨
˜
neist korvale.
¨ ara kaldu
¨
6 Ara hulga tarkust,
siis see kaitseb sind,
armasta seda
ja see hoiab sind.
˜
¨
7 Tarkus on koige tahtsam, f
¨
˜
seeparast noua taga
tarkust.
Mida tahes sa taotled,
¨
˜
ara unusta taga nouda
arusaamist. g
8 Hinda tarkust
¨
ja see ulendab sind. h
Kui sa seda embad,
siis see austab sind. i
¨
¨
9 See paneb su pahe iluparja,
kaunistab sind krooniga.”
˜
10 Kuula, mu poeg, vota vastu
˜
mu sonad,
siis saad sa palju
eluaastaid. j
˜
11 Ma opetan sulle
tarkuse teed, k
˜
juhin sind oiguse rajal. l
˜
12 Kui sa konnid,
on su samm vaba,
kui jooksed,
siis sa ei komista.
13 Hoia kinni manitsusest,
¨
ara lase sellest lahti. m
Hoia seda, see on sulle
n
¨ eluks.
14 Ara mine jumalatute rajale,
¨
˜
ara konni kurjade teel. o
¨
¨
15 Valdi seda, ara astu sellele, p
¨ ¨
˜
poora sellest korvale,
¨ ¨
mine mooda. q

˜
˜
OPETUSSONAD 4:16–5:16
16 Sest nad ei maga, kui pole
kurja teinud,
ei saa und, kui pole kedagi
langema pannud.
¨ ¨
17 Nad soovad kurjuseleiba
¨
ja joovad vagivallaveini.
˜
18 Aga oigete rada on kui
hommikuvalgus,
¨
mis muutub uha kirkamaks,
¨
¨
kuni keskpaev on kaes. a
19 Jumalatute tee on nagu
pilkane pimedus,
nad ei tea, mille otsa nad
komistavad.
¨
20 Mu poeg, pane tahele
˜
mu sonu,
kuula
mind hoolikalt.
¨
21 Ara kaota neid silmist,
¨
¨
hoia neid sugaval sudames. b
22 Sest need on eluks neile,
kes need leiavad, c
terviseks kogu ihule.
¨
23 Kaitse oma sudant enam kui
˜
koike muud, d
¨
sest sellest lahtub1 elu.
˜
24 Korvalda oma suust
˜
valelikud sonad, e
hoia endast kaugel petujutt.
25 Su silmad vaadaku otse,
su pilk olgu suunatud ette. f
26 Tasanda tee,1
˜
millel konnid, g
siis on su samm kindel
˜
¨ koigil teedel.
27 Ara kaldu paremale ega
vasakule, h
hoia oma jalg kurjast eemal.
¨
Mu poeg, pane tahele
mu tarkust,
kuula hoolega,
¨ ¨
mida raagin sulle
vahetegemisoskusest, i
2 et saaksid kaitsta oma
˜
moistust
ja su huultel oleks alati
˜
tode. j

5

˜
˜
˜
4:23 1 Voib tolkida ka „soltub”. 4:26
˜
¨
¨
1 Teine voimalik tahendus: „jalgi hoolega
teed”.
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a Op 7:14–21
˜

b Op 9:16, 17
c Kog 7:26
˜

d Op 6:32, 33
˜

e Op 9:14, 15
˜

f Op 29:3
˜

6:33–35
g Op
˜
Op 7:23
˜

h Op 31:3
Lu 15:30
˜

i Op 7:22, 23
˜

j Op 6:27–29
k 1Ko 7:3
Heb 13:4
˜

l Op 5:20

3 Isemeelse naise huuled
¨
tilguvad karjemett, a
tema suu on libedam
˜
kui oli. b
˜
4 Lopuks on ta aga kibe
kui koirohi, c
terav kui kaheteraline
˜ ˜
mook. d
¨
5 Ta jalad lahevad alla
surma poole,
tema sammud otse
surmavalda.
˜
6 Ta ei motle elurajale,
vaid uitab oma teedel ega
tea, kuhu need viivad.
¨
7 Seeparast, mu pojad,
kuulake mind
¨
¨ ¨
˜
ja arge kaanduge korvale
˜
mu sonadest.
8 Hoia temast kaugele,
¨
¨
ara mine ta ukse lahedale, e
9 et sa ei annaks
¨ ¨
oma vaarikust teistele f
˜
ega loikaks karme aastaid, g
˜ ˜
˜
10 et voorad ei votaks
su vara1 h
¨ ¨
¨
ja su toovaev ei laheks
˜ ˜
vooramaalase majja,
¨
11 et sa ei peaks agama
˜
elu lopus,
kui su liha ja ihu
˜
¨ ¨
on norgaks jaanud, i
¨
¨
12 ega utlema: „Miks ma kull
vihkasin manitsust,
˜
¨
miks polgas mu suda
noomimist!
˜
13 Ma ei votnud kuulda
˜
¨ ¨
nouandjate haalt,
¨ ¨
¨
ei pooranud tahelepanu
˜
opetajatele.
¨ ¨
14 Ma olen hukatuse aarel
terve koguduse silme all.” j
15 Joo vett oma kaevust,
voolavat vett enda allikast. k
¨
16 Kas peaksid su latted
¨
valguma valjapoole,
¨
veeojad valjakutele? l
˜
˜
˜
5:10 1 Voib tolkida ka „joudu”.

˜
˜
OPETUSSONAD 5:17–6:20
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17 Kuulugu need ainult sulle,
˜ ˜
mitte voorastele. a
˜
18 Olgu su allikas onnistatud,
˜ ˜
¨
roomutse uhes oma
naisega, kes on olnud su
˜
kaasa noorpolvest saati, b
19 kes on kui armas hirv,
˜
voluv kaljukits. c
Tema rinnad joovastagu
sind alati,
tema armastus lummaku
sind aina. d
20 Mu poeg, miks peaks
¨
sind kutkestama
isemeelne naine,
miks peaksid hellitama
˜
kolvatu naise rindu? e
21 Sest inimese teed on
Jehoova silme ees,
¨
tema paneb tahele
˜
koiki ta radu. f
¨ ¨
22 Jumalatu puuavad ta
˜
eksimused loksu,
¨
omaenda patu koitesse
¨ ¨
jaab ta kinni.g
˜
23 Ta sureb, sest pole votnud
kuulda manitsust,
¨
laheb eksiteele oma suure
˜
rumaluse tottu.
Mu poeg, kui oled hakanud
¨
ligimesele kaendajaks, h
¨ ¨
¨
kui oled loonud katt1
˜ ˜
vooraga, i
2 kui sind on su lubaduse
¨
˜
¨
parast vorku massitud,
˜
¨
su sonade parast
¨ ¨
kinni puutud, j
3 siis, mu poeg, kuna sa oled
¨
langenud ligimese katte,
tee enda vabastamiseks
˜
nonda:
mine ja alanda end ning
k
¨ anu oma ligimest.
4 Ara anna und
oma silmadele,
¨
ara luba oma laugudel
suikuda.

6

¨
6:1 1 St kaenduseks.
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Op 16:30
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14
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g L 36:1, 4
Jes 32:7
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h Op 16:28

16

Ro 16:17

i L 73:12, 18
j L˜ 101:5

Op 8:13
˜
Op 16:5
˜
k Op 12:22
Ilm 21:8
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18
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4Mo 35:31
5Mo 27:25
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m Op 11:20
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Sak 8:17
Mal 2:16

n 2Mo 23:1
o 3Mo 19:16
Ga 5:20, 21
Jk 3:14, 15

20

¨ ¨
Paasta end nagu gasell
¨
¨
kuti kaest,
¨ ¨
¨
nagu lind puudja kaest.
Mine sipelga juurde,
sa laisk, a
vaatle tema teid
ja saa targaks.
¨
Kuigi tal pole ulemat,
¨
ulevaatajat ega valitsejat,
valmistab ta suvel
oma toidu, b
˜
kogub loikusajal tagavara.
Kui kaua, sa laisk, lamad?
˜
Millal sa unest toused?
Veel veidi magamist,
veidi tukastamist,
¨
kaed ristis lesimist c
ning vaesus tuleb sulle
¨ ¨
kallale kui roovel,
puudus nagu
relvastatud mees. d
¨
Tuhine, jultunud mees
¨
kaib ringi, valed suul, e
ta pilgutab silma, f
¨
annab jalaga marku,
¨
¨
naitab nappudega.
¨
Oma nurjatus sudames
sepitseb ta aina halba, g
¨
ta kulvab riidu. h
¨
Seeparast tabab teda
¨
˜
akiline onnetus,
ta murtakse hetkega ja
paranemist pole. i
Kuut asja vihkab Jehoova,
¨
need seitse on talle jaledad:
¨
ulbed silmad, j valelik
¨
keel, k kaed, mis valavad
¨ ¨
suutut verd, l
¨
suda, mis sepitseb kurje
plaane, m jalad, mis
jooksevad halva poole,
valetunnistaja, kes
muudkui valetab, n
¨
ja see, kes kulvab riidu
vendade seas. o
¨
Taida, mu poeg,
¨
oma isa kasku,

˜
˜
OPETUSSONAD 6:21–7:9
21
22

23

24

25

26

27
28
29

30
31

¨
¨
ara hulga oma ema
juhatust1. a
¨
Koida need alati oma
¨
¨
sudame kulge,
¨
seo need kaela umber.
˜
Kui sa konnid, siis need
suunavad sind,
kui heidad magama,
¨
valvavad need su ule,
¨
kui arkad, juhivad need
sind.
¨
Sest kask on lamp, b
seadus on valgus c
ja korralekutsuv manitsus
on tee ellu. d
Need kaitsevad sind halva
naise eest, e
˜
˜
kolvatu naise vorgutava
f
keele
eest.
¨
¨
Ara himusta sudames
tema ilu, g
¨
ara lase tema peibutavatel
silmadel end paeluda,
˜
sest kui lobunaise juures
¨
¨ ¨
˜
kaijale jaab lopuks
¨ h
vaid leivapats,
siis teise mehe naine
¨
laheb maksma sulle elu.
˜
˜
Kas keegi voib panna poue
tuld, ilma et ta riided
¨
suttiks? i
˜
¨
Voi kas keegi saab kaia
¨
tulistel sutel, ilma et
˜
korvetaks jalgu?
¨
Nii on ka igauhega, kes
heidab ligimese naise
juurde —
¨
ukski, kes temasse puutub,
¨ ¨
ei jaa karistamata. j
˜
Ei polata ju varast,
kui ta varastab selleks,
¨
et kustutada nalga,
aga kui ta tabatakse,
peab ta seitsmekordselt
tasuma,
¨
˜
¨ ¨
andma ara koik vaartusliku
oma majas.k

˜
˜
6:20; 7:2 1 Sona-sonalt „seadust”.
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f 3Mo 18:5
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Joh 12:50
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g Op 2:10, 11
˜

h Op 23:27, 28
˜

2:11, 16
i Op
˜

Op 5:3
˜
Op 6:23, 24
˜

6:32
j Op
˜

Op 9:16, 17

k Ii 24:15

32 See, kes rikub naisega
abielu, on meeletu1.
˜
Kes seda teeb, tombab
¨
enda peale havingu. a
33 Ta saab vaid haavad
¨
ja habi, b
¨
tema habiplekki
¨
¨
ei puhita ara. c
34 Sest armukadedus ajab
naise mehe raevu,
¨
katte makstes ta ei halasta. d
˜
¨
35 Ta ei vota vastu huvitist,
ei lase end lepitada
¨
uhegi kingitusega.
˜
Mu poeg, vota kuulda
˜
mu sonu,
¨
pane tallele mu kasud. e
¨
2 Pea mu kaske,
¨ ¨
et jaaksid elama, f
˜
hoia mu opetust1
kui silmatera.
3 Seo need oma
˜
¨
sormede umber,
kirjuta oma
¨
g
¨ sudametahvlile.
4 Utle tarkusele:
˜
„Sa oled mu ode”,
arusaamisele:
„Mu sugulane”,
5 et need kaitseksid sind
isemeelse naise eest, h
˜
˜
kolvatu naise ja ta vorguta˜
vate sonade eest. i
6 Kord vaatasin oma maja
aknast
¨
˜
¨
labi aknavore valja.
¨
7 Ma jalgisin lihtsameelseid1
¨
ja markasin noorte seas
meeletut noormeest. j
˜
¨
8 Ta kondis uhe naise
¨
¨
kodutanava lahedal,
suundus tema maja poole
˜
9 videvikus, ohtul, k
¨ ¨
oo ja pimeduse saabudes.

7

˜
˜
¨
6:32 1 Voib tolkida ka „on puuduliku su˜
damega”, „sel puudub kaine moistus”.
˜
˜
7:7 1 Voib tolkida ka „kogenematuid”.

˜
˜
OPETUSSONAD 7:10–8:8
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10

11
12
13

14

15

16

17
18

19
20

21

22

¨
Ma nagin naist talle vastu
tulemas,
˜
riietatud kui lobunaine a
¨
¨
ja suda tais kavalust.
¨ ¨
Ta on haalekas ja
¨
habematu. b
¨
Ta ei pusi kodus:
¨
kord on ta tanaval,
¨
¨
siis jalle valjakul,
ta varitseb iga nurga peal. c
Ta haaras mehest kinni
ja andis talle suud,
¨
vaatas talle habitult otsa
¨
ja utles:
„Ma pidin viima
rahuohvreid, d
¨
¨
tana ma taitsin oma
˜
tootused.
¨
Seeparast tulin ma sulle
vastu,
sind otsima,
ja ma leidsin su.
Ma katsin voodi kaunite
tekkidega,
kirevate Egiptuse
kangastega. e
˜
¨
¨
Lohnastasin sangi murri,
aaloe1 ja kaneeliga. f
Tule, joobume armastusest
hommikuni,
naudime kirglikku
armastust,
sest mu meest pole kodus,
ta on pikal teekonnal.
˜
Oma rahakukru vottis
ta kaasa
ja koju tuleb alles
¨
taiskuu ajal.”
Osavalt meelitas naine
ta eksiteele, g
˜
vorgutas teda libedate
˜
sonadega.
¨
¨
Mees lakski talle jarele —
nagu pull, keda tapale
viiakse,

7:17 1 Mitte harilik aaloe (Aloe vera), vaid
˜
¨
toenaoliselt kotkapuu (Aquilaria).
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PTK 8
˜
f Op 1:20, 21

7
g Mt 10:27

8
h Ap 20:20

i L 19:7

nagu rumal, kes karistuseks
jalapakku1 pannakse. a
˜
¨
Lopuks labistab nool
ta maksa.
¨ ¨
¨ ¨
Nagu puunisesse soostev
lind ei tea ta, et see
maksab talle elu. b
¨ ¨
Ja nuud, mu pojad,
kuulake mind,
¨
˜
pange
tahele mu sonu!
¨
¨
¨ ¨
Ara luba sudamel poorduda
sellise naise teedele,
¨
ara mine tema radadele, c
sest ta on hukutanud
paljusid, d
tema tapetuid on arvukalt. e
Tema maja on
surmavalla tee,
mis viib alla surma
kambritesse.
¨ ¨
Eks tarkus huua?
Eks vahetegemisoskus
˜
hoika? f
¨ ¨
˜
Teeaarsetel korgendikel, g
ristteedel seisab ta.
¨
˜
Linnavaravate korval,
¨
sissekaikude juures
¨ ¨
huuab ta valjult: h
„Teile, inimesed,
˜
ma hoikan,
¨ ¨
˜
ma raagin koigile!
Kogenematud,
saage arukaks, i
¨
rumalad, saagu teie suda
targaks!
Kuulake, sest see, mis
¨
¨
ma utlen, on tahtis,
¨ ¨
˜
mu huuled raagivad oigust.
˜
Mu suu koneleb mahedalt
˜
tode,
¨
mu huuled jalestavad kurja.
˜
˜
Koik sonad mu suust
˜
on oiged,
¨
¨ ¨
ukski pole vaanatud
˜
ega kover.

˜
˜
7:22 1 Voib tolkida ka „ahelatesse”.

˜
˜
OPETUSSONAD 8:9–33

˜
9 Need koik on selged sellele,
kel on vahetegemisoskust,
˜
oiged neile, kes on leidnud
teadmised.
˜
˜
10 Hobeda asemel votke vastu
minu manitsus,
puhtaima kulla asemel
teadmised, a
11 sest tarkus on parem
kui korallid
¨
ja ukski ihaldatav asi
˜
pole sellega vorreldav.
12 Mina, tarkus,
elan koos arukusega,
mul on teadmised ja
˜
motlemisoskus.b
¨
13 Jehoovat karta tahendab
vihata halba. c
¨
Ma vihkan eneseulistust
ja uhkust, d kurjuse teed
˜
ja kolvatut juttu. e
˜
14 Mul on hea nou ja
praktiline tarkus, f
¨
arusaamine g ja vagevus. h
15 Minu abiga
valitsevad kuningad
˜
ja korged ametikandjad
˜
panevad kehtima oiguse. i
16 Minu abiga
˜
on valitsejad voimul
¨
˜
˜
ja ulikud moistavad oigust.
17 Ma armastan neid,
kes mind armastavad,
ja need, kes mind otsivad,
mu ka leiavad. j
18 Mul on rikkus ja au,
¨ ¨
˜
jaav1 varandus ja oiglus.
19 Minu vili on parem kui kuld,
parem kui
puhastatud kuld,
minu saak on parem kui
˜
puhtaim hobe. k
˜
˜
20 Ma konnin oigluse rajal,
˜
keset oiguse teed.
21 Neile, kes mind armastavad,
¨
annan ma suure parandi
¨
ja taidan nende aidad.
˜
˜
¨
8:18 1 Voib tolkida ka „paritud”.
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˜
22 Jehoova loi mind oma
¨ ¨
loomistoo alguses, a
¨ ¨
esimesena oma toodest
b
ammusel ajal.
23 Iidsetel aegadel pandi mind
oma kohale, c
˜
koige alguses,
enne maa rajamist. d
24 Mind toodi ilmale1
¨
enne vetesugavusi, e
enne veerikkaid allikaid,
25 enne, kui seati kohale
¨
maed;
mind toodi ilmale
¨
enne kunkaid,
26 enne, kui ta rajas maa
¨
˜
uhes poldudega
ja esimesed mullakamakad.
27 Ma olin juures,
kui ta valmistas taeva, f
˜
tombas silmapiiri1
vete peale, g
¨
28 pani paika pilved ulal,
¨
rajas sugaviku allikad,
¨
29 andis kasu merele,
¨
et selle veed ei astuks ule
ta korraldusest, h
seadis maale aluse.
˜
30 Siis olin ma tema korval
kui meistrimees, i
¨
¨
tundsin paevast paeva
¨
tema sugavat kiindumust, j
olin kogu aeg ta ees
˜ ˜
roomus, k
˜ ˜
¨
31 roomustasin tema maa ule,
¨
olin sugavalt kiindunud
inimlastesse.
¨ ¨
32 Nuud, mu pojad,
kuulake mind,
˜
sest onnelikud on need,
¨
kes kaivad mu teedel.
˜
33 Votke kuulda manitsust l
ja saage targaks,
¨
arge heitke seda eales
˜
korvale!

˜
˜
8:24 1 Voib tolkida ka „mind toodi otse˜
˜
kui tuhudes ilmale”. 8:27 1 Sona-so˜ ˜
nalt „soori”.

˜
˜
OPETUSSONAD 8:34–10:5

865
34

35
36

9
2
3
4
5
6
7

8

9

˜
Onnelik on inimene,
kes mind kuulab,
¨
kes tuleb iga paev varakult
mu uksele,1
¨
ootab mu ukselavel.
Kes leiab minu, leiab elu a
ja saab Jehoova poolehoiu
osaliseks.
Kes aga minust ei hooli,
teeb endale kahju.
Minu vihkajad armastavad
surma.” b
˜
Toeline tarkus1 ehitas
endale maja,
raius sellele seitse
sammast.
Ta valmistas liharoad1,
segas veini,
kattis laua
ja saatis teenijannad
˜
linna korgendikelt
¨ ¨
huudma: c
„Kes on kogenematu,
tulgu siia!”
¨
Meeletule utles ta:
¨ ¨
„Tule, soo minu leiba
ja joo minu segatud veini!
¨
¨ ¨
Jata kogenematus mooda¨ ¨
nikku,1 et jaaksid elama, d
¨
kai arukuse teel!” e
Kes kutsub korrale pilkajat,
¨ ¨
¨
jaab habisse, f
kes noomib jumalatut,
¨ saab haiget.
Ara noomi pilkajat, et ta ei
hakkaks sind vihkama. g
Noomi tarka ja
ta armastab sind. h
Anna targale juhatust ja
ta saab veel targemaks, i
˜
˜
opeta oiget ja
˜
¨
ta opib uha edasi.

˜
˜
¨
8:34 1 Voib tolkida ka „kes pusib valvsalt
mu ukse juures”. 9:1 1 Vastav heebrea
˜
sona on naissoost, isikustatud tarkust
˜
˜
kujutatakse naisena. 9:2 1 Voib tolkida
˜
˜
ka „tappis loomad”. 9:6 1 Voib tolkida
¨
ka „jata kogenematud maha”.
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Op 7:10, 11
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Op 7:18, 19
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Op 2:18, 19
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Op 27:11
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l L 33:18, 19
L 37:25
Mt 6:33
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m Op 20:4
Kog 10:18
˜
12:24
n Op
˜
Op 13:4
˜
Op 21:5
˜
o Op 6:6, 9

10 Jehoova kartus on
tarkuse algus a
˜
¨
ja Koigepuhama tundmine b
annab arusaamise.
¨
11 Sest tanu minule
¨
on su paevi palju, c
sulle lisatakse eluaastaid.
12 Kui saad targaks, on see
¨
su enda huvanguks,
aga kui oled pilkaja,
pead ise kannatama.
¨
13 Rumal naine on larmakas. d
˜
Ta on vohiklik ega tea
mitte midagi.
14 Ta istub oma maja
¨
sissekaigu ees,
˜
linna korgendikul, e
¨ ¨
15 ja kutsub moodujaid,
˜
kes konnivad oma teed:
16 „Kes on kogenematu,
tulgu siia!”
¨
Meeletuile ta utleb: f
17 „Varastatud vesi on magus,
¨ ¨
salaja soodud leib
on maitsev.” g
18 Aga nad ei tea, et seal
on need, kes lamavad
˜
jouetuna hauas,
¨
et tema kulalised on
¨
surmavalla sugavustes. h
˜
˜
Saalomoni opetussonad. i
Tark poeg on isale
˜ ˜
roomuks, j
kuid rumal poeg on emale
kurvastuseks.
2 Nurjatusega hangitud
varandusest pole kasu,
˜
¨ ¨
kuid oiglus paastab
surmast. k
˜
3 Jehoova ei lase oigel
¨
¨ ¨
nalga jaada, l
kuid jumalatute himusid
ta ei rahulda.
¨
4 Laisk kasi toob vaesuse, m
¨
aga virk kasi teeb rikkaks. n
5 Arukas poeg kogub suvel
saaki,
¨
aga habitu poeg magab
˜
loikusajal magusasti. o

10

˜
˜
OPETUSSONAD 10:6–29

˜
6 Oigete pea peal
˜
on onnistused, a
aga jumalatute suus
¨
˜ on varjul vagivald.
7 Oige inimese maine1
˜
toob talle onnistuse, b
aga jumalatu nimi
˜
koduneb. c
¨
8 Targa sudamega inimene
˜
˜
votab opetusi kuulda, d
¨ ¨
kuid rumaluste raakija
tallatakse jalge alla. e
¨
9 Kes kaib laitmatuses,
¨
kaib rahus, f
aga see, kelle teed on
˜
koverad, paljastatakse. g
10 Kes pilgutab salakavalalt
˜
silma, pohjustab
¨
sudamevalu, h
¨ ¨
kuid rumaluste raakija
tallatakse
jalge
alla. i
˜
11 Oigete suu on eluallikas, j
aga jumalatute suus
¨
on varjul vagivald. k
˜
¨
12 Vihkamine ohutab tuli,
kuid armastus katab kinni
˜
¨
koik uleastumised. l
13 Arusaaja huulil on tarkus, m
aga kepp on meeletu
seljale. n
14 Tark paneb teadmisi
tallele, o
aga rumala huuled toovad
hukatuse. p
15 Rikka varandus
on tema kindluslinn.
Vaese hukutab
q
˜ tema vaesus.
16 Oige inimese teod
viivad ellu,
aga jumalatu inimese saak
viib pattu tegema. r
˜
17 Kes votab manitsust
¨
kuulda, naitab teed ellu,1
aga kes eirab noomimist,
viib teised eksiteele.
˜
˜
¨
˜
10:7 1 Voib tolkida ka „malestus oigest”.
˜
¨
10:17 1 Teine voimalik tahendus: „on eluteel”.

866
PTK 10
a 2Mo
23:25
˜
Op 28:20

b L 112:6
Kog 7:1

c L 9:5
d 5Mo 4:6
L 19:7
L 119:34
L 119:100
˜
e Op 18:6

f
g
h
i
j
k

L 25:21
1Ti 5:24
˜
Op 6:12, 13
˜
Op 18:21
˜
Op 11:30
Mt 12:35
Jk 3:5
˜

l Op 17:9

1Ko 13:4, 7
1Pe 4:8

m
n
o
p

Jes 50:4
˜
Op 26:3
˜
Op 9:9
˜
Op 13:3
˜
Op 18:7
˜
19:7
q Op
˜
Op 30:8, 9
Kog 7:12

r Mt 7:17


Teine veerg
a 1Sa 18:17, 21
b Kog 5:2
c L˜ 39:1
Op 17:27
˜
Op 21:23
Jk 1:19
˜
12:18
d Op
˜
Op 16:13

e Jer 3:15
f Ho 4:6
g 5Mo 8:17, 18
L 37:22
1Ti 6:6
˜

2:10, 11
h Op
˜
Op 14:9
˜
Op 15:21

i L 37:4
1Jo 5:14

j
k
l
m
n

L 37:10
Mt 7:24, 25
L 91:15, 16
L 55:23
L 16:9
Ro 12:12
˜

o Op 11:7
˜
p Op 18:10
Jes 40:31

q Ro 2:6–8

18 Kes peab salaviha,
¨ ¨
raagib valet, a
kes levitab laimu, on rumal.
˜
19 Kui on palju sonu,
siis on eksimine kindel, b
aga kes valvab oma suud,
c
˜ toimib arukalt.
20 Oige inimese keel
˜
on kui puhtaim hobe, d
¨
aga jumalatu inimese suda
¨
¨ ¨
on
v
ahe
v
a
art.
˜
21 Oige huuled juhatavad1
paljusid, e
kuid rumal sureb
arukuse puudusel. f
˜
22 Jehoova onnistus on see,
mis teeb rikkaks, g
ja ta ei lisa sellele valu1.
¨
23 Rumalale on habitud teod
otsekui meelelahutus,
aga vahetegemisoskusega
inimene on tark. h
24 Jumalatut tabab see,
mida ta kardab,
˜
aga oige soovid
rahuldatakse. i
25 Jumalatu kaob,
¨
¨
kui tormituul ule kaib, j
˜
aga oige on kui vundament,
¨ ¨
¨
mis jaab pusima. k
¨ ¨
26 Nagu aadikas hammastele
ja suits silmadele
on laisk mees
¨ ¨
oma tooandjale1.
27 Jehoova kartus
pikendab elu, l
aga jumalatute aastaid
¨
m
˜ luhendatakse.
˜ ˜
28 Oigete lootus toob roomu, n
kuid jumalatute lootus
¨
havib. o
29 Jehoova teod on
kindluseks laitmatule, p
¨
kuid havinguks kurjale. q
˜
˜
10:21 1 Voib tolkida ka „toidavad”.
˜
˜
10:22 1 Voib tolkida ka „muret”, „vaeva”.
˜
˜
¨
10:26 1 Voib tolkida ka „lakitajale”.

˜
˜
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30

31

32

˜
Oiget ei pane miski
langema, a
¨ ¨
aga jumalatu ei jaa
b
˜ maa peale elama.
Oigete suu toob kuuldavale
tarkust,
aga nurjatu keel pannakse
˜ vaikima.
Oigete huuled teavad,
mis on meeldiv,
aga jumalatute suu
on nurjatu.
Valetavad kaalud on
¨
Jehoovale jaledad,
¨
aga tapsest vihist1 on tal
hea meel. c
Kui tuleb jultumus,
¨
tuleb ka habi, d
kuid tagasihoidlikel1
e
˜ on tarkus.
Oigeid juhib
nende laitmatus, f
aga truudusetuid hukutab
nende valelikkus. g
Rikkusest pole kasu
¨
vihapaeval, h
˜
¨ ¨
kuid oigus paastab
surmast. i
˜
Laitmatu inimese oigus
teeb tema tee sirgeks,
kuid jumalatu langeb oma
˜
tottu. j
˜ jumalakartmatuse
˜
¨ ¨
Oigete oigus paastab nad, k
¨ ¨
kuid truudusetud puuab
kinni nende endi himu. l
Kui jumalatu sureb,
¨
tema lootus havib,
˜
kaovad ka ta enda joule
m
tuginevad
ootused.
˜
¨ ¨
Oige paastetakse
kitsikusest,
tema asemel satub sinna
jumalatu. n
¨
Usutaganeja1 havitab suuga
oma ligimese,

11
2

3

4

5

6
7

8

9

˜
˜
˜
11:1 1 Voib tolkida ka „oigetest kaalu˜
˜
kividest”. 11:2 1 Voib tolkida ka „aland˜
˜
likel”. 11:9 1 Voib tolkida ka „jumalatu”.
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b L 37:9
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PTK 11
c 3Mo 19:36
˜

d Op 16:18

11

Lu 14:8, 9

e Mi 6:8
1Pe 5:5

f L˜ 26:1

Op 13:6
˜

12

g Op 28:18
h Hes 7:19
Mt 16:26

i 1Mo 7:1

13

j 2Sa 17:23
Est 7:10
˜
Op 5:22

k Jer 39:18
˜

l Op 1:32

14

m 2Mo 15:9, 10
Lu 12:18–20

n Est
7:9
˜

Op 21:18
Tn 6:23, 24

15


Teine veerg
˜

a Op 2:10–12
b 2Mo 15:
20, 21
Est 9:19, 22
˜

16

c Op 14:34
d Jk 3:6
˜

e Op 17:27

17

1Pe 2:23

f 3Mo
19:16
˜

Op
˜
Op
˜
Op
g ˜
Op
˜
Op

20:19
26:22

15:22
20:18
24:6
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˜

6:1, 5
h Op
˜
Op 20:16

i 1Sa 25:39

19

1Pe 3:3, 4

j Lu 6:38
k Jk 5:3, 4
l Ii 27:13, 14
m Ga 6:7, 8
n Ap 10:34, 35
Ilm 2:10

o L˜ 18:26

Op 3:32

p L˜ 51:6

Op 15:8

20

¨ ¨
kuid teadmised paastavad
˜
a
oige.
˜
Oigete headusest
˜
hoiskab linn
ja jumalatute hukkumisest
˜ ˜
roomu. b
˜ tuntakse
˜
Oigete onnistus
¨
ulendab linna, c
aga jumalatute suu
kisub selle maha. d
˜
Meeletu polastab
oma ligimest,
aga vahetegemisoskusega
inimene vaikib. e
¨
¨ ¨
Laimaja kaib ringi ja raagib
edasi talle usaldatut, f
¨ ¨
aga usaldusvaarne inimene
hoiab selle enda teada.
Kui pole tarka juhtimist,
rahvas langeb,
˜
aga nouandjate rohkus
tagab edu. g
˜ ˜
¨
Kes hakkab voorale kaenda¨
jaks, sel laheb halvasti, h
¨ ¨
aga kes ei loo teisega
¨
¨
kaenduseks katt,
˜
voib tunda end kindlalt.
Lahke1 naine saavutab au, i
kuid julmurid haaravad
kinni rikkusest.
¨
Heasudamlik inimene1
teeb head iseendale, j
˜
kuid halastamatu tombab
¨
endale hada kaela. k
Jumalatu inimese palk
on petlik, l
¨
˜
kuid kes kulvab oigust,
˜
saab toelise tasu. m
˜
Kes seisab kindlalt oiguse
n
eest, on eluteel,
aga kes ajab kurja taga,
¨
kaib surmateel.
¨
Sudamelt valelikud
¨
on Jehoovale jaledad, o
kuid tal on hea meel sellest,
kelle tee on laitmatu. p

˜
˜
11:16 1 Voib tolkida ka „veetlev”. 11:17
˜
˜
1 Voib tolkida ka „inimene, kes osutab
truud armastust”.

˜
˜
OPETUSSONAD 11:21–12:15

˜
¨ ¨
21 See on kindel: oel ei jaa
karistamata, a
˜
¨ ¨
aga oigete lapsed paasevad.
˜
¨
22 Nagu kuldrongas sea karsas
˜
on ilus naine, kes polgab
¨
˜ ara arukuse.
23 Oigete igatsus toob head, b
aga jumalatute lootus
¨ Jumala viha.
24 Uks jagab heldelt,
¨
kuid saab uha lisa, c
teine keeldub andmast,
¨ ¨
kuid jaab vaeseks. d
¨
˜
25 Heldekaeline oitseb e
ja kes teisi kastab, seda
ennastki kastetakse. f
¨ ¨
26 Kes keeldub vilja muumast,
seda rahvas neab,
¨ ¨
aga vilja muujat
˜
onnistatakse.
˜
27 Kes teeb igal voimalusel
head, taotleb Jumala
poolehoidu1, g
aga kes otsib halba,
seda see ka tabab. h
28 Kes loodab oma rikkuse
peale, langeb, i
˜
aga oiged on nagu
haljad lehed. j
¨
29 Kes oma perele hada kaela
˜
¨
tombab1, parib tuule, k
ja rumal saab sulaseks
¨
˜ sellele, kel tark suda.
30 Oiglase vili on elupuu l
ja kes veenab teisi head
tegema, on tark. m
˜
31 Kui juba oigele maa peal
tasutakse,
kui palju enam siis
jumalatule ja patusele! n
Kes armastab manitsust,
armastab teadmisi, o
kuid kes noomimist vihkab,
on arutu. p
2 Hea inimene leiab Jehoova
soosingu,
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11:27 1 Voidakse moelda ka inimes˜
˜
te poolehoidu. 11:29 1 Voib tolkida ka
¨
„habi toob”.
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Op 15:4
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˜
Op 19:14
1Ku 21:25
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Est 7:3, 4
˜
Op 14:3
˜
Op 24:3
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1Sa 25:14, 17
Mt 27:3, 4
˜
Op 13:7
1Mo 33:12–14
2Mo 23:12
5Mo 22:4, 10
5Mo 25:4
Jn 4:11
˜
Op 28:19
Ef 4:28
1Ku 2:23, 24
L 5:6
Kog 5:6
˜
Op 13:2
˜
Op 18:20
˜
Op 3:7
˜
Op 26:12

9

10

11

12
13
14
15

kuid kes haub kurja, selle
˜
moistab ta hukka. a
¨ ¨
Kurjuse toel ei jaa keegi
¨
b
pusima,
˜
aga oiglast ei juurita
¨
kunagi valja.
Tubli naine on oma mehe
kroon, c
¨
¨ ¨
¨
kuid habivaarselt kaituv
¨
naine on kui madanik
d
˜ tema luudes.
˜
˜
Oigete motted on oiglased,
aga jumalatute juhatus
on eksitav.
˜
Jumalatute sonad
varitsevad verd, e
˜
kuid oigete suu
¨ ¨
toob paaste. f
Jumalatud paisatakse
¨
umber ja neid pole enam,
˜
¨ ¨
kuid oigete koda jaab
¨
pusima. g
˜
Kes koneleb arukalt,
seda kiidetakse, h
¨
aga kelle sudames on
˜
˜
koverus, seda polatakse. i
¨
Parem olla tahtsusetu,
kel ometi on teener,
¨
kui end ulistada
j
ja
olla
leivata.
˜
Oige hoolitseb
oma loomade eest, k
kuid jumalatute halastuski
on julm.
Kes harib oma maad,
¨
sel on kulluses leiba, l
¨
aga kes tuhja taga ajab,
on meeletu.
Jumalatu kadestab teisi
¨
kurje nende saagi parast,
˜
kuid oige kannab vilja.
¨ ¨
˜
Kurja puuab loksu
˜
ta enda patune kone, m
˜
¨ ¨
¨
kuid oige paaseb hadast.
˜
˜
Inimese sonad voivad talle
palju head teha n
¨
¨ ¨
ja ta katetoo tasub talle.
Rumala tee on ta enese
˜
silmis oige, o

˜
˜
OPETUSSONAD 12:16–13:11
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16

17

18

19

20

21

22

23
24
25
26
27

˜
˜
kuid tark votab nou
kuulda. a
¨
Rumal naitab oma
¨
pahameelt kohe valja, b
kuid arukas vaatab
¨ ¨
solvangust mooda1.
¨ ¨
Usaldusvaarne tunnistaja
¨ ¨
˜
raagib tott,
aga valetunnistaja
˜
koneleb pettust.
˜
˜
Motlematud sonad
˜ ˜
on kui moogatorked,
aga tarkade keel
tervendab. c
˜
Toelembesed huuled
¨ ¨
jaavad igaveseks, d
aga valelik keel
¨
pusib vaid hetke. e
Kes hauvad kurja, nende
¨
sudames on pettus,
kuid kes edendavad rahu,
˜ ˜
f
˜ on roomsad.
Oigele ei juhtu midagi
halba, g
kuid jumalatu inimese elu
¨
¨
on tais hada. h
Valelikud huuled on
¨
Jehoovale jaledad, i
kuid kes toimivad ustavalt,
¨
on talle meeleparased.
Arukas varjab, mida teab,
¨
kuid rumala suda
¨
paiskab valja rumalust. j
¨
Virkade kasi valitseb, k
¨
¨ ¨
kuid laiskade kaele jaab
¨ ¨
orjatoo. l
˜
¨
Mure rohub sudant,1 m
˜
kuid hea sona toob
¨
˜ ˜
n
˜ sudamele roomu.
Oige valib karjamaad,
kuid jumalatu inimese rada
viib eksiteele.
Laisk ei jahi saaki, o
¨ ¨
kuid tookus on inimese
kallis vara.

˜
˜
12:16 1 Voib tolkida ka „katab solvan˜
˜
gu kinni”. 12:25 1 Voib tolkida ka „mure
¨
mehe sudames muserdab teda”.
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g Op 26:13–15
˜
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L 25:21
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Op 12:9
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L 97:11
˜
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˜
Op 11:2
˜
Op 24:6
Ap 15:5, 6
˜
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˜
28 Oiguse rada viib ellu, a
sel teel ei ole surma.
˜
Tark poeg votab kuulda
isa manitsust, b
aga pilkaja ei kuula
noomimist. c
¨ ¨
2 Mees soob head
oma suu viljast, d
aga reeturlikud ihkavad
¨
vagivalda.
3 Kes valvab oma huuli,
hoiab oma elu, e
¨
aga kes suu parani ajab,
hukkub. f
¨
4 Laisk kull himustab,
kuid ei saa midagi, g
ent virkade soovid
¨
h
˜ taidetakse.
5 Oige vihkab valet, i
kuid jumalatute teod
¨
˜ toovad habi ja ¨ teotust.
¨
6 Oigus kaitseb suutu teed, j
aga kurjus kukutab
¨ patustaja.
¨ ¨
¨
7 Uks puuab naida rikas,
kuigi tal pole midagi, k
¨ ¨
¨
teine puuab naida vaene,
kuigi tal on palju vara.
8 Mehe rikkus on lunastushinnaks ta elu eest, l
kuid vaest isegi
¨
m
˜ ei ahvardata. ¨
9 Oigete valgus sarab
eredalt1, n
kuid jumalatute lamp
kustub. o
10 Liigne enesekindlus
viib vaid riiuni, p
kuid kes juhatust otsivad1,
on targad. q
11 Kiirelt saadud rikkus
kahaneb, r
¨
aga kes kogub vahehaaval,
selle rikkus kasvab.

13

˜
˜
˜ ˜
13:9 1 Voib tolkida ka „toob neile roo˜
˜
mu”. 13:10 1 Voib tolkida ka „omavahel
˜
nou peavad”.

˜
˜
OPETUSSONAD 13:12–14:9

¨
12 Pikk ootus teeb sudame
haigeks, a
¨
aga taitunud igatsus on
elupuu. b
˜
˜
13 Kes polgab opetust, peab
selle eest kallilt maksma, c
¨
aga kes austab kasku,
saab tasu. d
˜
14 Targa opetus1 on
eluallikas, e
˜
see juhib korvale
¨ ¨
surmapuunistest.
¨
15 Sugav arusaamine toob
soosingu,
kuid reeturlike tee on
konarlik.
16 Arukas tegutseb teadlikult, f
aga rumal paljastab
oma rumalust. g
¨
17 Jumalakartmatu kaskjalg
˜
langeb onnetusse, h
kuid ustav saadik toob
paranemist. i
18 Kes ei kuula manitsust,
¨ ¨
¨
jaab vaesusse ja habisse,
kuid kes laseb end noomida, seda austatakse. j
¨
19 Taitunud igatsus
on hingele magus; k
rumalad vihkavad
¨ ¨
halvast poordumist. l
¨
¨
20 Kes tarkadega labi kaib,
saab targaks, m
aga kes rumalatega seltsib,
¨
sellel laheb halvasti. n
˜
21 Patustajaid jahib onnetus, o
˜
kuid oigete tasuks on
˜
oitseng. p
¨
¨
22 Hea inimene jatab parandi
lastelastelegi,
aga patuse rikkust
˜
talletatakse oigele. q
¨
23 Vaese kunnimaa annab
rohkesti toitu,
¨
˜
kuid ulekohus voib selle1
¨
minema puhkida.
˜
˜
13:14 1 Sona-sonalt „seadus”. 13:23
¨
˜
1 St kas kunnimaa voi vaese.
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m Ap 4:13
n 1Mo 34:1, 2
o 5Mo 28:20
p Ro 2:9, 10
q 5Mo 6:10, 11


Teine veerg
a 1Sa 3:12, 13
1Ku 1:5, 6
˜
Op 29:15

b 5Mo
6:6, 7
˜
Op 19:18
˜
Op 22:15
Ef 6:4
Heb 12:6

c L 34:10
L 37:25

d Jes 65:13


PTK 14
˜

24:3
e Op
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Op 31:26
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6:16, 19
f Op
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Op 19:5
˜

g Op 18:15
˜

h Op 13:20
˜

i Op 14:12
˜

10:23
j Op
˜

Op 30:20

24 Kes saua ei tarvita,1
vihkab oma poega, a
kuid kes teda armastab,
˜
teda tosiselt2. b
˜ manitseb
¨ ¨
¨
25 Oige soob ja saab isu tais, c
˜
kuid jumalatute koht
¨ ¨
¨
jaab tuhjaks. d
Tark naine ehitab oma
¨
koja ules1, e
kuid rumal kisub selle
¨
maha omaenda katega.
¨
2 Kes kaib aususes, kardab
Jehoovat,
kuid see, kelle teed on
˜
˜
koverad, polgab teda.
3 Rumala suus on
uhkuse kepp,
kuid tarka kaitsevad
ta huuled.
4 Kus pole veiseid,
˜
seal on soim puhas,
kuid pulli rammuga
saadakse rikkalik saak.
¨ ¨
5 Usaldusvaarne tunnistaja
ei valeta,
kuid valetunnistaja
muudkui valetab. f
6 Pilkaja otsib tarkust,
kuid ei leia,
arusaaja aga omandab
teadmisi kergelt. g
7 Hoia rumalast eemale,
sest tema suust ei kuule sa
midagi tarka. h
¨
8 Tanu tarkusele tunneb
arukas oma teed,
kuid arutuid eksitab
nende rumalus1. i
9 Rumalad heidavad oma
¨
patu ule nalja1, j

14

¨
13:24 1 Sau sumboliseerib siin vanemlik˜
˜
ku autoriteeti. Voib tolkida ka „kes ei ma˜
nitse”, „kes ei karista”. 2 Teine voima¨
˜
lik tahendus: „viivitamata”. 14:1 1 Voib
˜
tolkida ka „teeb oma pere tugevaks”.
˜
¨
14:8 1 Teine voimalik tahendus: „arutud
eksitavad teisi oma rumalusega”. 14:9
˜
˜
¨ ¨
1 Voib tolkida ka „oma suu heastamise
¨
ule nalja”.

871
10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

˜
kuid oiged on valmis
lepituseks.
¨
Suda tunneb
omaenese kibedust
ning keegi teine ei saa osa
˜ ˜
selle roomust.
Jumalatute koda
¨
havitatakse, a
˜
kuid oigete telgis
˜
on oitseng.
Inimese meelest on nii
˜
˜
monigi tee oige, b
˜
kuid lopuks viib see surma. c
Isegi naerdes
˜
¨
voib suda valutada
˜ ˜
˜
˜
ning room voib loppeda
kurbusega.
¨
Kel isemeelne suda,
˜
loikab oma tegude vilja, d
hea inimene aga saab
oma tegude eest tasu. e
Lihtsameelne1 usub
˜
igat sona,
aga arukas kaalub
igat oma sammu. f
Tark on ettevaatlik ja
hoidub kurjast,
kuid rumal on hulljulge1
ja liiga enesekindel.
¨
Kes arritub kergesti,
tegutseb rumalalt, g
aga kaalutlevat meest1
vihatakse.
¨
Lihtsameelsed parivad
rumaluse,
kuid arukad kroonitakse
teadmistega. h
Kurjad peavad
kummardama heade ees
˜
ja jumalatud oigete
¨
varavais.
Vaest vihkavad
ta naabridki, i
˜
kuid rikkal on palju sopru. j

˜
˜
14:15 1 Voib tolkida ka „kogenematu”.
˜
˜
14:16 1 Voib tolkida ka „keevaline”.
˜
˜
14:17 1 Voib tolkida ka „meest, kes ka˜
˜
sutab oma motlemisvoimet”.
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˜

h Op 17:27
Jk 1:19
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i Op
˜
Op 29:11
Kog 7:9

j 1Mo 37:3, 4
1Sa 18:8, 9

k 5Mo 24:
14, 15
L 12:5

l Mt 19:21

˜
21 Kes polgab oma ligimest,
teeb pattu,
¨
kuid kes tunneb hadalisele
˜
kaasa, on onnelik. a
22 Eks need, kes hau kurja,
eksi teelt?
Kes aga tahavad head
teha, saavad tunda truud
armastust ja ustavust. b
¨ ¨ ¨
23 Igasugusest toorugamisest
on kasu,
˜
aga pelgalt sonad
toovad puuduse. c
24 Tarkade kroon
on nende rikkus,
aga rumalate rumalus
¨ ¨
jaab rumaluseks. d
¨ ¨
˜
25 Tunnistaja, kes raagib tott,
¨ ¨
paastab teiste elu,
kuid petis muudkui valetab.
26 Jehoova kartus annab
inimesele kindlustunde e
ja see on varjupaigaks
tema lastele. f
27 Jehoova kartus
on eluallikas,
¨ ¨
see paastab
¨ ¨
surmapuunistest.
28 Rahva rohkus
on kuninga uhkus, g
kuid alamate puudus
on valitseja hukk.
29 Kes ei vihastu kergesti,
on hea vahetegemisoskusega, h
¨
kuid kannatamatu naitab
oma rumalust. i
¨
30 Sudamerahu
on ihule eluks1,
aga kadedus
¨
on madanik luudes. j
¨
31 Kes tussab viletsat,
teotab tema loojat, k
kuid kes tunneb vaesele
kaasa, austab tema
tegijat. l
˜
˜
14:30 1 Voib tolkida ka „terviseks”.

˜
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32 Jumalatu kukutab ta
enda kurjus,
˜
kuid oigele pakub varju
ta laitmatus. a
¨
33 Arusaaja sudames puhkab
tarkus vaikselt, b
kuid rumalad lausa peavad
oma tarkust kuulutama.
˜
¨
34 Oiglus ulendab rahvast, c
¨
kuid patt toob rahvale habi.
35 Kuningal on hea meel
arukast sulasest, d
¨
kuid habitut tabab
tema raev. e
Leebe vastus
vaigistab raevu, f
˜
kuid karm1 sona
˜
ohutab viha. g
2 Tarkade keel kasutab
¨
¨
teadmisi hasti ara, h
kuid arutute suu
¨
paiskab valja rumalust.
˜
3 Jehoova silmad on koikjal,
¨
¨
need jalgivad kurje ja haid. i
4 Mahe keel on elupuu, j
˜
˜
kuid kover kone
toob meeleheidet1.
˜
5 Rumal polgab
isa manitsust, k
kuid arukas laseb end
l
˜ noomida.
6 Oige majas on palju vara,
kuid jumalatule toob ta
¨
saak1 hada kaela. m
¨
7 Targa huuled kulvavad
teadmisi, n
¨
kuid rumala suda mitte. o
8 Jumalatute ohver
¨
on Jehoovale jale, p
˜
kuid oigete palve
˜ ˜
toob talle roomu. q
¨
9 Jehoova jalestab
jumalatute teed, r
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21

kuid armastab neid,
˜
kes taotlevad oigust. a
Manitsus tundub halb1
sellele, kes lahkub
˜
oigelt teelt, b
¨
igauks, kes vihkab
noomimist, sureb. c
Surmavald ja kadupaik
on Jehoova ees lahti, d
kui palju enam siis
¨
inimlaste sudamed! e
Pilkaja ei armasta
noomijat, f
˜
¨
tarkadelt ta nou ei kusi. g
˜ ˜
¨
Roomus suda
¨
˜ ˜
teeb nao roomsaks,
¨
kuid sudamevalu
purustab vaimu.h
¨
Arusaaja suda
otsib teadmisi, i
kuid arutute suu
toitub rumalusest. j
˜
¨
Rusutule on koik paevad
k
kehvad,
˜ ˜
¨
kuid roomsal sudamel
on alati pidu. l
Parem pisku
Jehoova kartuses m
kui suur rikkus
¨
uhes murega1. n
Parem taimetoit
armastusega o
kui nuumpull vihkamisega. p
Keevaline mees
˜
¨
ohutab tuli, q
kuid see, kes ei vihastu
kergesti, vaigistab riiu. r
Laisa rada on nagu
okkaline hekk, s
ˇ
˜
kuid oigete tee on tasane. s
˜ ˜
Tark poeg roomustab isa, z
˜
kuid rumal polgab
ˇ
oma ema. z
˜ ˜
Rumalus on roomuks
t
meeletule,

˜
˜
15:10 1 Voib tolkida ka „karm”. 15:16
˜
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1 Voib tolkida ka „rahutusega”.
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22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

kuid see, kel on
vahetegemisoskust,
¨
kaib sirgel teel. a
˜
Nou pidamata1 nurjuvad
kavatsused,
¨
aga lahevad korda paljude
˜
nouandjate abiga. b
˜ ˜
Inimene tunneb roomu,
kui ta oskab vastata, c
˜
˜
ja sona oigel ajal —
¨
kull see on hea! d
¨
¨
Aruka elurada laheb ules, e
¨ ¨
¨
poordudes ara surmavallast, mis on all. f
Jehoova kisub maha
˜
korkide koja, g
kuid ta kaitseb lesknaise
maa piiri. h
¨
Jehoova jalestab kurjade
sepitsusi, i
˜
kuid meeldivad sonad on
ta silmis puhtad. j
Kes teenib ebaausat tulu,
¨
toob oma perele hada
kaela,1 k
¨
kuid kes vihkab altkae¨ ¨
l
maksu,
j
a
ab
elama.
˜
¨
˜
Oigete suda motleb enne
vastamist, m
kuid jumalatute suu
¨
paiskab valja kurjust.
Jehoova on jumalatutest
kaugel,
˜
kuid ta kuulab oigete
palveid. n
¨
¨
Silmade sara teeb sudame
˜ ˜
roomsaks,
˜
hea sonum kosutab
luid-konte.o
¨
Kes kuulab elutahtsat
noomimist,
tunneb end tarkade seas
koduselt. p
Kes ei hooli manitsusest,
˜
polgab oma elu, q

˜
˜
15:22 1 Voib tolkida ka „usaldusliku vest˜
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luseta”. 15:27 1 Voib tolkida ka „teeb
¨
oma perele habi”.
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˜
kuid kes votab noomimist
kuulda, saab targa
¨
sudame1. a
˜
Jehoova kartus opetab
tarkuse teed b
ja enne au on alandlikkus. c
Inimene kujundab oma
¨
˜
sudame motteid,
kuid mida ta keel vastab,1
tuleb Jehoovalt. d
˜
¨
Koik inimese teed naivad
˜
ta enda silmis oiged, e
kuid Jehoova uurib tema
¨
ajendid labi. f
˜
Usalda koik oma
˜
ettevotmised Jehoova
hoolde g
ja su kavatsused
¨
lahevad korda.
˜
Jehoova on teinud koik nii,
¨
¨
et taituks tema eesmark,
˜
ta on teinud ka nonda,
et jumalatule tuleb
¨
¨
havingupaev. h
˜
¨
¨
Koik sudamelt ulbed
¨
on Jehoovale jaledad. i
¨ ¨
On kindel, et nad ei jaa
karistamata.
Truu armastuse ja ustavu¨ ¨
sega lepitatakse suu j
¨
ning Jehoova kartuse pa¨ ¨
rast poordutakse kurjast. k
Kui Jehooval on hea meel
inimese teedest,
paneb ta tema vaenlasedki
temaga rahus elama. l
˜
Parem pisku oiglusega m
kui suur sissetulek
¨
ulekohtuga. n
˜
¨
¨
Inimene voib kull sudames
kavandada oma teed,
kuid Jehoova suunab
ta samme. o
Kuninga huulil olgu
Jumala otsus, p
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˜
˜
15:32 1 Voib tolkida ka „omandab aru˜
˜
saamise”. 16:1 1 Voib tolkida ka „kuid
˜
oige vastus”.

˜
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OPETUSSONAD 16:11–17:1
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17
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20
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22

¨
argu ta kunagi reetku
˜
oigust. a
˜
Oiged kaalud on Jehoovalt,
˜
koik kaalukivid kotis
¨ ¨
on tema too. b
Kurjad teod on kuningatele
¨
jaledad, c
˜
¨
sest oiguse varal pusib
troon kindlalt. d
˜
Ausad sonad on kuningate¨
le meeleparased,
nad armastavad seda,
¨ ¨
˜
kes raagib tott. e
Kuninga raev on kui surma
saadik, f
aga tark oskab seda
vaigistada1. g
Kuninga palge helgus
¨
tahendab elu,
tema soosing on kui
kevadine vihmapilv. h
Kui palju parem on hankida
tarkust kui kulda! i
Pigem hankida arusaamist
˜
j
˜ kui hobedat.¨
Oigete tee ei lahe kurja
poole.
Kes valvab oma teed,
hoiab oma elu. k
Uhkus on enne langust,
˜
korkus enne komistust. l
Parem olla alandlik
tasaste seas m
˜
kui jagada korkide saaki.
Arukas saavutab edu
ja kes usaldab Jehoovat,
˜
on onnelik.
¨
Sudamelt tarka kutsutakse
arusaajaks n
˜
ning lahkus lisab sonadele
o
veenvust.
Arukus on selle omanikele
¨
elulatteks,
kuid rumalaid manitseb
nende oma rumalus.
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o L 37:16
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16:14 1 Voib tolkida ka „ara hoida”.

15:16, 17
p Op
˜
Op 21:9, 19

¨
23 Targa suda teeb tema suu
arukaks a
˜
ja ta sonad veenvamaks.
˜
24 Meeldivad sonad
¨
on karjemesi,
need on hingele magusad
ja luudele-kontidele
terviseks. b
25 Inimese meelest on nii
˜
˜
monigi tee oige,
˜
kuid lopuks viib see surma. c
˜
¨ ¨
¨ ¨
26 Koht paneb toomehe tood
¨
rugama,
¨
sest nalg sunnib teda
tagant. d
27 Nurjatu mees kaevab
¨
valja halba, e
˜
tema kone on kui
˜
korvetav tuli.f
¨
28 Tulinorija1 kisub riidu g
ja laimaja lahutab
¨
˜
lahedased sobrad. h
¨
29 Vagivaldne mees
ahvatleb ligimest
ja juhatab ta valele teele.
30 Ta pilgutab silma,
kui haub salasepitsusi,
surub huuled kokku,
˜
kui viib pettuse lopule.
31 Hallid juuksed
on kaunis kroon1, i
¨
mis saadakse, kui kaiakse
˜
oiguse teel. j
32 Kes ei vihastu kergesti, k
on parem kui kangelane,
kes suudab end valitseda,
on parem kui linna
vallutaja. l
¨
33 Liisk heidetakse sulle, m
˜
kuid koik selle otsused
on Jehoovalt. n
Parem kuivanud
¨
leivatukk rahus o
¨
¨ ¨
kui majatais pidusooki1
riiuga. p
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16:31 1 Voib tolkida ka „aukroon”. 17:1
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1 Voib tolkida ka „ohvriliha”.
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2 Arukas sulane valitseb
¨
¨
habitu perepoja ule,
¨
ta saab parandi nagu
¨
uks vendadest.
˜
3 Sulatuspott on hobeda
ja ahi kulla jaoks, a
kuid Jehoova uurib
¨
¨ b
˜ sudamed labi.
¨
4 Oel paneb tahele
˜
nurjatut konet
ja petis kuulab
kuritahtlikku keelt. c
5 Kes pilkab vaest,
solvab tema loojat, d
˜ ˜
ja kes roomustab teise
˜
¨
onnetuse ule,
¨ ¨
ei jaa karistuseta. e
6 Eakate krooniks
on lapselapsed
ning laste uhkuseks
nende vanemad.
7 Rumala suhu ei sobi
˜
aus kone, f
ammugi siis valitseja suhu
valejutt. g
8 Kingitus on selle andjale
¨ ¨
nagu vaariskivi1, h
˜
see toob talle edu koikjal,
¨
kuhu ta laheb. i
¨
9 Kes uleastumise andestab1,
otsib armastust, j
¨
aga kes sellest ikka ja jalle
¨ ¨
¨
raagib, lahutab lahedased
˜
sobrad. k
˜
10 Noomimine mojub
arusaajale paremini l
kui sada hoopi rumalale. m
¨
11 Halb inimene tahab uksnes
¨
massata,
¨
aga karm kaskjalg saadetakse teda karistama. n
12 Parem kohata karu, kellelt
¨
˜
pojad on ara voetud,
kui arutut tema rumaluses. o
˜
˜
17:8 1 Voib tolkida ka „nagu kivi, mis
˜
˜
toob soosingu”. 17:9 1 Voib tolkida ka
„kinni katab”.
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l Op
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Op 15:13
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m Op 18:14
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13 Kes tasub head halvaga,
selle majast ei lahku
˜
onnetus. a
¨
14 Tuli alustamine on kui
paisu tagant vee
¨ ¨
vallapaastmine.
Lahku enne,
kui puhkeb riid. b
¨ ¨
˜
15 Nii see, kes suudlase oigeks
˜
moistab, kui ka see, kes
˜
˜
oige hukka moistab, c
¨
on Jehoovale jale.
16 Mis kasu on rumalale
vahendeist tarkuse
hankimiseks,
¨
kui tal puudub suda1
selle omandamiseks? d
˜
˜
17 Toeline sober
armastab igal ajal, e
ta on vend,
¨
˜
kellele hadas voib loota. f
¨ ¨
¨
18 Meeletu loob katt
˜
¨
ja noustub hakkama kaendajaks ligimese silme all.g
19 Kes armastab riidu,
¨
armastab uleastumist. h
¨
¨
Igauks, kes teeb oma varava
˜
korgeks, otsib hukatust. i
¨
20 Kel on valelik suda,
seda ei saada edu, j
¨ ¨
kes raagib pettust,
¨
langeb havingusse.
¨
21 Kui isale sunnib rumal laps,
on see talle kurvastuseks,
arutu lapse isa ei tunne
˜ ˜
roomu. k
¨
˜ ˜
22 Sudameroom on hea ravim, l
kuid rusukspekstud vaim
˜
˜
votab viimsegi jou1. m
˜
23 Jumalatu votab salaja
¨
altkaemaksu,
˜
et teha koveraks
˜
oiguse tee. n
24 Tarkus on otse
arusaaja ees,
˜
˜
˜
17:16 1 Voib tolkida ka „kaine moistus”.
˜
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17:22 1 Voib tolkida ka „kuivatab luud”.
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28

kuid rumala silmad1
¨ ¨
ekslevad maa aarel. a
Rumal poeg teeb isale
¨
meeleharmi
¨
ja toob oma sunnitajale
¨
sudamevalu. b
Pole kohane karistada1
˜
oiget,
˜
pole oige piitsutada
¨ ¨
auvaarseid.
˜
Tark hoiab oma sonu
tagasi, c
vahetegemisoskus aitab
¨ ¨
jaada rahulikuks. d
Rumalatki peetakse
targaks, kui ta vaikib,
ja vahetegemisoskusega
inimeseks seda, kes
oma huuled sulgeb.
Kes end eraldab, see
rahuldab isekaid
himusid,
¨
ta hulgab kogu praktilise
tarkuse1.
Rumal ei tunne heameelt
arukusest,
¨
¨
kull aga oma sudame
e
paljastamisest.
¨
Uhes jumalatuga tuleb
˜
ka polgus,
¨
koos habiga teotus. f
˜
Sonad mehe suus
¨
on sugav vesi, g
tarkuseallikas
on vulisev oja.
¨ ¨
Pole hea suhtuda suudlasesse erapoolikult h
¨
˜
ega jatta oiget ilma
˜
oigusest. i
˜
¨
Rumala kone sunnitab
riidu, j
tema suu kutsub esile
hoope. k
Rumala suu on talle
hukatuseks, l
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1 Voib tolkida ka „trahvida”. 18:1 1 Voib
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tolkida ka „polgab praktilist tarkust”.
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tema huuled ta hingele
¨ ¨
puuniseks.
˜
Laimaja sonad on
kui maiuspalad, a
˜
mis kiiresti kohtu kaovad. b
¨ ¨
Kes oma toos on laisk,
¨
on havingutooja vend. c
Jehoova nimi
on tugev torn. d
˜
Sinna jookseb oige
ja leiab varju. e
Rikka varandus
on tema kindluslinn,
tema kujutluses
¨ ¨
kui kaitsemuur. f
Enne langust
¨
˜
on inimese suda kork, g
aga enne au
on alandlikkus. h
Kui keegi vastab enne
¨
faktide arakuulamist,
toimib ta rumalalt ja
¨
¨ ¨
habivaarselt. i
Inimese vaim aitab taluda
haigust, j
kuid kes suudab taluda
rusukspekstud vaimu1? k
¨
Arusaaja suda hangib
teadmisi, l
˜
tarkade korv otsib tarkust.
Kink avab inimesele tee, m
viib ta suursuguste ette.
¨ ¨
¨
¨
Kes raagib tulikusimuses
¨
esimesena, sel naib olevat
˜
oigus, n
kuni tuleb teine ja teda
˜
¨
pohjalikult kusitleb1. o
˜
Liisuheitmine lopetab
¨
tulid, p
annab kangetele vastastele
vastuse1.
˜
Solvatud sober on
¨
jareleandmatum
kui kindluslinn q

˜
˜
¨ ¨
18:14 1 Voib tolkida ka „aarmist meele˜
˜
heidet”. 18:17 1 Voib tolkida ka „ja ta
¨
˜
˜
labi uurib”. 18:18 1 Voib tolkida ka „lahutab rahumeelselt kanged vastased”.

˜
˜
OPETUSSONAD 18:20–19:18

877
20
21

22

23
24

˜
¨
ja moned tulid on otsekui
kindluseriivid. a
˜
Inimese sonad on kui toit,
¨
˜
mis taidab tema kohtu, b
ta maitseb oma huulte vilju.
Surm ja elu on keele
˜
voimuses, c
kel meeldib seda kasutada,
¨ ¨
soob selle vilja. d
Kes leiab tubli naise,
leiab midagi hinnalist e
ja saab Jehoova soosingu
osaliseks. f
˜
Vaene koneleb anudes,
kuid rikas vastab karmilt.
˜
On sobramehi, kes on val¨
¨ ¨
mis uksteist maha looma, g
˜
˜
aga moni sober on
¨
lahedasem kui vend. h
Parem olla vaene ja
laitmatu i
kui rumal ja valelik. j
Pole hea, kui inimesel
ei ole teadmisi. k
Kes tegutseb tormakalt,
see patustab.
Inimese oma rumalus
¨ ¨
teeb ta tee kaanuliseks,
¨
˜
aga ta sudames touseb raev
Jehoova vastu.
˜
Rikkus tombab ligi
˜
palju sopru,
¨
kuid vaese hulgab isegi
˜
l
ta sober.
¨ ¨
Valetunnistaja ei jaa
karistamata m
ja kes muudkui valetab,
¨ ¨
ei paase. n
¨
Paljud otsivad uliku1
soosingut
˜
ja kingiandja sobrad
˜
on koik.
Vaest vihkavad
˜
koik ta vennad, o
¨
ammugi siis valdivad teda
˜
p
ta sobrad.

19
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7

˜
˜
¨
19:6 1 Voib tolkida ka „heldekaelise mehe”.
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˜
Op 2:2, 5
˜
Op 19:5
Ilm 21:8
2Sa 3:24
2Sa
˜ 3:38, 39
Op 30:21, 22
Kog 10:7
˜
Op
˜ 14:29
Op 16:32
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Op 27:15
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˜ 18:22
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Ta tahab neilt midagi palu¨
da, aga ukski ei vasta.
¨
Kes muretseb targa sudame1, armastab ennast. a
Kes peab kalliks
vahetegemisoskust,
seda saadab edu. b
Valetunnistaja
¨ ¨
ei jaa karistamata
ja kes muudkui valetab,
see hukkub. c
Rumalal ei sobi elada
luksuses,
ammugi siis sulasel
¨
¨
valitseda ulikute ule. d
Arusaaja ei vihastu
kergesti e
ja solvangust1
¨ ¨
moodavaatamine
kaunistab teda. f
Kuninga raev on kui
˜
¨
lovi moirgamine, g
kuid tema soosing on kui
kaste rohul.
Rumal poeg toob oma isale
¨
hada kaela h
ning riiakas1 naine on nagu
¨
alaliselt labitilkuv katus. i
Maja ja rikkus on
¨
isadelt saadav parand,
kuid arukas naine on
Jehoovalt. j
Laisk langeb
¨
sugavasse unne,
¨ ¨
¨
loid jaab nalga. k
¨
¨
Kes taidab kasku,
hoiab oma elu, l
aga kes ei hooli oma
teedest, sureb. m
Kes on lahke vaese vastu,
laenab Jehoovale n
ja tema tasub talle
selle eest. o
Manitse oma poega,
kuni on veel lootust, p

˜
˜
˜
19:8 1 Voib tolkida ka „kaine moistuse”.
˜
˜
¨
19:11 1 Voib tolkida ka „uleastumisest”.
˜
˜
¨ ¨
19:13 1 Voib tolkida ka „naagutav”.

˜
˜
OPETUSSONAD 19:19–20:12
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27

28

29

¨
¨ ¨
ara saa suudlaseks tema
surmas1. a
Keevaline mees peab
kallist hinda maksma.
¨ ¨
¨ ¨
Kui puuad teda saasta, pead
¨
tegema seda uha uuesti. b
˜
˜
Kuula nou ja vota vastu
manitsus, c
et oleksid tulevikus
targem. d
¨
Inimese sudames on
palju kavatsusi,
kuid Jehoova tahe
saab teoks. e
˜
Inimest oilistab tema
truu armastus. f
Parem olla vaene kui
valetaja.
Jehoova kartus viib ellu. g
Kes teda kardab, puhkab
rahulikult ja talle ei juhtu
midagi halba. h
¨
Laisk pistab kae vaagnasse,
kuid ei vaevu seda
˜
suu juurde tostma. i
¨ ¨
Loo pilkajat, j
et kogenematu
saaks arukaks, k
noomi arusaajat, et ta saaks
veelgi targemaks. l
Kes kohtleb halvasti isa
¨
ja ajab ara ema,
¨
¨ ¨
on habivaarne ja alatu
poeg. m
Mu poeg, kui sa enam
˜
manitsust kuulda ei vota,
˜
siis kaldud tarkusesonadest
˜
korvale.
˜
Nurjatu tunnistaja monitab
˜
oigust n
ja jumalatute suu kugistab
kurjust. o
Pilkajaid ootab
˜
kohtumoistmine p
ja rumalate seljale on
hoobid varuks. q

˜
˜
¨
19:18 1 Voib tolkida ka „ara soovi tema
surma”.
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Vein paneb pilkama,a
¨
¨
vagijook massama b
¨
ja ukski, keda need eksiteele viivad, pole tark. c
Kuninga hirmuvalitsus on
˜
¨
kui lovi moirgamine. d
Kes kutsub esile tema viha,
riskib eluga. e
Inimesele on auks
vaidlusest hoiduda, f
kuid iga rumal laseb end
˜
sellesse tommata. g
¨
Kulma ilmaga laisk
¨
ei kunna,
˜
kuid loikusajal ta kerjab,
sest tal pole midagi1. h
¨
˜
Inimese sudame motted1 on
¨
nagu sugaval asuv vesi,
kuid vahetegemisoskusega
inimene teab,
kuidas neid ammutada.
Paljud kuulutavad
oma truud armastust,
¨
aga kes leiaks uhe
mehe?
˜ ustava
¨
Oige kaib laitmatuses, i
˜
onnelikud on tema lapsed
¨
parast teda. j
Kui kuningas istub
¨
kohtujarjele, k
˜
soelub ta pilk
¨
kogu kurja valja. l
˜
¨
Kes voib oelda: „Ma olen
¨
puhastanud sudame, m
ma olen patust puhas”? n
Valed1 kaaluvihid ja
˜ ˜
˜
moodunoud —
˜
molemad on Jehoovale
¨
jaledad. o
Juba last tuntakse
tema tegudest,
sellest, kas need on puhtad
˜
ja oiged. p
˜
¨
Kuulev korv ja nagev silm —
˜
need molemad on teinud
Jehoova. q

˜
¨
˜
20:4 1 Teine voimalik tahendus: „loikusajal ta otsib, aga ei leia midagi”. 20:5
˜
˜
1 Voib tolkida ka „kavatsused”. 20:10
˜
˜
1 Voib tolkida ka „kahesugused”.

˜
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¨
Ara armasta magada,
¨ ¨
sest muidu jaad vaeseks. a
Ava silmad, siis on sul
¨
kulluslikult leiba. b
„See on halb, nii halb!”
¨
utleb ostja,
¨
¨
aga laheb siis ara ja kiitleb. c
Olgu kulda ja palju koralle,
kuid targad huuled on veel
kallimad. d
˜
Vota kuub mehelt, kes
¨
on hakanud kaendajaks
˜ ˜
voorale, e
˜
vota temalt pant, kui ta on
¨
hakanud kaendajaks
˜ ˜
vooramaa naisele. f
Pettusega saadud leib
¨
on kull maitsev,
¨
kuid parast on suu
¨
kivipuru tais. g
˜
¨
Noupidamisega lahevad
kavatsused korda, h
vaid targal juhtimisel
˜
pea soda. i
¨
¨ ¨
Laimaja kaib ringi ja raagib
j
edasi
talle
usaldatut.
¨
Ara seltsi sellega, kellele
meeldib keelt peksta1.
Kes neab oma isa ja ema,
selle lamp kustutatakse
pimeduse saabudes. k
¨
Ahnusega saadud parandil
˜
˜
l
puudub
l
opuks
onnistus.
¨
¨
Ara utle: „Ma tasun
¨
kurja eest katte!” m
Looda Jehoovale n
¨ ¨
ja tema paastab su. o
Valed kaaluvihid
¨
on Jehoovale jaledad
ja valetav kaal ei ole hea.
Jehoova juhib mehe
samme. p
˜
Kuidas voiks siis inimene
˜
moista oma teed1?

˜
˜
20:19 1 Voib tolkida ka „kes meelitab
˜
˜
oma huultega”. 20:24 1 Voib tolkida ka
˜
„moista, mis teed minna”.
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¨ ¨
25 Inimesele on puuniseks
¨ ¨
huuda rutakalt:
¨
„See on puha!” a
¨
˜
ja alles parast tootuse
¨
˜
andmist asja ule moelda. b
˜
¨
26 Tark kuningas soelub valja
jumalatud c
¨
ja laseb reherullil neist ule
¨
kaia. d
27 Inimese hingus on
Jehoova lamp,
mis heidab valgust
ta sisemuse
¨
sugavaimatele soppidele.
28 Truu armastus ja ustavus
kaitsevad kuningat, e
¨
truu armastusega pusib
tema troon. f
29 Noorte meeste auks
˜
on joud g
ja vanade ehteks
hallid juuksed. h
30 Sinikad ja haavad
puhastavad kurjast, i
hoobid teevad puhtaks sise¨
muse sugavaimad sopid.
¨
Kuninga suda on
¨
Jehoova kaes
otsekui veeoja: j
ta suunab seda,
kuhu tahab. k
˜
¨
2 Koik inimese teed naivad
˜
ta enda silmis oiged, l
kuid Jehoova uurib
¨
¨
labi. m
˜ sudame1
˜
3 Oige ja oiglane toimimisviis
on Jehoovale meele¨
parasem kui ohver. n
˜
4 Korgid silmad ja
¨
¨
ulbe suda —
lamp, mis juhib jumalatuid
— on patt. o
¨ ¨
5 Tooka inimese plaanid
toovad talle edu, p
˜
aga koik tormakad
¨ ¨
jaavad vaeseks. q

21

˜
˜
21:2 1 Voib tolkida ka „ajendid”.

˜
˜
OPETUSSONAD 21:6–28
6 Valeliku keelega soetatud
varandus
on kui haihtuv udu,
¨ ¨
surmapuunis1. a
¨
7 Jumalatute vagivald
¨
puhib nad minema, b
sest nad ei taha teha,
˜
mis oige.
¨ ¨
¨ ¨
8 Suudlase tee on kaanuline,
aga puhta inimese teod
on ausad. c
9 Parem elada katusenurgas
kui riiaka1 naisega
samas majas. d
10 Jumalatu himustab kurja, e
ta ei halasta ligimese peale.f
11 Kui pilkajat karistada, saab
kogenematu targemaks,
¨ ¨
kui tark suuvib
˜
opetustesse,
g
˜ saab ta tarkust¨ juurde1.
12 Oiglane Jumal jalgib
jumalatu koda
ning heidab jumalatud
¨
havingusse. h
˜
13 Kes sulgeb korva
¨
viletsa hadakisale,
¨ ¨
peab ka ise huudma
vastust saamata. i
14 Salajane kingitus
vaigistab viha j
˜
ja poue peidetud pistis
¨
ageda
raevu.
˜
˜ ˜
15 Oigele on roomuks
˜
teha seda, mis oige, k
˜
aga oelaid see kohutab.
16 Kes lahkub arukuse rajalt,
¨
laheb puhkama nende
sekka, kes lamavad
˜
jouetuna hauas. l
˜
17 Kes armastab lobutseda,
¨ ¨
jaab vaeseks, m
˜
kes armastab veini ja oli,
ei saa rikkaks.
˜
¨
21:6 1 Teine voimalik tahendus: „neile,
˜
˜
kes otsivad surma”. 21:9, 19 1 Voib tol¨ ¨
˜
˜
kida ka „naagutava”. 21:11 1 Voib tolkida ka „siis ta teab, mida teha”.
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˜
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˜
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g Op
˜
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a Est 7:10
˜
17:1
b Op
˜

Op 21:9
˜
Op 25:24
˜
Op 27:15
˜
c Op 15:6
Kog 5:19

d Lu 15:13, 14
˜
15:9
e Op
˜
Op 22:4
Mt 5:6
Ro 2:6, 7

f Kog 7:19
2Ko 10:4

g L˜ 141:3

Op 10:19
Kog 10:20

h 4Mo 14:44
Est 6:4
˜

6:6–11
i Op
˜
Op 13:4
˜
Op 19:24

j L 37:25, 26
L 112:9
Lu 6:30

k 1Sa
15:22, 23
˜
Op 15:8
Jes 1:11

l 5Mo 19:
18, 19
˜
Op 19:5

18 Jumalatu on lunastus˜
hinnaks oige eest
˜
ja reeturlik voetakse
˜
oige asemel. a
˜
19 Parem elada korbes
kui koos riiaka1 ja kergesti
¨
arrituva naisega. b
20 Targa majas on
˜
aarded ja oli, c
¨
aga rumal raiskab ara,
mis tal on. d
˜
21 Kes taotleb oigust
ja truud armastust,
˜
leiab elu, oiguse ja au. e
˜
˜
22 Tark voib tousta
¨
vagevate linna vastu1
˜
ja murda jou,
millele nad loodavad. f
23 Kes valvab oma suud
ja keelt,
¨
hoiab end hadast eemal. g
24 Meest, kes tegutseb hoolimatult ja jultunult,
¨
nimetatakse ulbeks ja
¨
ennast tais hooplejaks. h
25 Laisa himu saadab ta
surma,
¨
sest ta kaed keelduvad
¨ ¨
tootamast. i
¨
26 Kogu paeva himustab ta
ahnelt,
˜
aga oige annab ega keela
midagi. j
27 Jumalatu inimese
¨
ohver on jaledus, k
eriti veel siis,
kui ta toob selle
kurjade kavatsustega1.
28 Valetunnistajat
tabab hukatus, l
aga kes annab tunnistust
¨
¨
parast tahelepanelikku
kuulamist, kogeb head1.
˜
˜
˜
21:22 1 Voib tolkida ka „tark voib valluta¨
˜
˜
da vagevate linna”. 21:27 1 Voib tolkida
¨
¨
ka „kui sellega kaasneb habitu kaitumi˜
˜
¨
ne”. 21:28 1 Voib tolkida ka „aga kes ta¨ ¨
helepanelikult kuulab, saab igavesti raakida”.

˜
˜
OPETUSSONAD 21:29–22:20
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29

30
31

¨
Jumalatu teeb kull
¨
¨
tahtsa nao, a
˜
kuid hoopis oige inimese
kurss on kindel1. b
Jehoova vastu ei saa
¨
¨
ei tarkuse, labinagelikku˜
se ega nouga. c
Hobune pannakse lahingu¨
paevaks valmis, d
¨ ¨
aga paaste toob Jehoova. e
¨ ¨
Hea nimi1 on vaartuslikum kui suur rikkus, f
austus on parem kui
˜
hobe ja kuld.
Rikkal ja vaesel
¨
on midagi uhist:
Jehoova on loonud
˜
nad molemad. g
¨
Arukas naeb ohtu
ja poeb peitu,
kuid kogenematud
¨
lahevad edasi ja
saavad kannatada1.
Alandlikkus ja
Jehoova kartus
toovad rikkuse, au ja elu. h
Petise teel on okastaimed
˜
ja loksud.
Kes oma elu hindab,
i
˜ hoiab neist kaugele.
Opeta lapsele1 teed,
¨
mida ta peaks kaima, j
ja ta ei lahku sellelt
ka vanas eas. k
¨
Rikas valitseb vaese ule
ning laenaja on laenuandja
ori. l
¨
¨
Kes kulvab ulekohut,
˜
˜
loikab onnetust m
ja tema raevu kepp
murtakse. n
¨
˜
Heldekaelist onnistatakse,
sest ta jagab oma leiba
vaesega. o

22
2

3

4
5

6

7
8

9

˜
˜
˜
21:29 1 Voib tolkida ka „kuid oige teeb
˜
˜
oma tee kindlaks”. 22:1 1 Voib tolki˜
˜
da ka „hea maine”. 22:3 1 Voib tolki˜
˜
da ka „karistada”. 22:6 1 Voib tolkida
ka „noorele”.
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23:7, 8
˜

Op 19:21
Ap 5:38, 39

d L 20:7
L 33:17
Jes 31:1

e 2Aj 20:15, 17
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f Kog 7:1
g Ap 17:26
h L˜ 34:9

Op 18:12
˜

i Op 4:14, 15
j 1Mo 18:19
5Mo 6:6, 7
Ef 6:4

k 2Ti 3:14, 15
l 2Ku 4:1
Mt 18:25

m Ga 6:7, 8
n L 125:3
o 5Mo
15:7, 8
˜
Op 11:25
Heb 6:10


Teine veerg
a L˜ 45:2

Op 16:13
Mt 5:8

b Ap 13:8–10
˜

c Op 26:13–15
˜

d Op 5:3
Kog 7:26

e 1Mo 8:21
˜

13:24
f Op
˜
Op 19:18

g L˜ 12:5

Op 14:31
˜

h Op 13:20
˜

i Op 15:14
˜

2:10
j Op
˜

Op 24:14
˜
k Op 15:7

¨
˜
10 Aja ara polglik mees
ja riid vaibub,
vaidlused1 ja solvangud
lakkavad.
11 Kes armastab puhast
¨
˜
sudant ja kelle kone
on lahke,
˜
saab kuninga sobraks. a
12 Jehoova silmad kaitsevad
tarkust,
kuid ta kummutab
¨
reeturi vaited. b
¨
¨
˜
13 Laisk utleb: „Valjas on lovi!
¨
Ta murrab mu linnavaljakul
maha!” c
14 Isemeelse naise suu on
¨
sugav auk, d
sinna langeb see, kelle
˜
Jehoova hukka moistab.
15 Rumalus on seotud
¨
lapse1 sudamesse, e
kuid kasvatussau2 viib selle
temast kaugele. f
¨
16 Nii see, kes tussab vaest,
et rikkust koguda, g
kui ka see, kes teeb rikkale
kingitusi,
˜
lopetab vaesuses.
¨ ¨
˜
17 Poora oma korv ja kuula
˜
tarkade sonu, h
˜
et voiksid talletada mu
˜
¨
opetuse oma sudamesse. i
18 On ju meeldiv neid
oma sisemuses hoida, j
˜
et need koik oleks alati
su huulil. k
¨
19 Ma annan tana sulle
teadmisi,
˜
et voiksid olla kindel
Jehoovas.
20 Eks ole ma kirjutanud sulle,
˜
jaganud nouandeid ja
teadmisi,

˜
˜
22:10 1 Voib tolkida ka „kohtuasjad”.
˜
˜
22:15 1 Voib tolkida ka „noore”. 2 Sau
¨
sumboliseerib siin vanemlikku autoriteeti.

˜
˜
OPETUSSONAD 22:21–23:18

˜
21 et anda sulle teada toeseid
¨ ¨
˜
ja usaldusvaarseid sonu,
˜
¨
nii et sa voiksid oma lakita˜
aru anda?
¨ jale t¨ oeselt
¨
¨
22 Ara roovi vaest selleparast,
et ta on vaene, a
¨
˜
ara rohu viletsat
¨
linnavaravas, b
23 sest Jehoova ise ajab
nende kohtuasja c
˜
ja¨ votab elu nende petjailt.
24 Ara seltsi keevalisega,
¨
ara tee tegemist
raevutsejaga,
˜
25 et sa ei opiks tema kombeid
¨ ¨
ega
seaks
endale puunist. d
¨
26 Ara ole nende seas, kes
¨ ¨
¨
¨
loovad kaenduseks kaed,
¨
kes hakkavad kaendajaks
˜
laenuvotjale. e
27 Kui sul pole,
millega maksta,
˜
v¨ oetakse voodigi su alt.
28 Ara nihuta
¨
ammust piirimarki,
mille su esiisad
paika panid. f
¨
29 Kas oled nainud
¨ ¨
osavat toomeest?
Tema koht on kuningate,
mitte lihtrahva
teenistuses. g
Kui istud kuningaga
¨ ¨
sooma,
¨
pane hoolega tahele,
mis su ees on,
˜
2 ja pane nuga oma korile,1
kui
sul
on
kange
isu.
¨
˜
3 Ara ihka tema horgutisi,
sest
see
on
petlik
leib.
¨
4 Ara kurna end
rikkaks saamise nimel. h
Peatu, ole arukas.1
5 Kui heidad rikkusele pilgu,
pole seda enam. i

23

˜
˜
23:2 1 Voib tolkida ka „ja ohjelda end”.
˜
¨
¨
23:4 1 Teine voimalik tahendus: „ara looda oma arusaamisele”.
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b 2Mo 23:6
Am 5:12

c 1Sa 24:12

6
7

L 12:5
˜

d Op 13:20
˜

e Op 6:1–3
f 5Mo
19:14
˜
Op 23:10
Ho 5:10

g 1Sa 16:18, 19
1Ku 7:13, 14

8
9
10


PTK 23
˜

h Op 28:20
Joh 6:27
1Ti 6:9, 10

i 1Jo 2:16, 17



11
12

Teine veerg
˜

a Op 27:24
˜

13

9:7
b Op
˜

Op 26:4

c Mt 7:6

14

d 5Mo
19:14
˜

15

Op 22:28

e 2Mo 22:
22, 23
L 10:14

16

˜

13:24
f Op
˜
Op 19:18
Ef 6:4

17

˜

g Op 27:11
3Jo 4

h L 37:1
i L 111:10
2Ko 7:1

j L˜ 37:37

Op 24:14

18

See saab endale tiivad
kui kotkal ja lendab
poole. a
¨ taeva
¨ ¨
Ara soo ihne leiba,
¨
˜
ara ihka tema horgutisi,
sest ta on selline,
kes peab arvet.
¨
¨ ¨
Ta utleb sulle: „Soo ja joo”,
˜
kuid ei motle seda.
¨ ¨
Soodud palad
¨
oksendad sa valja,
˜
su
kiidus
onad
on
raisatud.
¨
¨ ¨
Ara raagi rumalaga, b
˜
sest ta polgab
˜
c
¨ su tarku sonu.
Ara nihuta
¨
ammust piirimarki, d
¨
˜
ara tungi orbude pollule,
sest nende kaitsja on tugev,
tema ajab nende kohtuasja
sinu vastu. e
¨
¨
Pangu su suda tahele
manitsust,
˜
kuulgu su korv
˜
tarkuses
onu.
¨
¨
Ara jata last1 manitsemata. f
¨ ¨
Kui sa teda sauaga lood,2
siis ta ei sure.
¨ ¨
Loo teda sauaga,2
¨ ¨
et paasta ta surmavallast.
¨
Mu poeg, kui su suda
saab targaks,
¨
˜ ˜
on minu suda roomus.g
˜
Mu neerud hoiskavad,1
¨ ¨
kui su huuled raagivad
˜
oigust.
¨
¨
Argu su suda kadestagu
patuseid, h
vaid karda Jehoovat
¨
kogu paev. i
Siis on sul tulevik j
ja su lootus ei kao.

˜
˜
23:13 1 Voib tolkida ka „noort”. 23:13,
¨ ¨
¨
14 2 Sauaga loomine sumboliseerib
siin vanemliku autoriteedi kasutamist.
˜
˜
˜ ˜
23:16 1 Voib tolkida ka „ma roomustan
¨
sugaval sisimas”.

˜
˜
OPETUSSONAD 23:19–24:7
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19 Mu poeg, kuula ja
saa targaks,
¨
˜
juhi
oma suda oigele teele.
¨
20 Ara ole nende seas,
kes joovad palju veini, a
nende seas,
˜
kes liha ogivad, b
˜
21 sest joodik ja ogard
¨ ¨
jaavad vaeseks c
ning uimasus riietab
¨
rabalaisse.
22 Kuula oma isa,
kes on andnud sulle elu,
¨
˜
ja ara polga oma ema
¨
lihtsalt selleparast,
¨ ¨
et ta on vanaks jaanud. d
˜
¨
23 Osta1 tode ja ara seda
¨ ¨
kunagi muu, e
osta ka tarkust, manitsust
f
˜ ja arusaamist. ˜ ˜
24 Oiglase isa on roomus,
˜
targa poja isa hoiskab
¨
tema parast.
˜ ˜
25 Su isa ja ema roomustavad,
¨
˜
sinu sunnitaja hoiskab.
26 Mu poeg, anna oma
¨
suda mulle
ja su silmad tundku
heameelt mu teedest.g
˜
27 Sest lobunaine on
¨
sugav auk,
˜
kolvatu naine kitsas kaev. h
¨ ¨
28 Ta varitseb kui roovel, i
kasvatab truudusetute
meeste hulka.
¨
29 Kellel on hada?
Kellel on halb?
¨
Kellel on tulid?
Kellel on kaebused?
˜
Kellel on haavad pohjuseta?
Kellel on tuhmid silmad?
30 Neil, kes viibivad kaua
veini juures, j
kes otsivad1
maitsestatud veini.
˜
˜
˜
23:23 1 Voib tolkida ka „opi tund˜
˜
ma”. 23:30 1 Voib tolkida ka „kogunevad maitsma”.
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2Mo 21:17
Mt 15:5, 6
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e Flp 3:7, 8
˜
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Op 16:16

g L 107:43
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h Op 22:14
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i Op 7:10, 12
Kog 7:26
˜
j Op 20:1
Ef 5:18
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c L˜ 26:5

Op 1:10
˜

9:1
d Op
˜

Op 14:1

e 1Ku
10:23
˜
Op 15:6
˜

8:14
f Op
˜

Op 21:22
˜

g Op 20:18
Lu 14:31, 32
˜

11:14
h Op
˜

Op 13:10
˜
Op 15:22
Ap 15:5, 6
˜

i Op 14:6
1Ko 2:14

¨
31 Ara imetle veini
¨
punast varvi,
seda, kuidas vein
karika sees helgib ja
libedalt kurku kaob.
˜
32 Lopuks see salvab
kui madu,
¨
¨
murgitab kui rastik.
¨
33 Su silmad naevad siis
imelikke asju
¨
¨ ¨
ja su suda raagib
¨ ¨
poorasusi.a
34 Sa lamad nagu keset merd,
lebad otsekui masti tipus.
¨
¨ ¨
35 Sa utled: „Mind loodi,
aga ma ei tundnudki.
Mind peksti, aga ma ei
saanud arugi.
¨
Millal ma arkan? b
¨
˜ ˜
Ma vajan veel uht soomu.”
¨
˜
Ara kadesta oelaid,
¨
ara igatse nende seltsi, c
¨
˜
2 sest nende suda motleb
¨
vagivallale,
˜
nende huuled konelevad
kurja.
3 Tarkusega ehitatakse
¨
koda ules1 d
ja vahetegemisoskusega
tehakse see kindlaks.
¨
4 Teadmiste abil taidetakse
selle kambrid
igasuguse kalli ja kauni
varaga. e
5 Tark mees on tugev f
ja teadmised annavad
˜
joudu juurde.
˜
6 Targal juhtimisel void
˜
pidada soda g
˜
ning paljude nouandjate
˜
abiga saavutatakse voit1. h
7 Rumalale on tarkus
¨
kattesaamatu, i
¨
linnavaravas pole tal
¨
midagi oelda.

24

˜
˜
24:3 1 Voib tolkida ka „tehakse pere tu˜
˜
gevaks”. 24:6 1 Voib tolkida ka „edu”.

˜
˜
OPETUSSONAD 24:8–31
8 Kes haub kurja,
seda nimetatakse
salasepitsejaks. a
9 Rumalad1 salasepitsused
on patt
¨
ja pilkajat jalestatakse. b
10 Kui raskel ajal meelt heidad,
˜
on su joud kasin.
¨ ¨
11 Paasta need, keda viiakse
tapale,
peata need, kes vaaruvad
surma poole. c
¨
12 Kui sa utled: „Aga me
ei teadnud seda”,
¨
kas siis sudamete1 uurija
¨
¨
ei nae sind labi? d
Jah, su valvaja teab seda
¨
ja tasub igauhele
¨ ¨
ta tegusid mooda. e
¨ ¨
13 Mu poeg, soo mett,
sest see on hea,
¨
karjemesi on magus.
14 Samamoodi on tarkus
sulle hea1. f
Kui sa selle leiad,
on sul tulevik
ja¨ su lootus ei kao. g
15 Ara varitse kurja kavatse˜
des oige kodu juures,
¨
¨
ara havita ta puhkepaika,
˜
˜
16 sest oige voib langeda
seitse korda,
˜
¨
kuid ta touseb ules, h
ent jumalatuile saab
˜
komistuskiviks. i
¨ onnetus
˜ ˜
17 Ara roomusta,
kui su vaenlane langeb,
¨
˜
¨
argu hoisaku su suda,
kui ta komistab, j
¨
18 sest Jehoova naeb seda ja
see ei meeldi talle
¨ ¨
ning ta poorab oma viha
pealt. k
¨ su vaenlase
¨
¨
19 Ara arritu kurjade parast,
¨
ara kadesta jumalatuid,
˜
˜
24:9 1 Voib tolkida ka „rumala”. 24:12
˜
˜
1 Voib tolkida ka „ajendite”. 24:14
˜
˜
1 Voib tolkida ka „magus su hingele”.
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c 1Sa 24:6, 7
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e 4Mo 16:2, 31
˜

f Op 20:2
g 3Mo 19:15
5Mo 1:16, 17
5Mo 16:19
2Aj 19:7
1Ti 5:21
˜
h Op 17:15

i 3Mo 19:17
1Ti 5:20
˜

j Op 28:23
˜

k Op 27:5
l 2Mo 20:16
m Ef 4:25
˜

n Op 20:22
Ro 12:17, 19
1Te 5:15
˜
o Op 6:10, 11
˜
20:4
p Op
˜
Op 22:13
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¨
20 sest uhelgi kurjal pole
tulevikku, a
jumalatute lamp kustub. b
21 Mu poeg, karda Jehoovat
c
¨ ja kuningat.¨
Ara seltsi massajatega, d
˜
22 sest onnetus tabab neid
ootamatult. e
¨
Kes teab, millise havingu
nad1 nende peale
saadavad? f
˜
23 Needki on tarkade sonad:
erapoolikus kohtu˜
moistmisel ei ole hea. g
¨
¨ ¨
24 Kes utleb suudlasele:
˜
„Sina oled oige”, h
seda neavad inimesed,
˜
moistavad hukka rahvad.
¨ ¨
25 Ent suudlase noomijail
¨
¨
laheb hasti, i
˜
neid onnistatakse heaga. j
26 Ausa vastuse andjale
antakse suud.1 k
¨
¨ ¨
¨
27 Tee ara tood valjas ja
˜
valmista pold ette,
¨
parast seda ehita endale
koda1.
¨
28 Ara tunnista ligimese vastu
˜
pohjuseta, l
¨
ara peta teisi
huultega. m
¨ oma
¨
29 Ara utle: „Nagu tema tegi
mulle, nii teen mina talle.
Ma tasun talle ta tegude
eest.” n
¨
¨ ¨
30 Ma laksin mooda
˜
laisa pollust, o
¨ ¨
moodusin
¨
meeletu viinamaest.
¨
˜
31 Ma nagin, et koikjal lokkab
umbrohi,
˜
nogesed katavad maad
¨ ¨
ja kivimuur on varemeis. p

24:22 1 St Jehoova ja kuningas. 24:26
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „avameelne
˜
vastus on kui suudlus”. 24:27 1 Voib
˜
tolkida ka „raja endale pere”.

˜
˜
OPETUSSONAD 24:32–25:20
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32 Ma vaatasin seda ja
˜
¨
motlesin jarele,
¨
˜
˜
nagin seda ja votsin oppust:
33 veel veidi magamist,
veidi tukastamist,
¨
kaed ristis lesimist
34 ning vaesus tuleb
¨ ¨
nagu roovel
ja puudus nagu
relvastatud mees. a
Needki on Saalomoni
˜
˜
opetussonad, b mis Juuda
¨
kuninga Hiskija c mehed umber
kirjutasid1.
2 Jumala au on asja
saladuses hoida, d
kuningate au on asja
uurida.
˜
3 Nagu taevas on korge
¨
ja maa sugav,
¨
nii on kuningate suda
˜
moistetamatu.
˜
¨
4 Eralda hobedast rabu
˜
¨
ja hobe saab taiesti
puhtaks. e
˜
5 Korvalda kuninga eest
jumalatu
ja kuninga troon saab
¨
˜
tanu oigusele. f
¨ kindlaks
¨
6 Ara ulista end kuninga ees, g
¨
ara astu suursuguste
sekka, h
¨
7 sest parem on, kui ta utleb
¨
sulle: „Tule siia ules”,
kui et alandab sind
¨
i
¨ uliku ees.
8 Ara kiirusta kohtuasja
algatama,
sest mida sa teed siis,
kui ligimene sind
¨
¨
habisse jatab? j
9 Aja korda oma asjad
ligimesega, k
kuid sulle usaldatut1
¨
ara paljasta, l

25

˜
˜
¨
25:1 1 Voib tolkida ka „umber kirjutasid
˜
˜
ja kokku panid”. 25:9 1 Voib tolkida ka
„teise saladust”.
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PTK 25
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c 2Aj 29:1
d 5Mo 29:29
Ro 11:33
˜

e Op 17:3
f 1Ku
2:44, 46
˜
Op 20:28
˜
Op 29:14
˜

g Op 27:2
h L 131:1
i Lu 14:8–10
1Pe 5:5
˜

j Op 18:17
Mt 5:25

k Mt 18:15
˜

l Op 11:13


Teine veerg
˜

a Op 15:23
Jes 50:4

b L˜ 141:5

Op 1:8, 9
˜
Op 9:8
˜

c Op 13:17
d Mt 5:37
e 1Mo
32:4, 5
˜
Op 15:1
˜

f Op 25:27
g 2Mo 20:16

10 et jutu kuulja sind
¨
ei habistaks
ja sa ei levitaks kuulujuttu,
˜
tagasi votta.
˜ mida ei saa
¨
˜
11 Oigel ajal oeldud sonad
˜
on otsekui kuldounad
˜
hobevaagnail. a
˜
˜
12 Nagu kuldkorvarongas
˜
voi parimast kullast
kaunistus
on tark noomija
˜
kuulvale korvale. b
13 Nagu jahutav lumi1
˜
¨
loikuspaeval
¨
on ustav kaskjalg
¨
oma lakitajale,
sest ta kosutab
oma isanda hinge. c
14 Nagu pilved ja tuul,
mis ei too vihma,
on inimene, kes hoopleb
kingitusega, mida ta
tegelikult ei tee. d
˜
15 Kannatlikkusega voidetak¨
se ulem enda poolele
ja mahe keel murrab luu. e
¨ ¨
16 Kui leiad mett, siis soo
vaid niipalju, kui vajad,
¨ ¨ ¨
sest kui sood uleliia,
¨
oksendad selle valja. f
17 Astugu su jalg harva
ligimese majja,
¨
et ta sinust ei tudiks ega
hakkaks sind vihkama.
18 Kes tunnistab valet
oma ligimese vastu
˜
˜ ˜
on kui sojanui, mook ja
terav nool.g
19 Otsekui loota
murdunud hambale
˜
voi lonkavale jalale
on loota inimesele, keda
¨
ei saa hadaajal usaldada1.
¨
¨
20 Nagu see, kes kulmal paeval
˜
riided seljast votab,
¨
25:13 1 Arvatavasti magedest toodud lumi, millega jahutati jooki. 25:19 1 Teine
˜
¨
voimalik tahendus: „on loota reeturile”.

˜
˜
OPETUSSONAD 25:21–26:16

21

22

23
24
25

26

27

28

¨ ¨
ja nagu aadikas sooda peal
on laulude laulja
¨
kurvale sudamele. a
¨
Kui su vaenlasel on nalg,
¨ ¨
anna talle leiba suua,
kui tal on janu,
anna talle vett juua. b
Nii kuhjad sa tema pea
peale
¨
tuliseid susi1 c
ja Jehoova tasub sulle
selle eest.
˜
Pohjatuul toob
vihmavalingu
¨
ning keelepeks vihase nao. d
Parem elada katusenurgas
kui riiaka1 naisega
samas majas. e
¨
Nagu kulm vesi
¨
vasinud hingele
˜
on hea sonum kaugelt
maalt. f
Nagu sogaseks tehtud
allikas ja rikutud kaev
¨
on jumalatule jarele
˜
andev oige.
¨ ¨
Liiga palju mett suua
pole hea g
ning endale austuse
otsimine ei too au. h
Nagu vallutatud linn,
¨ ¨
millel pole muuri,
on inimene, kes ennast
ei talitse. i
Nagu lumi suvel ja
˜
vihm loikusajal,
˜
nonda ei sobi au rumalale. j
Just nagu linnul on
˜
˜
pohjust pogeneda ja
¨ ¨
paasukesel lennata,
nii ei tule ka needus
˜
ilma pohjuseta1.

26
2

25:22 1 St sulatad tema karmuse. Viide metallisulatusmeetodile: maagi pea¨
le kuhjati tuliseid susi, et sealt metalli
¨
˜
˜
valja sulatada. 25:24 1 Voib tolkida ka
¨ ¨
˜
¨
„naagutava”. 26:2 1 Teine voimalik ta¨
hendus: „nii ka teenimata needus ei la¨
he taide”.
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˜
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b Op 27:22
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19:10
e Op
˜
Op 26:1

f 2Pe 2:22
˜

g Op 12:15
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1Ko 8:2
˜

h Op 22:13
˜

6:9
i Op
˜

Op 19:15
˜
Op 24:33, 34
˜

j Op 19:24

3 Piits on hobusele,
suurauad eeslile a
ja¨ sau1 rumalate seljale. b
4 Ara vasta rumalale
¨ ¨
tema rumalust mooda,
et sa ei langeks
tema tasemele.
5 Vasta rumalale
tema rumaluse peale,
et ta ei peaks end targaks. c
¨
6 Kes jatab oma tegemised
rumala hoolde,
see otsekui sandistaks oma
jalad ja teeks endale viga.
7 Nagu lombaka
liipavad jalad
˜
˜
on opetussona
rumalate suus. d
¨
8 Nagu siduda kivi lingu kulge
e
on anda au rumalale.
¨
9 Nagu okastaim joodiku kaes
˜
˜
on opetussona
rumalate suus.
¨
10 Nagu vibukutt,
kes huupi lastes haavab,1
on see, kes palkab rumala
˜
¨ ¨
voi moodamineja.
¨ ¨
11 Nagu koer poordub tagasi
oma okse juurde,
nii kordab rumal
oma rumalust. f
¨
12 Kas oled nainud meest,
kes peab end targaks? g
Rumalal on rohkem lootust
kui temal.
¨
13 Laisk utleb:
˜
„Noor lovi on tee peal,
˜
¨
lovi on linnavaljakul!” h
¨ ¨
14 Uks poordub hingedel,
¨ ¨
laisk poorab end asemel. i
¨
15 Laisk pistab kae vaagnasse,
kuid ei jaksa seda
˜
suu juurde tosta. j
16 Laisk peab end targemaks
seitsmest arukalt vastajast.
¨
26:3 1 Sau sumboliseerib siin karista˜ ˜
¨
˜
mist voi oigusparase voimu rakenda˜
˜
˜
mist. 26:10 1 Voib tolkida ka „kes koiki
haavab”.

˜
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17 Nagu see, kes haarab kinni
˜
koera korvust,
¨ ¨
on mooduja, kes raevub
¨
teiste tuli peale1. a
18 Nagu hull, kes heidab tuliseid odasid ja surmanooli,
¨
19 on mees, kes tussab
¨
oma ligimest ja utleb:
„Ma tegin ju vaid nalja!” b
20 Puude puudusel kustub tuli
ja laimajata vaibub riid. c
¨
˜ ˜
21 Nagu puususi hoogusele
ja puud tulele
¨
on riiakas mees tulile. d
˜
22 Laimaja sonad on kui
maiuspalad,
˜
mis kiiresti kohtu kaovad. e
˜
23 Nagu hobevaap potikillul
˜
on mahedad sonad
¨
kurjast sudamest. f
24 Vihamees varjab huultega
oma vihkamist,
kuid sisimas haub ta
pettust.
¨ ¨
¨
25 Ta raagib kull lahkelt,
¨
kuid ara usalda teda,
¨
sest sudames on tal
¨
˜
seitse jaledat motet1.
26 Kuigi ta varjab vihkamist
pettusega,
saab tema kurjus
koguduses avalikuks.
27 Kes kaevab augu,
langeb ise sinna sisse,
¨
ja kes veeretab kivi ara, selle juurde tuleb see tagasi.g
28 Valelik keel vihkab
oma pettuse ohvreid
ja meelitav suu toob
hukatust. h
¨
¨
Ara kiitle homse paeva
¨
ule,
sest sa ei tea, mida see
¨
paev toob. i

27

˜
¨
26:17 1 Teine voimalik tahendus: „kes
¨
˜
˜
sekkub teiste tulisse”. 26:25 1 Voib tol¨
¨
¨
kida ka „sest ta suda on labinisti jales¨ ¨
tusvaarne”.

PTK 26
a 1Te 4:11
1Pe 4:15
˜

b Op 15:21
˜

c Op 22:10
Jk 3:6
˜

3:30
d Op
˜

Op 16:28
˜
Op 17:14
˜

e Op 18:8
f 2Sa 20:9, 10
g Est 7:10
L 9:15
˜
Op 28:10
Kog 10:8
˜

h Op 29:5


PTK 27
i Lu 12:19, 20
Jk 4:13, 14


Teine veerg
˜

a Op 25:27
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Mt 18:15
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23:16
˜
Op 15:23
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Op 16:24
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Op 18:24
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10:1
h Op
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Op 23:15
2Jo 4

i Ii 1:8, 9
˜

j Op 18:10
Jes 26:20
Heb 11:7

2 Kiitku sind keegi teine,
mitte su oma suu,
kiitku sind teised,
mitte su enda huuled. a
3 Kivi on raske ja
liiv kaalub palju,
˜
aga rumala pohjustatud
meelepaha on raskem
˜
neist molemast. b
4 Raev on julm ja
viha kui veeuputus,
kuid kes suudab taluda
armukadedust? c
5 Avalik noomimine on parem
kui varjatud armastus. d
˜
¨ ¨
6 Sobra loodud haavad
¨ ¨
on loodud ustavusest, e
aga vaenlase suudlused
˜
on voltsid1.
˜
¨
7 Kelle koht on tais,
¨
¨
lukkab tagasi meekarje,1
¨
kuid naljasele
on kibegi magus.
8 Nagu pesast eksinud1 lind
on kodust eksinud mees.
˜
9 Oli ja suitsutusrohi
˜ ˜
¨
roomustavad sudant,
˜
nii ka soe soprus, mis
¨
˜
tarkab siirast nouandest. f
¨
¨
˜
10 Ara hulga sopra ja
˜
isa sopra,
¨
ara mine venna majja
˜
¨
oma onnetuspaeval.
¨
Parem naaber lahedal
kui vend kaugel. g
11 Ole tark, mu poeg, ja
˜ ˜
¨
roomusta mu sudant, h
˜
et voiksin vastata sellele,
kes mind teotab. i
¨
12 Arukas naeb ohtu ja
poeb peitu, j
˜
¨
27:6 1 Teine voimalik tahendus: „vaenla˜
˜
se suudlusi on palju”. 27:7 1 Sona-so¨
˜
˜
nalt „tallab meekarjel”. 27:8 1 Voib tolkida ka „pagenud”.
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13

14

15
16

17
18

19

20

21

22

kuid kogenematud
¨
lahevad edasi ja
saavad kannatada1.
˜
Vota kuub mehelt, kes
¨
on hakanud kaendajaks
˜ ˜
voorale,
˜
vota temalt pant, kui ta
¨
on hakanud kaendajaks
˜ ˜
vooramaa naisele. a
Kes varahommikul
¨ ¨
valjuhaalselt
˜
oma ligimest onnistab,
˜
selle sonu peetakse
otsekui needuseks.
Riiakas1 naine on nagu
¨
alaliselt labitilkuv katus
¨
vihmasel paeval. b
Kes suudab teda ohjeldada,
suudab ohjeldada ka tuult
˜
˜
voi hoida oli oma paremas
¨
kaes.
Nagu raud ihub rauda,
nii ihub1 inimene
˜
oma sopra. c
Kes hoolitseb viigipuu eest,
¨ ¨
soob selle vilja, d
ja kes hoolitseb oma isanda
eest, seda austatakse. e
Nagu veepind peegeldab
¨
nagu,
¨
nii peegeldab uhe inimese
¨
¨
suda teise sudant.
Surmavald ja kadupaik
¨
on taitumatud, f
¨
samuti ei kullastu
inimese silmad.
˜
Nagu sulatuspott on hobeda
ja ahi kulla jaoks, g
¨
nii katsub kiitus labi
inimese.
Isegi kui tambiks rumalat
nuiaga
nagu viljateri uhmris,
ei lahkuks temast rumalus.

˜
˜
27:12 1 Voib tolkida ka „karistada”.
˜
˜
¨ ¨
27:15 1 Voib tolkida ka „naagutav”.
27:17 1 St muudab paremaks.
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g 4Mo 25:6–8
1Sa 15:22, 23
Ef 5:11
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16:8
i Op
˜
Op 19:1

¨
23 Tunne hasti oma karja.
Hoolitse oma lammaste
eest,1 a
24 sest varandus ei kesta
igavesti b
˜
˜
ega kroon polvest polve.
25 Haljas rohi kaob,
¨
adal kasvab asemele
¨
ja magedelt koristatakse
hein.
¨ ¨
26 Noored jaarad annavad
sulle kehakatet,
˜
sikud on pollu ostuhinnaks
27 ning sul on piisavalt kitsepiima toiduks sulle endale
ja su majarahvale ning
kosutuseks su
¨
teenijatudrukutele.
˜
Jumalatud pogenevad,
ehkki tagaajajat pole,
˜
kuid oiged on julged
˜
nagu lovi. c
¨
2 Kui maal tehakse ulekohut1,
siis valitsejad
¨
uha vahetuvad, d
aga aruka ja vahetegemisoskusega inimese abiga
¨
pusib valitseja kaua. e
¨
3 Vaene, kes viletsat tussab, f
on otsekui vihm,
¨
mis uhub ara kogu toidu.
¨
4 Kes hulgavad seaduse,
kiidavad jumalatut,
¨
ent kes seadust jargivad,
¨
¨
on
nende
p
arast
viha tais. g
˜
˜
5 Oelad ei moista,
˜
mis on oige,
ent kes otsivad Jehoovat,
˜
saavad koigest aru. h
¨
6 Parem vaene, kes kaib
laitmatuses,
kui rikas, kelle teed on
˜
kolvatud. i

28

˜
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27:23 1 Voib tolkida ka „tee lambad
¨
¨ ¨
¨
oma sudameasjaks”, „poora tahelepanu
˜
˜
oma lammastele”. 28:2 1 Voib tolkida
¨
ka „massatakse”.

˜
˜
OPETUSSONAD 28:7–28

889
7

8
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11

12

13

14

15

16

¨
Arukas poeg jargib
seadust,
˜
kuid kes seltsib ogarditega,
¨
habistab oma isa. a
Kes suurendab oma
˜
varandust kasuloikamise b
˜
ja liigkasuvotmisega,
kogub rikkust hoopis
sellele, kes halastab
vaese peale. c
Kes keeldub seadusele
kuuletumast,
¨
selle palvegi on jaledus. d
˜
Kes eksitab oige
kurjale teele,
kukub ise oma auku, e
kuid laitmatu saab
¨
parandiks head. f
Rikas on iseenese silmis
tark, g
aga vaene, kel on
vahetegemisoskust,
¨
¨
naeb ta labi. h
˜
Kui oiged juubeldavad,
˜ ˜
valitseb suur room,
ent kui jumalatud saavad
˜
voimule, poetakse peitu.i
¨
Kes oma uleastumisi varjab,
¨
¨
sel ei lahe hasti, j
¨
aga kes need ules
¨
tunnistab ja hulgab,
k
sellele
halastatakse.
˜
Onnelik on inimene,
kes on alati valvel,1
¨
˜
ent see, kes sudame kovaks
˜
teeb, langeb onnetusse. l
¨
˜
Otsekui moirgav lovi ja
¨
rundav karu
on jumalatu valitseja
abitule rahvale. m
Juht, kel puudub
vahetegemisoskus,
˜
kuritarvitab voimu, n
˜
kuid kes vihkab ebaoiglast
kasu, pikendab oma elu. o

˜
˜
28:14 1 Voib tolkida ka „kes on alati jumalakartlik”.
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l
m

¨ ¨
17 Keda koormab veresuu,
˜
a
on
p
ogenik
hauani.
¨
Argu keegi teda aidaku!
18 Kelle rada on laitmatu,
¨ ¨
see paastetakse, b
˜
kuid kelle teed on koverad,
langeb ootamatult.c
19 Kes oma maad harib,
sel on piisavalt leiba,
¨
aga kes tuhja taga ajab,
¨
saab kullaga vaesust. d
20 Ustavale saab osaks
˜
palju onnistusi, e
aga kes tahab kiiresti rik¨ ¨ ¨ ¨
kaks saada, ei jaa suuta. f
21 Pole hea olla erapoolik. g
˜
¨
Ometi voib mees leivatuki
¨
¨
parast uleastujaks saada.
22 Kade1 ajab rikkust taga
ega tea, et teda tabab
vaesus.
¨
23 Kes teist noomib, h palvib
˜
¨
lopuks rohkem tanu i
kui see, kes keelega
lipitseb.
24 Kes riisub oma isa ja ema
¨
ning utleb:
„See pole vale”, j
¨
¨
on havingukulvaja
paariline. k
˜
25 Ahne1 ohutab riidu,
ent sellel, kes Jehoovale
¨
¨
loodab, laheb hasti. l
¨
26 Kes loodab oma sudamele,
m
on rumal,
¨
kuid kes kaib tarkuses,
¨ ¨
paaseb. n
27 Kes annab vaesele,
sel ei puudu midagi, o
aga kes oma silmad kinni
pigistab, seda tabab
palju needusi.
28 Kui jumalatud saavad
˜
voimule, poetakse peitu,
aga kui nad hukkuvad,
˜
saab oigeid palju. p

˜
˜
28:22 1 Voib tolkida ka „ahne”. 28:25
˜
¨
¨
1 Teine voimalik tahendus: „ulbe hing”.

˜
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OPETUSSONAD 29:1–23

¨
Kes parast korduvat
noomimist
¨ ¨
kangekaelseks jaab, a
murtakse ootamatult ja
ta ei parane. b
˜
Kui oigeid on palju, siis
˜ ˜
rahvas roomustab,
aga jumalatu valitsedes
¨
rahvas agab. c
Kes armastab tarkust,
˜ ˜
roomustab oma isa, d
˜
ent kes seltsib lobunaistega,
e
raiskab
oma
vara.
˜
Oigusega toob kuningas
maale stabiilsuse, f
¨
˜
aga altkaemaksuvotja viib
¨
maa havingusse.
Kes oma ligimesega
lipitseb,
˜
laotab
ta jalgadele vorgu. g
˜
¨
Oela uleastumised on talle
¨ ¨
puuniseks, h
˜
˜
aga oige hoiskab ja
˜ ˜
i
˜ on roomus.
Oige hoolib vaese
˜
oigustest, j
¨
aga jumalatule ei lahe need
korda. k
¨ ¨
Hooplejad suutavad linna, l
ent targad vaigistavad
viha. m
Kui tark hakkab rumalaga
vaidlema,
˜
toob see suuri sonu ja pilkamist, aga mitte rahulolu. n
Verejanulised vihkavad
¨ ¨
igat suutut1 o
¨ ¨
˜
˜
ja puuavad votta oigelt elu2.
˜
Rumal paiskab koik oma
¨
tunded valja, p
kuid tark hoiab neid vaos. q
¨ ¨
Kui valitseja jaab kuulama
valejutte,
˜
muutuvad koik ta sulased
jumalatuks. r
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˜
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29:10 1 Voib tolkida ka „laitmatut”.
˜
¨
˜
2 Teine voimalik tahendus: „aga oiged
¨ ¨
puuavad tema elu kaitsta”.
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14:29
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˜
13 Vaesel ja rohujal on midagi
¨
uhist:
Jehoova valgustab nende
˜
molema silmi1.
˜
14 Kui kuningas moistab
¨
˜
vaeste ule oiglast kohut, a
on tema troon alati kindel. b
15 Sau1 ja noomimine
annavad tarkust, c
kuid laps, keda ei ohjeldata,
¨
habistab oma ema.
16 Kui jumalatuid saab palju,
¨
saab ka uleastumisi palju,
˜
¨
ent oiged naevad
jumalatute langust. d
17 Manitse oma poega,
siis toob ta sulle rahu
ja on sulle suureks
˜ ˜
roomuks. e
18 Kui pole jumalikku
juhtimist1, muutub
rahvas ohjeldamatuks, f
˜
kuid onnelikud on need,
¨
kes jargivad seadust. g
19 Sulane ei lase end
˜
sonadega noomida.
¨
Ta saab kull aru,
˜
aga ei vota kuulda. h
¨
20 Kas oled nainud meest, kes
¨
˜
˜
on karmas sona votma? i
Rumalal on rohkem lootust
kui temal. j
21 Kui sulast lapsest peale
poputada,
¨
on ta hiljem tanamatu.
22 Vihastuma kalduv mees
˜
¨
ohutab tuli k
ja raevutsejal on palju
¨
uleastumisi. l
¨
23 Inimese ulbus
alandab teda, m
ent alandliku vaimuga
meest austatakse. n

l 1Sa 18:8, 9
Jk 3:16

m Est 6:6, 10
Jk 4:6
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n Op 18:12
Mt 18:4
Flp 2:8, 9

29:13 1 St annab neile elu. 29:15 1 Sau
¨
sumboliseerib siin vanemlikku autori˜
˜
teeti. Voib tolkida ka „manitsus”, „karis˜
˜
tus”. 29:18 1 Voib tolkida ka „prohvet¨
likku nagemust”, „ilmutust”.
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24 Kes on vargaga mestis,
vihkab ennast.
¨
Ta kull kuuleb kutset
minna tunnistust andma,
¨
kuid ei lahe.1 a
25 Inimesekartus on
¨ ¨
puunispaelaks, b
aga kes loodab Jehoovale,
on kaitstud. c
¨ ¨
¨ ¨
26 Paljud puuavad paaseda
valitseja ette,1
kuid Jehoova on see,
kes muretseb inimesele
˜
d
¨ oiguse.
˜
27 Ulekohtune on oigetele
¨ e
jale,
¨
aga jumalatu jalestab
˜
¨
oigel teel kaijat. f
Aguri, Jake poja kaa˜
lukas sonum Iitielile ja
Uukalile.
2 Ma olen rumalam kui
teised g
ja mul pole nii palju
arusaamist, kui peaks.
˜
3 Ma pole tundma oppinud
tarkust
ja mul pole selliseid teadmi˜
¨
si kui Koigepuhamal.
˜
4 Kes on tousnud taevasse ja
siis sealt alla tulnud? h
Kes on kogunud tuule
oma pihkudesse?
¨
Kes on mahkinud veed
¨ ¨
oma ruusse? i
Kes on seadnud paika
˜
¨ ¨
koik maa aared? j
Kas tead, mis on tema nimi
ja ta poja nimi?
˜
˜
5 Koik Jumala sonad on
puhtad. k
Ta on kilbiks neile,
kes tema juurest
varju otsivad. l

30

˜
˜
¨
29:24 1 Voib tolkida ka „ta kull kuuleb
¨ ¨
needust sisaldavat vannet, kuid ei raa˜
¨
gi midagi”. 29:26 1 Teine voimalik tahendus: „paljud otsivad valitseja soosingut”.
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Op 22:16
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¨
6 Ara lisa midagi tema
˜
sonadele, a
muidu ta noomib sind
ja sa osutud valelikuks.
7 Kaht asja palun ma sinult,
¨
ara neid mulle keela,
enne kui suren:
8 pettus ja valed
vii minust kaugele b
¨
ning ara anna mulle
vaesust ega rikkust,
vaid toida mind vajaliku
leivaga, c
¨
9 et ma kullastudes
¨
ei salgaks sind ega utleks:
„Kes on Jehoova?” d
ja et ma ei langeks vaesusse,
ei hakkaks varastama
¨
ega habistaks
oma
Jumala
nime.
¨
10 Ara laima sulast
tema isanda ees,
muidu ta neab sind ja
¨ ¨
¨ ¨
sa jaad suudlaseks. e
11 On neid, kes neavad
oma isa
˜
ega onnista oma ema. f
12 On neid, kes on enda silmis
puhtad, g
kuid ei ole oma saastast
puhtaks pestud.
13 On neid, kelle silmad on
¨
¨
vaga ulbed
¨
˜
ja kelle pilk on vaga kork. h
14 On neid, kelle hambad on
˜ ˜
moogad
˜
ja louad tapanoad.
Nad neelavad viletsaid
maa peal
ja vaeseid inimeste hulgas. i
¨
15 Kaanil on kaks tutart, kes
karjuvad: „Anna! Anna!”
On kolm asja,
¨
mis ei saa tais,
¨
neli, mis eal ei utle:
¨
„Kullalt!”:
¨
16 surmavald j ja viljatu usk,
maa, kus pole vett,

˜
˜
OPETUSSONAD 30:17–31:6
17

18

19

20

21
22
23

24

25
26

27

¨
ja tuli, mis eal ei utle:
¨
„Kullalt!”
¨
Silma, mis irvitab isa ule
˜
ja polgab emale
kuuletumist, a
¨
nokivad rongad vadis valja
¨ ¨
¨
ja soovad kotkapojad ara. b
¨
Kolm asja kaivad mul
¨
˜
ule moistuse1,
neli on, millest ma
aru ei saa:
kotka tee taeva all,
mao tee kalju peal,
laeva tee avamerel
ja mehe tee neiu juurde.
Selline on abielu rikkuva
naise tee:
¨ ¨
¨
ta soob, puhib suu puhtaks
¨
ja utleb: „Ma pole midagi
valesti teinud.” c
¨
Kolme asja all variseb maa,
nelja ei suuda see taluda:
kui ori valitseb kuningana, d
¨
kui rumal on end tais
˜
oginud,
kui vihatud naine saab
mehele
¨
˜
ja kui teenijatudruk votab
endale perenaise koha. e
¨
Neli on vaikseimad
maa peal,
kuid loomusunnil nad
tegutsevad targalt1: f
¨
sipelgad pole kull tugevad,
ometi valmistavad nad
suvel oma toidu; g
¨
kaljudamaanid h pole kull
¨
vagevad,
ometi teevad nad pesa
kaljusse; i
¨
rohutirtsudel j pole kull
kuningat,
˜
ometi liiguvad nad koik
¨
ruhmadena; k

˜
˜
¨
30:18 1 Voib tolkida ka „aratavad mi˜
˜
nus imestust”. 30:24 1 Voib tolkida ka
¨ ¨
„kuid nad on aarmiselt targad”.
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PTK 30
˜

a Op 23:22
b 3Mo 20:9
5Mo 21:
18, 21
˜
Op 20:20
˜

c Op 7:10, 11
˜

d Op 19:10
Kog 10:7
Jes 3:4

e 1Mo 16:5
f Ii 35:11
˜

g Op 6:6–8
h 3Mo 11:5
i L 104:18
j 2Mo 10:14
Jl 1:4

k Jl 2:7


Teine veerg
a 3Mo 11:
29, 30

b 4Mo 23:24
Jes 31:4
˜

c Op 26:12
˜

d Op 27:2
˜

e Op 26:21


PTK 31
˜

f Op 1:8
2Ti 1:5

g 1Sa 1:11, 28
h Ho 4:11
i 5Mo 17:15, 17
1Ku 11:1–3
Neh 13:26

j Kog 10:17
Jes 28:7

k L 104:15
Mt 27:34

l Jer 16:7

28 gekosisalik a kinnitub
˜
jalgadega koikjale,
¨
ta laheb kuningapaleessegi.
29 Kolm on, kelle samm on
¨ ¨
vaarikas,
¨
neli, kes kaivad
suursuguselt:
˜
¨
30 lovi, kes on vagevaim
loomade seas
ega tagane kellegi eest, b
31 jahikoer ja sikk
ning kuningas
˜
¨
oma sojavaega.
32 Kui oled end rumalalt
¨
ulistanud c
˜
voi kavatsenud seda teha,
¨
siis pane kasi suule, d
33 sest nagu piima
˜
kloppimisest saab void
¨ ¨
ja nina pihta loomisest
tuleb verd,
˜
nii puhkeb viha ohutamisest riid.e
˜
Kuningas Lemueli sonad,
˜
kaalukas s onum tema
emalt talle juhatuseks. f
¨
2 Mida peaksin sulle utlema,
mu poeg,
¨
jah, mida, mu usa poeg,
˜
g
mu
¨ tootuste poeg? ˜
3 Ara kuluta oma elujoudu
naiste peale, h
¨
ara mine teedele, mis
¨
havitavad kuningaid. i
4 Ei sobi kuningatel, Lemuel,
ei sobi kuningatel juua veini
¨
ega valitsejatel oelda:
¨
„Kus on mu vagijook?”, j
5 et nad ei jooks ega unustaks
seadust,
¨ ¨
˜
ei vaanaks viletsate oigust.
¨
6 Andke vagijooki neile,
kes on suremas, k
veini neile, kes on suures
ahastuses1. l

31

˜
˜
31:6 1 Voib tolkida ka „kelle hing on kibestunud”.

˜
˜
OPETUSSONAD 31:7–26
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7 Las nad joovad ja unustavad
oma vaesuse,
¨
˜
argu nad moelgu enam oma
murele.
˜
˜
˜
8 Konele konevoimetu heaks,
˜
˜
kaitse koigi oigusi, kes on
suremas. a
˜
˜
˜
9 Konele ja moista oiglast
kohut,
kaitse viletsa ja vaese
˜
oigusi. b

1 [alef]

10 Kes leiab tubli naise? c
Selline naine on palju enam
¨ ¨
vaart kui korallid1.

2 [beet]

11 Ta mees usaldab teda kogu
¨
sudamest
ega tunne puudust millestki
heast.

3 [gimel]

˜
¨
12 Koik oma elupaevad
teeb ta oma mehele head
ja mitte halba.

4 [dalet]

PTK 31
a L 82:4

9 [teet]

b 5Mo 1:16, 17
2Sa 8:15
L 72:1, 2
Jes 11:4

c Ru
3:10, 11
˜
Op 12:4
˜
Op 19:14

5 [he]

6 [vav]

˜
¨ ¨
15 Ta touseb, kui on veel oo,
¨ ¨
annab suua majarahvale
ning teenijannadele nende
osa. f

7 [zajin]

˜
˜
16 Ta motleb pollule ja ostab
selle,
¨ ¨
omaenda toovaevaga1
¨
istutab ta viinamae.

Tt 2:3–5

˜
˜
31:10 1 Vt „Sonaseletusi”. 31:16 1 Voib
˜
¨ ¨
tolkida ka „oma tootulu eest”.

[ jood]

¨
19 Ta kaed on koonlavardal,
ta pihud hoiavad
kedervart. a
[kaf]

20 Ta sirutab peo viletsale,
¨
avab kaed vaesele. b
21 Ei ta muretse lumeajal oma
¨
majarahva parast,
˜
sest koigil on soojad riided.

 [mem]

e 2Aj 9:21

f 1Ti 5:9, 10

g 1Mo 24:
15, 20


Teine veerg
a 2Mo 35:25

b 1Sa
25:18
˜

Op 19:17
1Ti 2:10
Heb 13:16

c Ru 4:1
Ii 29:7, 8

8 [heet]

17 Ta valmistub raskeks
¨ ¨
tooks, g

¨
18 Ta naeb, et ta kauplemine
on tulus,
¨ ¨
ooselgi ei kustu ta lamp.

[lamed]
d 1Sa 2:18, 19

13 Ta muretseb villa ja lina,
¨
¨ ¨
˜ ˜
ta kaed tootavad roomuga. d
14 Ta on kaupmehe laevade
sarnane, e
kaugelt toob ta oma toidu.

¨
teeb oma kasivarred
tugevaks.

d Koh 13:22, 23
1Sa 25:30, 31
Est 5:8
Tt 2:3

22 Ta valmistab ise voodikatted.
Tema riided on linasest
ning purpursest villasest.

 [nun]

23 Ta mees on tuntud linna¨
varavas, c
istub seal maa vanemate
seas.

 [samekh]

¨ ¨
24 Ta valmistab ja muub
linaseid riideid,
varustab kaupmehi
¨ ¨
voodega.

 [ajin]

25 Tema riideiks on tugevus
ja suursugusus
ning ta vaatab tulevikku
kindlustundega.

 [pe]

26 Ta avab suu targasti, d
tema keelt valitseb lahkuse
seadus1.
˜
˜
31:26 1 Voib tolkida ka „tema keelt valitseb truu armastuse seadus”, „tema kee˜
lel on armastav opetus”.

˜
˜
¨ ¨
OPETUSSONAD 31:27 – KOGUJA, luhiulevaade

 [tsadee]

PTK 31

¨
27 Ta jalgib majarahva
tegemisi
¨ ¨
ega soo laiskuse leiba. a

˜

a Op 14:1
1Ti 5:9, 10
Tt 2:3–5



 [koof]
˜

Teine veerg

¨
28 Ta lapsed tousevad pusti
ja kiidavad teda,
˜
¨
ta mees touseb ja ulistab
teda:

a 2Ku 9:30
Est
˜ 1:10–12
Op 6:25, 26
b 1Mo 24:60
Koh 5:7
1Pe 3:3, 4
c Ru 3:10, 11
d Ro 16:1, 2

 [rees]ˇ

29 „Palju on tublisid naisi,
¨
aga sina uletad
˜
nad koik!”

ˇ
 [ sin]
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˜
˜
30 Voluvus voib petta ja ilu
kaduda1, a
aga naist, kes Jehoovat
kardab, kiidetakse. b

 [tav]

¨
¨ ¨
31 Tasuge talle ta katetoo
eest, c
ta teod kiitku teda linna¨
varavas! d
˜
˜
˜
¨
31:30 1 Voib tolkida ka „ilu voib olla tuhine”.

KO G U J A
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

˜
¨
Koik on tuhine (1–11)
¨
Maa pusib igavesti (4)
¨
˜
Looduse ringkaigud ei loppe (5–7)
¨
Pole midagi uut paikese all (9)
Inimtarkus on piiratud (12–18)
Tuule tagaajamine (14)

2 Saalomon annab hinnangu
oma tegemistele (1–11)
¨ ¨
Inimtarkuse suhteline vaartus (12–16)
˜
¨ ¨ ¨
Kova too tuhisus (17–23)
¨ ¨
¨ ¨
˜ ˜
Soo, joo ja tunne toost roomu (24–26)
˜
¨ ¨
3 Koigele on maaratud aeg (1–8)
Elu nautimine on Jumala and (9–15)
¨
Inimese sudames on igavik (11)
˜
˜
¨
˜
Jumal moistab koigi ule oiglast
kohut (16, 17)
Nii inimesed kui ka loomad
surevad (18–22)
˜
¨
˜
Koik lahevad tagasi pormu (20)
˜
4 Rohumine on hullem kui surm (1–3)
¨ ¨
Tasakaalukas vaade toole (4–6)
˜
¨ ¨
Sobra vaartus (7–12)
¨
Kahekesi on parem kui uksi (9)
˜
¨
Valitseja elu voib olla tuhine (13–16)
¨ ¨
5 Poordu Jumala poole kohase
kartusega (1–7)
¨
˜
Alama ule valvab korgem (8, 9)

¨
Rikkus on tuhine (10–20)
¨
Rahaarmastaja ei kullastu
kunagi rahast (10)
¨ ¨
Tootegija uni on magus (12)
6 Varandus ilma naudinguta (1–6)
Naudi seda, mis sul on (7–12)
¨
7 Hea nimi ja surmapaev (1–4)
Kuula targa noomimist (5–7)
˜
Parem lopp kui algus (8–10)
Tarkuse eelised (11, 12)
¨
Head ja halvad paevad (13–15)
¨
¨ ¨
Valdi aarmusi (16–22)
¨
Koguja tahelepanekud (23–29)
¨
8 Ebataiusliku inimese
valitsus (1–17)
¨
¨
Taida kuninga kaske (2–4)
¨
Inimene valitseb inimese ule (9)
Kui kohtuotsust kiiresti
¨
taide ei viida (11)
¨ ¨
˜ ˜
Soo, joo ja ole roomus (15)
˜
˜
9 Koigil on sama lopp (1–3)
Naudi elu, ehkki oled surelik (4–12)
Surnud ei tea midagi (5)
Surmavallas ei tehta midagi (10)
Aeg ja ettearvamatud
¨
sundmused (11)
Tarkust ei hinnata alati (13–18)

¨ ¨
KOGUJA, luhiulevaade – 1:14
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10 Veidi rumalust rikub targa (1)
˜
¨
Vohiklikkuse tagajarjed (2–11)
Rumalus hukutab (12–15)
Rumalus valitsejate seas (16–20)
˜
˜
Lind voib korrata su sonu (20)
˜
11 Kasuta voimalust (1–8)
Viska oma leib vee peale (1)
¨
˜
Kulva seemet hommikust ohtuni (6)

Taaveti poja, Je1 Koguja,1
ruusalemmas valitseva ku˜
a

ninga b sonad.
¨
¨
¨
2 „Tuhisuste tuhisus!”1 utleb
koguja.
¨
¨
˜
„Tuhisuste tuhisus! Koik on
¨
tuhine.” c
3 Mis kasu on inimesel kogu
˜
¨ ¨
oma kovast toost,
¨
millega ta end paikese all
vaevab? d
˜
¨
˜
4 Polvkond laheb ja polvkond
tuleb,
¨
kuid maa pusib igavesti. e
¨
˜
¨
5 Paike touseb ja paike
loojub
˜
ning tottab tagasi paika,
˜
¨
kust touseb jalle. f
˜
6 Tuul puhub lounasse
˜
ja keerutab pohja,
keerleb ja keerleb ning
¨
teeb oma ringkaiku.
˜
˜
7 Koik joed1 voolavad merre,
¨
kuid meri ei saa tais. g
˜
¨
Sinna, kust joed lahtuvad,
need ka naasevad, et siis
uuesti teele asuda. h
˜
¨
8 Koik vasitab,
˜
koigest ei suudeta isegi
¨ ¨
raakida.

˜
1:1 1 St rahva kokkukutsuja. 1:2 1 Voib
˜
¨ ¨
¨
tolkida ka „aarmine tuhjus”. 1:7
˜
˜
˜
1 Voib tolkida ka „talvejoed”, „hooajali˜
sed joed”.

Naudi noorust vastutustundlikult (9, 10)
12 Pea Loojat meeles enne
¨
vanaduspaevi (1–8)
¨
Koguja jareldus (9–14)
˜
Targad sonad on otsekui astlad (11)
Karda Jumalat (13)

PTK 1
a 1Ku 8:1, 22
b 1Ku 2:12
2Aj 9:30

c L 39:5
Ro 8:20

d Kog 2:11
Mt 16:26
Joh 6:27

e L 78:69
L 104:5
L 119:90

f 1Mo 8:22
L 19:6

g Ii 38:8, 10
h Ii 36:27, 28
Jes 55:10
Am 5:8


Teine veerg
a 1Mo 8:22
Kog 1:4

b Kog 2:16
Kog 9:5
Jes 40:6

c 1Ku 11:42
Kog 1:1

d 1Ku 4:29, 30
e Kog 8:16
f L 39:5, 6
Kog 2:11, 18
Kog 2:26
Lu 12:15

¨
¨
Silm ei kullastu nagemast
˜
ega korv kuulmast.
9 Mis on olnud, tuleb taas,
ja mida on tehtud, tehakse
¨
jalle.
¨
Pole midagi uut paikese
all. a
10 Kas on midagi, mille kohta
˜
¨
¨
voiks oelda: „Nae, see on
uus!”?
See on olnud olemas juba
ammustest aegadest,
olnud olemas juba enne
meid.
¨
11 Ei maletata neid, kes elasid
varem,
ka neid, kes tulevad hiljem,
¨
ei maletata,
ning neid, kes tulevad
¨
veel hiljem, ei maletata
samuti. b
12 Mina, koguja, olen Iisraeli kuningas Jeruusalemmas. c
˜
¨
13 Ma votsin oma sudameasjaks uurida ja kaaluda targalt d
˜
koike, mida taeva all tehakse, e
˜
koiki neid vaevarikkaid tegemisi, mis Jumal on inimlastele
andnud ja mis neid tegevuses
hoiavad.
¨
˜
¨
14 Ma nagin koiki toid, mida
¨
paikese all tehakse,
˜
˜
ja moistsin, et koik on
¨
tuhisus, tuule
tagaajamine. f

KOGUJA 1:15–2:16

˜
15 Koverat ei saa teha sirgeks
ega olematut loendada.
˜
¨
16 Ma motlesin oma sudames: „Ma olen omandanud palju tarkust, mul on seda rohkem
kui neil, kes olid enne mind Je¨
ruusalemmas. a Mu suda on saanud palju tarkust ja teadmisi.” b
¨
¨
17 Ma puhendasin oma sudame
tarkuse, meeletuse ja rumalu˜
se uurimisele c ning moistsin, et
seegi on tuule tagaajamine.
18 Sest palju tarkust toob
palju tuska
ja kes suurendab teadmisi,
suurendab valu. d
˜
¨
Siis ma motlesin oma suda˜
mes: „Ma teen oige proovi
naudingutega ja vaatan, mida
¨
head need toovad”, kuid nagin,
¨
et needki on tuhisus.
¨
2 Ma utlesin naeru kohta:
„Hullumeelsus!”
ja naudingute kohta:
„Mis kasu neist on?”
¨ ¨
3 Ma nautisin veini, e puudes
¨
˜
kogu sudamest moista, mis on
rumalus, siiski ei kaotanud ma
oma tarkust; ma tahtsin teada saada, mida on inimlastel
¨ ¨
¨
hea teha oma uurikesil elupae˜
vil taeva all. 4 Ma votsin ette
¨
suuri toid. f Ma ehitasin enda¨
le maju g ja istutasin viinamagesid. h 5 Rajasin endale aedu ja
parke ning istutasin sinna
˜
koiksuguseid viljapuid. 6 Ma
tegin tiike noore metsa kastmi˜
seks. 7 Ma votsin endale sulaseid ja teenijannasid i ning
¨
mul oli ka mu oma kojas sundinud sulaseid. Samuti hankisin
suured veise-, lamba- ja kitsekarjad, j suuremad, kui olid ol¨
¨
nud uhelgi mu eelkaijal Jeruusalemmas. 8 Ma kogusin nii
˜
hobedat kui ka kulda, k kunin-

2
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PTK 1
a Kog 2:9
b 1Ku 3:28
1Ku 4:29–31
2Aj 1:10–12

c Kog 2:2, 3
Kog 2:12
Kog 7:25

d Kog 2:15
Kog 12:12


PTK 2
e L 104:15
Kog 10:19

f 1Ku 9:17–19
2Aj 9:15, 16

g 1Ku 7:1, 8
h 1Ku
4:25
¨
Ul 8:11

i 1Sa 8:10, 13
1Ku 9:22

j 1Ku 4:22, 23
k 1Ku 9:14, 28
1Ku 10:10
2Aj 1:15


Teine veerg
a 1Ku 10:14, 15
2Aj 9:13, 14

b 1Ku 3:13
1Ku 10:23

c Kog 11:9
d Kog 3:22
Kog 5:18
Kog 9:9

e 1Ku 7:1
f L 49:10
Kog 1:14
Kog 2:16
1Ti 6:7

g Kog 1:3
Kog 2:17

h Kog 1:17
Kog 7:25
˜

i Op 4:7

Kog 7:11, 12
˜

j Op 4:25
˜

14:8
k Op
˜

Op 17:24
Joh 3:19
1Jo 2:11

l Kog 3:19, 20
Kog 9:2, 3
Kog 9:11

m L 49:10

gate ja halduspiirkondade va˜
randusi. a Ma toin enda juurde lauljaid ja lauljannasid, samuti, mis inimlastele on naudinguks — naise, koguni palju
˜
¨
naisi. 9 Nonda sain ma vage¨
˜
vaks ja uletasin koik, kes olid
olnud enne mind Jeruusalem¨
mas. b Ja mulle jai ka mu tarkus.
10 Ma ei keelanud endale
midagi, mida soovisin. c Ma ei
¨
¨
hoidnud sudant tagasi uhestki
¨
naudingust, sest mu suda tun˜ ˜
¨ ¨
dis roomu kogu mu toovaevast
˜
¨ ¨
ja see oli tasu mu kova too
˜
eest. d 11 Aga kui ma motle˜
¨
sin koigele, mida mu kaed olid
˜
teinud, ja kogu sellele kovale
¨ ¨
toole, millega olin end vaeva˜
˜
nud, e siis moistsin, et see koik
¨
on tuhisus, tuule tagaajamine. f
¨
˜
Millelgi paikese all pole toelist
¨ ¨
g
vaartust.1
˜
12 Siis ma motlesin tarkuse, meeletuse ja rumaluse pea˜
le. h (Sest mida voib teha inime¨
ne, kes tuleb parast kuningat?
Vaid seda, mida ikka on teh˜
tud.) 13 Ma moistsin, et tarkus on parem kui rumalus, i
just nagu valgus on parem kui
pimedus.
14 Targal on silmad peas1, j
¨
kuid rumal kaib pimedu˜
ses. k Ma moistsin ka seda, et
˜
¨
neid molemaid tabab uhesu˜
˜
gune lopp. l 15 Siis ma mot¨
lesin oma sudames: „Mis tabab rumalat, see tabab mindki.” m Mis kasu on siis mu suu¨
rest tarkusest? Seeparast ma
˜
¨
motlesin oma sudames: „See¨
gi on tuhisus!” 16 Sest ei tar¨ ¨
¨
gast ega rumalast jaa pusivat
˜
˜
¨
2:11 1 Voib tolkida ka „millestki paike˜
˜
se all pole kasu”. 2:14 1 Voib tolkida ka
„avatud”.
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¨
¨
malestust.a Tulevastel paevadel on nad unustatud. Eks sure
tark nagu rumalgi. b
17 Siis ma vihkasin elu, c
˜
¨
sest koik, mida paikese all te¨
hakse, oli mu meelest uks suur
˜
¨
vaev, on ju koik tuhisus, d tuule tagaajamine. e 18 Ma vihka˜
sin koike seda, mille kallal olin
¨
˜
paikese all nii kovasti vaeva
˜
¨
f
nainud, sest ma moistsin, et
¨
pean selle jatma inimesele, kes
¨
tuleb parast mind. g 19 Ja kes
˜
teab, kas ta on tark voi rumal?h
˜
Aga ta hakkab valitsema koige
¨
selle ule, mille mina suure vae¨
vanagemise ja tarkusega siin
¨
paikese all olen saanud. Seegi
¨
¨
on tuhisus. 20 Siis oli mu su˜
¨
dames ahastus koige selle pa¨
rast, millega ma end paikese
all olin vaevanud. 21 Sest ini˜
¨
mene voib kull tarkuse, tead˜
miste ja oskuste abil kovasti
¨ ¨
˜
¨
tootada, aga ta peab koik jatma sellele, kes pole selle kal¨
¨
lal vaeva nainud. i Seegi on tu¨
˜
hisus ja uks suur onnetus.
22 Mida inimene tegelikult
˜
¨ ¨
saab kogu oma kova too eest
¨ ¨
ja selle edasipuudlikkuse eest,
¨
˜
mis paneb teda paikese all ko¨ ¨
vasti tood tegema? j 23 Toob
˜
¨
ju ta tegevus talle koigil pae¨ ¨
vil valu ja tuska k ning ooselgi
¨
ei saa ta suda rahu. l Seegi on
¨
tuhisus.
24 Inimesel pole midagi pa¨ ¨
remat kui suua ja juua ning
˜
¨ ¨
˜ ˜
tunda oma kovast toost roo˜
mu. m Ma olen moistnud, et see¨
gi on Jumala kaest. n 25 Sest
¨ ¨
kes soob ja joob paremini kui
mina? o
26 Jumal annab inimesele, kes talle meeldib, tarkust,
˜ ˜
teadmisi ja roomu, p kuid patuse paneb ta koguma ja korjama

KOGUJA 2:17–3:12
PTK 2
a 2Mo 1:8
Kog 1:11

b Kog 6:8
Ro 5:12

c 1Ku 19:2, 4
Jer 20:17, 18

d Ii 7:6
Kog 2:21
Ro 8:20

e Kog 1:14
Kog 5:16

f Kog 2:4–8
g L 39:6
Lu 12:20

h 1Ku 12:6, 8
2Aj 12:1, 9

i Kog 2:18
Kog 5:15, 16

j Kog 1:3
Kog 3:9

k Ii 14:1, 2
Lu 12:29

l 1Mo 31:
40, 41

m 5Mo 12:18
Kog 3:22
Kog 8:15
Ap 14:17

n Kog 3:12, 13
Kog 5:18, 19

o 1Ku 4:7
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vaid selleks, et anda see siis
inimesele, kes talle meeldib. a
¨
Seegi on tuhisus, tuule tagaajamine.
˜
¨ ¨
Koigele on maaratud aeg,
aeg on igal tegevusel taeva
all:
¨
2 aeg sundida ja aeg surra,
aeg istutada ja aeg istutatu
¨
valja juurida,
3 aeg tappa ja aeg terveks
teha,
aeg maha kiskuda ja
¨
aeg ules ehitada,
4 aeg nutta ja aeg naerda,
aeg halada ja aeg tantsida,
5 aeg kive laiali loopida ja
aeg kive koguda,
aeg kallistada ja aeg
kallistamisest hoiduda,
6 aeg otsida ja aeg kaotusega
leppida,
¨
aeg alles hoida ja aeg ara
visata,
˜
¨
7 aeg lohki karistada b ja
˜
aeg kokku ommelda,
aeg vaikida c ja aeg
¨ ¨
raakida, d
8 aeg armastada ja
aeg vihata, e
˜
aeg sojaks ja aeg rahuks.
¨ ¨
9 Mis kasu on siis tootegi˜
jal koigist oma pingutustest? f
¨
10 Ma olen nainud, milliseid
tegemisi on Jumal inimlastele andnud, mis neid tegevuses
˜
hoiavad. 11 Koik on ta omal
ajal kaunilt teinud1.g Ta on ise¨
gi pannud inimeste sudamesse
igaviku. Ometi ei suuda inime¨ ¨
sed kunagi Jumala tehtud tood
˜
˜
algusest lopuni moista.
¨
12 Ma jareldasin, et inimesel pole oma elus midagi pa˜ ˜
remat kui roomus olla ja head

3

˜
˜
¨
3:11 1 Voib tolkida ka „hasti korraldanud”, „sobivaks teinud”.
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¨ ¨
teha. a 13 Samuti ta soogu ja
¨
joogu ning nautigu head tanu
˜
¨ ¨
oma kovale toole. See on Jumala and. b
˜
14 Ma sain aru, et koik,
mida Jumal teeb, kestab igavesti. Sellele pole midagi lisa¨
da ega ole sellest midagi ara
˜
˜
votta. Jumal on teinud koik
nii, et inimesed teda kardaksid. c
15 Mis on, see on juba olnud,
ja mis tuleb, on samuti olnud. d
Jumal aga otsib tagaaetavat1.
¨
¨
16 Veel nagin ma paikese
all, et seal, kus peaks valitse˜
˜
¨
ma oigus, voimutseb ulekohus,
˜
ja kus peaks valitsema oiglus,
˜
˜
voimutseb ebaoiglus. e 17 Ma
˜
¨
motlesin oma sudames: „Jumal
˜
˜
moistab kohut nii oige kui ka
¨
f sest igal teol ja
jumalatu ule,
igal tegevusel on oma aeg.”
˜
¨
18 Ma motlesin oma sudames ka inimlaste peale, et Jumal paneb nad proovile ning
¨
naitab neile, et nad on otsekui
loomad, 19 sest nii inimestel
˜
kui ka loomadel on sama lopp.
¨
Nagu surevad uhed, nii sure˜
vad ka teised. g Neil koigil on
sama vaim1. h Inimestel pole
˜
eelist loomade ees, sest koik
¨
˜
¨
on tuhine. 20 Koik lahevad
˜
samasse paika. i Koik tulevad
˜
˜
¨
j
pormust ja koik lahevad taga˜
si pormu. k 21 Kes seda tegelikult teab, kas inimeste vaim
˜
¨
touseb ulespoole ja kas looma˜
de vaim langeb allapoole, por¨
mu? l 22 Ma nagin, et inimesel
pole midagi paremat kui tun¨ ¨
˜ ˜
da oma toost roomu, m on ju
¨
see tema tasu. Sest kes nai˜
˜
3:15 1 Voib tolkida ka „taotletavat”. Tei˜
¨
¨ ¨
ne voimalik tahendus: „moodunut”.
˜
˜
3:19 1 Voib tolkida ka „eluvaim”.
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¨
taks talle, mis juhtub parast teda? a
˜
˜
Taas motlesin ma koigele
˜
sellele rohumisele, mis on
¨
¨
˜
paikese all. Ma nagin rohutute pisaraid, kuid polnud kedagi, kes oleks neid lohuta˜
¨
nud. b Nende rohujate kaes
˜
oli voim ja lohutajat neil ei
olnud. 2 Ma kuulutasin need,
˜
kes olid juba surnud, onnelikumaks neist, kes veel elavad. c
˜
3 Aga neist molemaist parem
¨
on sellel, kes pole veel sun¨
dinudki, d kes pole veel nainud neid masendavaid tegusid,
¨
mida paikese all tehakse. e
¨
4 Ma nagin, kui paljud inimeste pingutused tulenevad
¨
˜
uksteisega voistlemisest, f nagu
¨ ¨
ka nende meisterlikkus toos.
¨
Seegi on tuhisus, tuule tagaajamine.
¨
¨
5 Rumal istub kaed rupes,
¨ ¨
kuigi ta ihu haabub. g
¨
6 Parem peotais puhkust
¨
˜
¨ ¨
kui kaks peotait kova tood ja
tuule tagaajamist. h
˜
¨
¨
7 Ma motlesin veel uhele tu¨
hisusele paikese all. 8 On
¨
keegi uksik, kellel pole kaaslast. Tal pole ei poega ega
¨ ¨ ¨
venda, kuid tema toorugamisel
˜
¨
pole loppu. Ta silmad ei kullastu kunagi rikkusest. i Aga kas
˜
¨
¨
ta motleb: „Kelle parast ma rugan ja endale head keelan?”? j
¨
˜
Seegi on tuhisus ja onnetu
¨
vaevanagemine. k
¨
9 Kahekesi on parem kui uk˜
si, l sest nad saavad oma kova
¨ ¨
¨
too eest hea tasu1. 10 Kui uks
langeb, aitab teine oma kaasla¨
¨
se ules. Aga mis saab uksikust,
kui ta langeb ja pole kedagi, kes
¨
teda ules aitaks?

4

˜
˜
4:9 1 Voib tolkida ka „rohkem tulu”.
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11 Pealegi, kui kaks magavad koos, on neil soe, aga kui¨
das uksik sooja saab? 12 Kui
¨
˜
uksikust voib keegi jagu saa¨
da, siis kaks uheskoos suudavad talle vastu seista. Ja kol˜
mekordset longa1 ei saa kergesti katki kiskuda.
13 Parem vaene ja tark nooruk kui vana ja rumal kuningas, a kel pole enam taipu hoia˜
tust kuulda votta. b 14 Sest
¨
ta1 tuli vangimajast valja, et
saada kuningaks, c kuigi oli
¨
sundinud vaesena selles kuningriigis. d 15 Ma vaatlesin
˜
˜
koiki elavaid, kes konnivad
¨
¨
paikese all, ja nagin ka seda,
¨
kuidas laheb sellel noorukil,
˜
kes touseb kuninga asemele.
˜
16 Kuigi tal on loputult toetajaid, pole need, kes tulevad hiljem, temaga rahul. e Seegi on
¨
tuhisus, tuule tagaajamine.
¨
Valva oma samme, kui lahed Jumala kotta. f Parem
minna kuulama g kui ohvrit viima nagu rumalad, h kes ei saa
aru, et
¨ toimivad¨ valesti.
2 Ara ole karme suuga ja
¨
¨
˜
argu su suda konelgu tormakalt Jumala ees, i sest Jumal
on taevas, kuid sina oled maa
¨
˜
peal. Seeparast olgu su sonu
¨
˜
j
k
vahe. 3 Liigne hoivatus toob
¨
˜
unenaod1 ja sonaohtrus viib
¨ ¨
rumaluste raakimiseni. l 4 Kui
˜
¨
annad Jumalale tootuse, ara
¨
viivita seda taitmast, m sest ru¨
malad ei meeldi talle.n Tai˜
da, mida tootad. o 5 Parem on
˜
˜
mitte tootada kui
¨ tootada ja
¨
p
mitte taita. 6 Ara lase oma
suul saata sind pattu tegema, q

5

˜
˜
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¨
4:12 1 Voib tolkida ka „noori”, „koit”.
˜
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¨
¨
ara utle ka ingli1 ees, et see
oli eksitus. a Miks peaks Jumal
˜
¨
su sonade parast vihastuma ja
¨
¨ ¨
¨
su katetoo havitama? b 7 Sest
˜
nagu liigne hoivatus toob une˜
¨
¨
naod, c nii toob sonaohtrus tuhisuse. Aga sina karda Jumalat. d
¨
˜
8 Kui naed, et mones paigas
˜
˜
vaeseid rohutakse ning oigus
˜
ja oiglus jalge alla tallatakse,
¨
¨
siis ara selle ule imesta. e Sest
˜
¨
korge ametniku ule valvab te˜
mast korgem ametnik ja nende
¨
˜
ule on veel korgemaid.
9 Maast saadav tulu jaotatakse nende vahel ja kuningas˜
ki saab oma toidu pollult. f
¨
˜
10 Ei kullastu kunagi hobe˜
dast see, kes armastab hobedat, ega tulust see, kes armas¨
tab rikkust. g Seegi on tuhisus. h
11 Kus varandus kasvab,
¨ ¨
kasvab ka soojate hulk. i Mis
muud kasu on siis selle omani¨
kul, kui et ta silmad seda naevad? j
¨ ¨
12 Tootegija uni on magus,
¨ ¨
¨
˜
soogu ta vahe voi palju, kuid
¨
rikkal ei lase ta kullus magada.
¨
¨
13 Ma nagin paikese all
˜
suurt onnetust: tagavaraks kogutud varandus oli selle oma˜
nikule
onnetuseks. 14 See
¨
varandus havis riskantse ette˜
˜
votmise tottu. Kui ta saab endale poja, pole tal enam midagi alles. k
15 Nii nagu inimene ema¨
¨
usast tuli, niisamuti ta ka laheb: alasti, nagu ta tuli. l Mitte
˜
¨ ¨
midagi oma kova too viljast ei
˜
saa ta endaga kaasa votta. m
˜
16 Seegi on suur onnetus:
¨
nagu ta on tulnud, nii ta ka laheb. Ja mis kasu saab see,
˜
˜
5:6 1 Voib tolkida ka „saadiku”.
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˜
¨ ¨
¨
kelle kova too laheb tuulde? a
˜
¨
¨ ¨
17 Koik oma paevad soob ta
justkui pimeduses, olles pettunud, haige ja vihane. b
¨
18 Ma olen nainud, mis on
˜
¨ ¨
hea ja oige: inimene soogu ja
¨
joogu ning nautigu head tanu
˜
¨ ¨
oma kovale toole, c millega ta
¨
end paikese all vaevab oma
¨ ¨
¨
uurikesil elupaevil, mis Jumal on talle andnud, sest see
on tema tasu. d 19 Ja kui Jumal annab inimesele rikkust ja
vara, e lastes tal seda ka nauti˜
da, siis votku ta oma tasu vas˜
¨ ¨
tu ja tundku oma kovast toost
˜ ˜
roomu. See on Jumala and. f
¨
20 Siis inimene vaevu markab
¨
¨ ¨
oma elupaevade moodumist,
sest Jumal paneb ta tegelema
¨
˜ ˜
oma sudame roomuga. g
¨
˜
On veel uks onnetus, mida
¨
¨
olen paikese all nainud,
mis on tavaline inimeste seas:
2 Jumal annab mehele rikkust, vara ja au, nii et tal ei
puudu midagi, mida ta hing ihkab, kuid Jumal ei lase seda
nautida mitte temal, vaid hoo˜ ˜
¨
pis vooral. See on tuhisus ja
¨
˜
rank onnetus. 3 Isegi kui me¨
hele sunniks sada last ja ta
˜
˜
elaks palju aastaid, joudes korgesse ikka, aga ta ei naudiks
˜
enne haudaminekut koike seda
¨
head, mis tal on, siis ma utlen,
¨
et surnult sundinu on paremas
olukorras kui tema. h 4 Sest
¨
asjata tuli see ilmale ja laks pimedusse, pimedus on katnud
ta nimegi. 5 Kuigi ta pole ku¨
¨
nagi paikest nainud ega tea midagi, on ta ikkagi paremas olukorras kui see mees. i 6 Mis
˜
kasu on inimesel kasvoi kahest
tuhandest eluaastast, kui ta ei
˜
¨
naudi head? Eks koik lahe samasse paika. j

6
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˜
7 Inimene
teeb
kovasti
¨ ¨
˜
¨
tood, et kohtu taita, a kuid ta
¨
isu ei saa kunagi tais. 8 Sest
mis eelis on targal rumala ees b
˜
voi mis kasu on vaesel sellest,
¨ ¨
et ta teab, kuidas ellu jaada?
9 Parem nautida seda, mis sil¨
maga naha, kui joosta oma
¨
¨
soovide jarel. Seegi on tuhisus, tuule tagaajamine.
˜
10 Koigele, mis on olemas,
on juba antud nimi, ja inimese olemus on teada. Ta ei suu¨
da vaielda1 endast vagevama˜
ga. 11 Mida rohkem sonu1,
¨
seda rohkem tuhisust. Mis
kasu neist siis inimesele on?
12 Kes teab, mida on inimesel
˜
¨
koige parem teha oma tuhise
¨ ¨
¨
¨ ¨
elu uurikesil paevil, mis moo˜
duvad nagu vari? c Kes voib ini¨
¨
mesele oelda, mis juhtub pai¨
kese all parast teda?
Hea nimi1 on parem kui
˜
¨
kallis oli d ja surmapaev
¨
¨
on parem kui sundimispaev.
2 Parem minna leinakotta kui
pidukotta, e sest surm on iga
˜
inimese lopp ja elavad pida¨
gu seda meeles. 3 Parem ang
¨
kui naer, f sest kurb nagu teeb
¨
sudame paremaks. g 4 Tarka¨
de suda on leinakojas, aga ru¨
˜ ˜
malate suda roomukojas. h
5 Parem kuulata targa noomimist i kui rumalate laulu.
6 Sest rumala naer on nagu
okastaimede praksumine paja
¨
˜
all, j seegi on tuhisus. 7 Ro˜
¨ ¨
humine voib targa pooraseks
¨
¨
teha ja altkaemaks rikub sudame. k
˜
8 Asja lopp on parem kui
selle algus. Parem ¨ olla kannat˜
lik kui kork. l 9 Ara saa ker-

7

˜
˜
¨
6:10 1 Voib tolkida ka „kaia kohut”.
˜
¨
6:11 1 Teine voimalik tahendus: „asju”.
˜
˜
7:1 1 Voib tolkida ka „hea maine”.
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gesti pahaseks, a sest pahameel
˜
pesitseb
poues1. b
¨ rumalate
¨
10 Ara utle: „Miks olid endi¨
sed paevad paremad kui prae¨
gused?”, sest nii kusida pole
tark. c
¨
11 Tarkus koos parandiga on
¨
hea ja kasuks neile, kes paeva¨
valgust naevad1. 12 Sest tarkus on kaitseks, d nagu ka raha
on kaitseks, e aga teadmiste ja
tarkuse eelis on see, et need
hoiavad enda omaniku elus. f
˜
¨ ¨
13 Motle Jumala toodele,
sest kes suudab teha sirgeks
˜
selle, mille tema on teinud ko¨
veraks? g 14 Heal paeval ole
˜
¨
˜ ˜
roomus, h aga onnetuspaeval
˜
motle sellele, et Jumal on teinud nii selle kui ka teise, i et
inimesed ei teaks, mis neid tulevikus ootab. j
¨
¨
15 Oma tuhise elu k pae˜
¨
vil olen ma koike nainud: nii
˜
˜
oiget, kes hukkub oma oiguses, l kui ka jumalatut, kes
oma kurjusest hoolimata kaua
elab. m ¨
˜
16 Ara ole liiga oiglane n ja
¨
¨
ara pea end ulearu targaks. o
¨
Miks peaksid end
havingus¨
se saatma? p 17 Ara lase kur˜
˜
jusel endas voimust votta ja
¨
q
ara ole rumal. Miks peaksid enneaegu surema? r 18 On
˜
hea votta kuulda esimest manitsust ja mitte unustada ka
teist1, s sest kes kardab Juma¨
˜
lat, paneb tahele neid molemaid.
¨
19 Tarkus teeb targa va¨
gevamaks kumnest tugevast
ˇ
mehest linnas. s 20 Maa peal
˜
¨
7:9 1 Teine voimalik tahendus: „paha¨
meel on rumaluse mark”. 7:11 1 St ela˜
vatele. 7:18 1 Moeldakse manitsusi salmides 16 ja 17.
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¨
˜
pole uhtki oiget inimest, kes
teeks alati head, aga mitte kua
nagi pattu.
¨
˜
¨
21 Ara vota sudamesse igat
˜
¨ ¨
sona, mida raagitakse, b siis sa
¨
ei pane tahele, kui su sulane sind sajatab. 22 Sa tead ju
¨
hasti, et oled ise palju kordi
teisi sajatanud. c
˜
23 Koike seda kaalusin ma
¨
kogu oma tarkusega ja utlesin: „Ma saan targaks.” Kuid
¨
¨
see jai mulle kattesaamatuks.
˜
¨
24 Koik olemasolev on katte¨ ¨
¨
saamatu ja aarmiselt sugav.
˜
Kes seda moistaks? d 25 Ma
˜
¨
˜
˜
votsin oma sudames nouks oppida, uurida ja otsida tar˜
˜
kust ning koigi asjade pohjust
˜
ning moista rumaluse kurjust
ja meeletuse narrust. e 26 Siis
ma avastasin, et surmast kibedam on selline naine, kes on
¨ ¨
˜
¨
nagu puunisvork, kelle suda on
¨
nagu noot ja kelle kaed on nagu vangiahelad. See, kes on
¨
¨ ¨
Jumalale meeleparane, paaseb
¨
niisuguse naise kaest, f aga pa¨ ¨
tustaja laseb end kinni puuda. g
¨
27 Koguja h utleb: „Vaat seda
˜
ma olen moistnud, kui olen
¨
¨
uurinud uht asja teise ja˜
˜
¨
rel, et jouda loppjarelduseni.
28 Aga seda, mida ma lakkamata otsisin, ma ei leidnud.
¨
Tuhande seast leidsin ma uhe
˜
¨
oige mehe, kuid mitte uhtki
˜
¨
oiget naist. 29 Ma olen nainud vaid seda, et Jumal on loonud inimesed ausaks, i aga nad
ise hauvad igasuguseid plaane.” j
˜
Kes oleks vordne targaga? Kes oskaks probleeme lahendada1? Tarkus paneb

8

˜
˜
˜
8:1 1 Voib tolkida ka „koike selgitada”.

KOGUJA 8:2–9:1

¨
¨
inimese nao sarama ja pehmendab tema palge karmust.
¨
¨
2 Ma utlen: „Taida kunin¨
ga kaske a Jumalale
antud van¨
¨
de parast. b 3 Ara kiirusta
ku¨
ninga eest minema. c Ara hoia
kurja poole. d Kuningas teeb ju,
˜
mida tahab, 4 sest tema sona
˜
˜
e
on loplik. Ja kes voiks talle
¨
oelda: „Mis sa teed?”?”
¨
¨
5 Kasu taitjale ei juhtu hal¨
˜
ba f ning tark suda teab oiget
aega ja toimimisviisi1. g 6 Ini¨
mesi tabavad paljud hadad,
kuid iga asja jaoks on oma aeg
ja toimimisviis. h 7 Keegi ei
tea, mis tulevikus juhtub. Kui˜
¨
das voiks siis keegi seda oelda?
˜
8 Nii nagu inimesel pole voi¨
mu vaimu1 ule ja nagu ta ei
suuda seda kinni hoida, pole
˜
¨
¨
tal ka voimu surmapaeva ule. i
Nii nagu kedagi ei lasta erru
˜
soja ajal, ei lase ka kurjus vabaks2 neid, kes kurja teevad.
˜
¨
9 Koike seda ma nagin ja
¨
¨
˜
mu suda pani tahele koiki te¨
gusid, mida on tehtud paikese all kogu see aeg, kui inimene on valitsenud inimese
¨
ule, tuues sellega palju kah¨
ju. j 10 Ma nagin ka seda, kuidas maeti jumalatuid, neid, kes
˜
¨
olid kondinud puhasse paika
¨
sisse ja sealt valja. Aga peagi nad unustati linnas, kus nad
¨
olid kurja teinud. k Seegi on tuhisus.
11 Kui kohtuotsust kuriteo
¨
kohta kiiresti taide ei viida, l
¨
kasvab inimeste sudames julgus kurja teha. m 12 Ehkki pa-
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PTK 8
˜

a Op 24:21, 22
Ro 13:1
Tt 3:1
1Pe 2:13

b 2Sa 5:3
c Kog 10:4
d 1Ku
1:5, 7
˜
Op 20:2

e 1Ku 2:24, 25
f Ro 13:5
1Pe 3:13

g 1Sa 24:12, 13
1Sa 26:8–10
L 37:7

h Kog 3:17
i L 89:48
j 2Mo 1:13, 14
Mi 7:3
˜

k Op 10:7
l L 10:4, 6
m 1Sa 2:22, 23


Teine veerg
a L 34:9
L 103:13
L 112:1
Jes 3:10
2Pe 2:9

b L 37:10
Jes 57:21

c Ii 24:24
d Kog 7:15
e L 37:7
L 73:12

f L 100:2
g Kog 2:24
Kog 3:12, 13

h Kog 1:13
Kog 7:25

i Kog 3:11
Ro 11:33

j Ii 28:12
Kog 7:24
Kog 11:5

˜
tustaja voib teha kurja sada
korda ja ikka elada kaua, tean
ma seda, et neil, kes karda¨
˜
¨
vad Jumalat, laheb lopuks hasti, sest nad kardavad teda. a
¨
¨
13 Kuid jumalatul ei lahe has¨
ti b ja ta ei pikenda oma paevi,
mis on kui vari, c sest ta ei karda Jumalat.
¨
14 Maa peal on tuhisus1
˜
seegi, et on oigeid, keda koheldakse nii, nagu nad oleksid teinud kurja, d ja on jumalatuid,
keda koheldakse nii, nagu nad
˜
oleksid teinud, mis oige. e Ma
¨
¨
utlen, seegi on tuhisus.
¨
˜ ˜
15 Ma ulistasin roomu, f sest
inimesel pole midagi paremat
¨
¨ ¨
paikese all kui suua, juua ja
˜ ˜
roomus olla. See saatku teda
˜
¨ ¨
˜
ta kova too juures koigil ta elu¨
¨
g
paevil, mis Jumal talle paikese all annab.
¨
¨
16 Ma puhendasin oma su˜
dame tarkuse tundmaoppimi˜
sele ja koigi nende tegude vaatlemisele, mida tehakse
maa peal, h nii et ma ei saanud
¨
¨ ¨
und paeval ega ool1. 17 Siis
˜
˜
ma motlesin koigile Jumala tegudele ja sain aru, et inimesed
˜
¨
ei suuda moista seda, mis pai¨
¨
kese all sunnib. i Kui vaga ini¨ ¨
mesed ka ei puuaks, ei suuda
˜
nad seda moista. Isegi kui nad
¨
vaidavad end olevat piisavalt
˜
targad, et seda moista, nad te˜
gelikult ikkagi ei moista. j
˜
Ma uurisin koike seda hoo˜
¨
lega ja joudsin jareldusele,
˜
et nii oiged kui ka targad, samuti nende teod, on Jumala
¨
kaes. k Inimesed ei tea midagi

9

˜
˜
8:5 1 Voib tolkida ka „ja seda, et tuleb 
˜
˜
˜
˜
˜
8:14 1 Voib tolkida ka „valmistab pettukohtumoistmine”. 8:8 1 Voib tolkida ka
PTK 9
˜
¨
˜
must”. 8:16 1 Teine voimalik tahendus:
„eluvaimu”, „hingeohu”, „tuule”. 2 Tei- k 5Mo 33:3
¨
¨
˜
¨
¨ ¨
„ja nagin, et inimesed ei saa und paeval
ne voimalik tahendus: „ei paasta ka kur1Sa 2:9
¨ ¨
ega ool”.
jus”.
L 37:5
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armastusest ega vihkamisest,
˜
mis oli enne neid. 2 Koigil on
˜
a ˜
sama lopp: oigel ja jumalatul, b
heal, puhtal ja ebapuhtal, ohvri toojal ja sellel, kes seda ei
too. Hea inimene ja patusta¨
ja on uhesugused, samuti see,
˜
kes annab motlematult vande, ja see, kes ei kiirusta
van¨
˜
de andmisega. 3 Uks onne¨
¨
tus, mis sunnib paikese all, on
˜
˜
see: kuna koigil on sama lopp, c
¨
¨
on inimeste suda tais kurjust;
¨
terve elu on nende sudames
meeletus ja siis nad surevad.
4 Kes on elavate hulgas, sellel on veel lootust, sest elus
koer1 on parem kui surnud
˜
lovi. d 5 Elavad teavad, et nad
surevad, e kuid surnud ei tea
midagi. f Ka ei saa nad enam
¨
tasu, sest igasugune malestus
neist ununeb. g 6 Kadunud on
ka nende armastus, vihkamine ja kadedus ning nad ei saa
¨
enam osa sellest, mida paikese
all tehakse. h
¨ ¨
˜ ˜
7 Mine soo roomuga oma
˜ ˜
¨
leiba ja joo roomsa sudamega
i
oma veini, sest Jumalal on su
¨
tegude ule hea meel. j 8 Olgu
¨
su riided alati valged1 ja ara
¨
˜
jata panemata oli oma pea peale. k 9 Naudi elu oma armsa
˜
¨
naisega l koigil oma tuhise elu
¨
¨
paevil, mis Jumal on sulle pai˜
¨
kese all andnud, koigil oma tu¨
hiseil paevil, sest see on su
˜
¨ ¨
osa elus ja tasu kova too eest,
¨
millega sa end paikese all vae˜
¨
vad. m 10 Koike, mida su kasi
˜
suudab teha, tee kogu joust,
¨
sest surmavallas1, kuhu sa la˜
9:4 1 Iisraellaste silmis oli koer polastus¨ ¨
vaarne loom. 9:8 1 Heledad riided olid
¨
vastandina leinariietele hea tuju mar¨
giks. 9:10 1 Sumboolne paik, kus ini˜
mesed magavad surmaund. (Vt „Sonaseletusi”.)

KOGUJA 9:2–10:2

PTK 9
a Kog 5:15
b Kog 8:10
c Ii 3:17–19
Kog 2:15

d Jes 38:19
e 1Mo 3:19
Ro 5:12

f L 88:10
L 115:17
L 146:4
Jes 38:18
Joh 11:11

g Ii 7:9, 10
Kog 2:16

h Kog 9:10
i 5Mo 12:7
L 104:15
Kog 2:24

j 5Mo 16:15
Ap 14:17

k Tn 10:2, 3
˜

l Op 5:18
m Kog 5:18


Teine veerg
a L 115:17
L 146:3, 4
Jes 38:18

b 1Sa 17:50
L 33:16

c Kog 2:15
d 2Sa 17:23
e Kog 8:8
Jk 4:13, 14

f Kog 9:11
˜

21:22
g Op
˜

Op 24:5
Kog 7:12, 19
Kog 9:18

h Mr 6:3
1Ko 2:8

i Jos 22:20
1Ko 5:6
Heb 12:15


PTK 10
j 4Mo 20:
10, 12
2Sa 12:9–11
˜

14:8
k Op
˜

Op 17:16

¨ ¨
hed, ei tehta tood ega plaane, seal pole teadmisi ega tarkust. a
¨
¨
11 Veel nagin ma paike˜
se all seda, et kiire ei voi¨
da alati jooksu ega vagev lahingut, b et targal pole alati leiba, arukal rikkust c ega taiplikul edu, d sest ettearvamatud
¨
˜
sundmused tabavad1 neid koiki. 12 Ei tea ju inimene oma
¨ ¨
aega. e Nii nagu kalad puutak˜
¨ ¨
se surmavorku ja linnud puu¨ ¨
nisesse, nii puutakse ka inim˜
˜
lapsed loksu onnetuse ajal, mis
¨
neid akitselt tabab.
¨
˜
13 Jargmistki todesin ma
¨
paikese all tarkuse kohta ja
see avaldas mulle muljet.
¨
¨
14 Oli uks vaike linn, kus oli
¨
¨
vahe mehi. Vagev kuningas tuli
¨
selle vastu, piiras selle umber
ja ehitas suured piiramisraja¨
tised. 15 Seal oli uks vaene,
kuid tark mees, kes oma tarku¨ ¨
sega linna paastis. Mitte keegi
aga ei pidanud seda vaest
˜
meest meeles. f 16 Ma motle¨
sin: „Tarkus on parem kui va˜
gevus, g kuid vaese tarkust po˜
˜
latakse ja tema sonu ei voeta
kuulda.” h
17 Parem kuulata tarkade
˜
mahedaid sonu kui valitseja
karjumist rumalate keskel.
˜
18 Tarkus on parem kui so¨
jarelvad, kuid uksainus patus˜
¨
taja voib havitada palju head. i
¨
Nii nagu surnud karbsed ajavad salvisegaja
˜
oli riknema ja haisema, rikub
ka veidi rumalust targa ja lugupeetud inimese maine. j
¨
2 Targa suda juhib targa
˜
¨
oigele teele, aga rumala suda
juhib rumala valele teele. k

10

˜
˜
9:11 1 Voib tolkida ka „sest aeg ja juhus
tabab”.

KOGUJA 10:3–11:6

¨
3 Mistahes teed rumal kaib,
¨ ¨
˜
jaab tal puudu kainest moistu¨
sest a ja ta kuulutab igauhele
b
oma rumalust.
¨
4 Kui sinu vastu suttib valit¨
seja viha, siis ara lahku oma
kohalt, c sest rahumeelsus leevendab
patte. d
¨ suuri
˜
5 Uks onnetus, mida ma
¨
¨
˜
olen nainud paikese all, voimumeeste eksimus, e on see, et
˜
6 rumalad on seatud korgete¨ ¨
le kohtadele, aga vaarikad1 istuvad madalal.
¨
7 Ma olen nainud sulaseid
hobuste seljas ja valitsejaid
˜
kondimas nagu sulased. f
˜
8 Kes augu kaevab, voib ise
¨ ¨
sisse kukkuda, g ja kes kivimuu˜
ri maha kisub, seda voib salvata madu.
˜
9 Kes kive kangutab, voib
endale liiga teha, ja kes puid
˜
lohub, seab end ohtu1.
¨
10 Kui raudriist on nuri ja
seda ei teritata, siis tuleb rohkem pingutada. Tarkus toob
aga edu.
11 Kui madu salvab enne
taltsutaja lausumist, mis kasu
on siis osavast maotaltsutajast?
˜
12 Sonad targa suust toovad talle poolehoiu, h kuid
rumalale on ta huuled hukatuseks. i 13 Tema esimesed
˜
sonad on rumalus j ja viimased hukutav hullus. 14 Ru¨ ¨
mal aga muudkui raagib. k
Inimene ei tea, mis tuleb.
˜
¨
Kes voib talle oelda, mis juh¨
tub parast teda? l
˜
15 Rumal kurnab end kova
¨ ¨
¨
tooga ara; ta ei tea isegi seda,
kuidas leida teed linna.
˜
˜
˜
10:6 1 Voib tolkida ka „rikkad”, „voime˜
¨
kad”. 10:9 1 Teine voimalik tahendus:
„olgu ettevaatlik”.
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PTK 10
˜

a Op 10:23
˜

13:16
b Op
˜
Op 18:7

c Kog 8:2, 3
d 1Sa
25:23, 24
˜
Op 25:15

e 1Sa 26:21
1Ku 12:13, 14
˜

f Op 30:21–23
˜

g Op 26:27
h 1Ku 10:6, 8
L 37:30
Lu 4:22
Ef 4:29

i L˜ 64:2, 8

Op 10:14, 21
˜
Op 14:3

j 1Sa 25:10, 11
˜

10:19
k Op
˜

Op 15:2
˜
l Op 27:1
Kog 6:12
Jk 4:13, 14


Teine veerg
a 2Aj 13:7
2Aj 36:9
˜

b Op 31:4, 5
˜

21:25
c Op
˜

Op 24:33, 34

d L 104:15
Kog 9:7

e Kog 7:12
f 2Mo 22:28


PTK 11
˜

g Op 22:9
h 5Mo
15:10, 11
˜
Op 19:17
Lu 14:13, 14
Heb 6:10

i L 37:21
Lu 6:38
2Ko 9:7
1Ti 6:18
˜
j Op 20:4

k L 139:15
l Ii 26:14
L 40:5
Kog 8:17
Ro 11:33

m Kog 9:10
2Ko 9:6
Kol 3:23

¨
16 Hada maale, kui kuningas on poisike a ja valitsejad pidutsevad juba hommikul!
˜
17 Milline onn on see maale,
¨
kui kuningaks on ulikute poeg
¨ ¨
˜
ja valitsejad soovad oigel ajal,
˜
et saada joudu, mitte ei purjuta! b
˜
18 Suure laiskuse tottu va¨
juvad sarikad sisse ja kui kaed
˜
¨
on joude, hakkab katus labi tilkuma. c
19 Leib teeb tuju heaks ja
vein elu nauditavaks, d kuid
˜
raha rahuldab
koik vajadused. e
¨
20 Ara nea kuningat isegi
˜
¨
mitte mottes1f ja ara nea rikast
oma magamistoas, sest lind
˜
¨ ¨
voib su haale2 edasi viia ja tii˜
vuline korrata su sonu.
Viska oma leib vee pea¨
le, g sest paljude paeva¨
¨
de parast leiad sa selle jalle. h
2 Anna enda omast osa seitsmele, isegi kaheksale, i sest sa
˜
˜
ei tea, milline onnetus voib
maa peal juhtuda.
¨
3 Kui pilved on vett tais,
kallavad nad vihma maa peale.
˜
˜
˜
Langegu puu louna voi pohja
¨ ¨
poole, ta jaab sinna, kuhu kukkus.
¨
¨
4 Kes jalgib tuult, ei saa kulvata, ja kes vaatleb pilvi, ei saa
˜
loigata. j
5 Nagu sa ei tea, kuidas
¨
vaim1 tegutseb emausas oleva
lapse luudes, k nii ei tunne sa
Jumala tegusid, tema tegusid,
˜
kes koike teeb. l
¨
6 Kulva seemet hommikul ja
¨
¨
ara anna oma katele puhkust
˜
kuni ohtuni, m sest sa ei tea,

11

˜
¨
10:20 1 Teine voimalik tahendus: „voo˜
˜
˜
dis”. 2 Voib tolkida ka „sonumi”. 11:5
˜
1 Viitab kas eluvaimule voi Jumala vaimule.
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¨
milline seeme tarkab, kas see
˜
˜
˜
voi teine voi hoopis molemad.
7 Valgus on magus ja sil¨
¨
madel on hea paikest naha.
8 Kui inimene elab palju aas˜
taid, tundku
ta neist koigist
¨
˜ ˜
roomu. a Argu ta aga unustagu,
¨
˜
et ka pimedusepaevi voib olla
˜
¨
palju — koik, mis tuleb, on tuhisus. b
˜ ˜
9 Ro omusta, noor mees,
¨
oma nooruses ja su suda olgu
˜ ˜
¨
¨
roomus nooruspaevil. Kai oma
¨
¨
sudame jargi ja mine, kuhu silmad sind juhivad, aga tea,
˜
et Jumal viib sind koige sel¨
le parast kohtusse1. c 10 Hei¨
˜
da seeparast koik koormav
¨
˜
oma sudamest ja hoia koik
paha eemal oma ihust, sest
˜
noorus ja elu oitseaeg on kadud
vad1.
¨
Pea siis oma vagevat
Loojat meeles oma noo¨
ruspaevil, e enne kui tulevad
¨
rasked paevad f ja saabuvad
¨
aastad, mille kohta sa utled: „Need ei meeldi mul¨
le”, 2 enne kui tuhmub paike¨
sevalgus, pimenevad kuu ja ta¨
hed g ning parast vihmasadu1
naasevad pilved, 3 enne kui
¨
tuleb paev, mil majavalvurid
¨
hakkavad varisema, tugevad
¨ ¨
mehed vajuvad kuuru, naised
˜
lopetavad jahvatamise, sest
¨
¨
¨ ¨
neid on vahe jarele jaanud, ja
¨
naised, kes aknast valja vaa¨
tavad, naevad vaid pimedust, h
¨
4 enne kui tanavapoolsed uk¨ ¨
¨
sed jaavad suletuks, kasikivi
¨ ¨
¨
haal vaibub ning kui argatakse
juba linnulaulu peale ja laulu-

12

˜
˜
˜
11:9 1 Voib tolkida ka „et Jumal nouab
˜
¨
sinult selle koige parast aru”. 11:10
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „tuhisus”. 12:2 1 Teine
˜
¨
voimalik tahendus: „koos vihmasajuga”.

KOGUJA 11:7–12:14

PTK 11
a Kog 5:18
Kog 8:15

b Kog 12:1
c Kog 3:17
Kog 12:14
Ro 2:6

d L 25:7
2Ti 2:22


PTK 12
e L 71:17
L 148:7, 12
Lu 2:48, 49
2Ti 3:15

f L 90:10
g 1Sa 4:15
h 1Mo 48:10


Teine veerg
a 2Sa 19:
34, 35
˜

b Op 16:31
c Ii 30:23
Kog 9:10

d 1Mo 50:7, 10
e 1Mo 3:19
L 146:4

f 1Mo 2:7
Ii 27:3
Ii 34:14, 15
L 104:29
Jes 42:5

g 1Ku 8:1
h Kog 1:2, 14
i 1Ku 10:1, 3
1Ku 10:6, 8

j 1Ku
4:29, 32
˜
Op 1:1
˜

16:24
k Op
˜
Op 25:11

l Ap 2:37
Heb 4:12

m Kog 1:18
n Ii 28:28
L 111:10
˜
Op 1:7

o 1Jo 5:3
p 5Mo 6:1, 2
5Mo 10:12

q L 62:12
Kog 11:9
Mt 12:36, 37
Ap 17:31
2Ko 5:10
1Ti 5:24

¨
¨ ¨
tutarde haal raugeb, a 5 enne
˜
kui korgus hakkab kohutama
¨
ja kui teed kaia on hirm, enne
˜
kui mandlipuu oide puhkeb, b
kui rohutirts vaevaliselt liigub
˜
ja kapparimari lohkeb — sest
¨
inimene laheb oma igavesse
¨
¨
kotta c ning tanaval kaivad rin˜
d
gi leinajad —, 6 enne kui ho¨
bekois katkeb, kuldkauss puruneb, kruus allikal kildudeks kukub ja kaevuratas laguneb.
¨ ¨
˜
7 Siis poordub porm tagasi
mulda, e kus ta oli varem, ning
¨
vaim1 laheb tagasi Jumala
juurde, kes selle andis. f
¨
¨
¨
8 „Tuhisuste tuhisus!” utleb
˜
¨
koguja. g „Koik on tuhine.” h
9 Peale selle, et koguja ise
˜
sai targaks, opetas ta ka rah˜
vale seda, mida teadis.i Ta mo¨
˜
tiskles asjade ule ja uuris koi˜
ke pohjalikult, et seada kokku
˜
˜
palju opetussonu. j 10 Koguja
¨ ¨
˜
puudis leida meeldivaid sonu k
˜
˜
¨
ja toesonu tapselt kirja panna.
˜
11 Tarkade sonad on otsel
kui astlad1 ja nende kogu˜
tud motteterad kui sissetaotud
¨
naelad. Need on uhe karjase
˜
antud. 12 Mis puutub koiges˜
se muusse, mu poeg, siis vota
kuulda hoiatust: suurel raa˜
matute tegemisel pole loppu
¨
¨
ja neile puhendumine vasitab
ihu. m
¨
˜
13 Jareldus koigest, mida
on kuuldud: karda Jumalat1n
¨
ja pea tema kaske, o sest see
on inimese kohus. p 14 Jumal
˜
moistab ju kohut iga teo, ka iga
¨
salajase asja ule, olgu see hea
˜
voi halb. q
˜
˜
12:7 1 Voib tolkida ka „eluvaim”. 12:11
1 Teravikuga kepp loomade ajamiseks.
˜
˜
12:13 1 Voib tolkida ka „tunne Jumala
ees aukartust”.

¨
U L E M L AU L
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

SUULAMLANNA KUNINGAS SAALOMONI

5 Karjane (1a)
Jeruusalemma naised (1b)
˜
„Joobuge ornustest”
Suulamlanna (2–8)
¨ ¨
¨
Raagib oma unenaost
¨
Jeruusalemma tutred (9)
„Mille poolest on su kallim teistest
kallimatest parem”
Suulamlanna (10–16)
„Mu kallim on .. . silmapaistvaim
¨
kumne tuhande hulgast” (10)
¨
6 Jeruusalemma tutred (1)
Suulamlanna (2, 3)
„Mina kuulun oma kallimale
ja mu kallim minule” (3)
Kuningas (4–10)
„Sa oled ilus nagu Tirsa” (4)
˜
Naiste sonad (10)
Suulamlanna (11, 12)
Kuningas (ja teised) (13a)
Suulamlanna (13b)
Kuningas (ja teised) (13c)

LAAGRIS (1:1–3:5)

1

Laulude laul (1)
Suulamlanna (2–7)
¨
Jeruusalemma tutred (8)
Kuningas (9–11)
„Me teeme sulle kuldehted” (11)
Suulamlanna (12–14)
„Mu kallim on mulle kui
˜
¨
lohnav murrikotike” (13)
Karjane (15)
¨
„Kull sa oled ilus, mu arm!”
Suulamlanna (16, 17)
„Ka sina oled ilus,
mu kallim” (16)

2 Suulamlanna (1)
„Ma olen vaid Saaroni lilleke”
Karjane (2)
„Otsekui liilia .. . on mu arm”
(3–14)
Suulamlanna
¨
˜
Arge ohutage armastust,
¨
enne kui see ise suttib (7)
Suulamlanna meenutab
˜
karjase sonu (10b–14)
„Mu iludus, tule minuga” (10b, 13)
Suulamlanna vennad (15)
¨ ¨
„Puudke kinni rebased”
Suulamlanna (16, 17)
„Mu kallim kuulub mulle ja
mina talle” (16)

7 Kuningas (1–9a)
˜
„Kui ilus sa oled, kui voluv” (6)
Suulamlanna (9b–13)
„Mina kuulun oma kallimale ja
tema ihaldab mind” (10)
8 Suulamlanna (1–4)
„Oh oleksid sa mu vend” (1)
SUULAMLANNA NAASEB,
ON KARJASELE TRUU (8:5–14)

3 Suulamlanna
(1–5)
¨ ¨
„Oositi voodis ma igatsesin
¨
tema jarele” (1)

8 Suulamlanna vennad (5a)
˜
¨
„Kes tuleb korbest ules,
˜
nojatudes oma kallimale?”
Suulamlanna (5b–7)
„Armastus on tugev kui surm” (6)
Suulamlanna vennad (8, 9)
¨ ¨
„Kui ta on muur, .. . kui ta on uks” (9)
Suulamlanna (10–12)
¨ ¨
„Mina olen muur” (10)
Karjane (13)
¨ ¨
Soovib kuulda oma kallima haalt
Suulamlanna (14)
¨
„Ole karme kui gasell”

SUULAMLANNA JERUUSALEMMAS (3:6–8:4)
¨
3 Siioni tutred (6–11)
Saalomon oma saatjaskonnaga
4 Karjane (1–5)
„Sa oled ilus, mu arm” (1)
Suulamlanna (6)
Karjane (7–16a)
„Sa oled vallutanud
¨
mu sudame” (9)
Suulamlanna (16b)
906

¨
ULEMLAUL 1:1–2:3

907

laul, mille on loo1 Laulude
nud Saalomon.
a

2 „Suudle mind
oma suu suudlustega,
˜
sest su ornused on parem
kui vein. b
˜
˜
3 Su olide hong on magus, c
˜
˜
su nimi on kui lohnav oli, d
¨
seeparast armastavad sind
neiud.
4 Vii mind kaasa, jookseme!
˜
Kuningas toi mind
oma kambritesse.
˜ ˜
Olgem roomsad ja
˜
oisakem
koos!
h
¨
˜
Ulistagem su ornusi
enam
kui
veini!
˜
Oigusega armastavad
nad1 sind.
˜
5 Ma olen tommu, kuid kena,
¨
Jeruusalemma tutred,
kui Keedari e telgid, kui
f
¨ Saalomoni telgiriided.
6 Arge vaadake mind,
˜
et olen tommu,
¨
et paike on mind
˜
poletanud.
Mu ema pojad said mu
peale pahaseks.
Nad panid mind
¨
viinamagede vahiks,
¨
aga omaenda viinamage
ma
ei
valvanud.
¨
7 Utle mulle, sina,
keda ma nii armastan,
kus sa karja hoiad, g
¨
kus lased karjal keskpaeval
lebada?
Miks peaksin minema kui
looritatud1 naine
˜
su soprade karjade juurde?”
8 „Kui sa seda ei tea,
sa kauneim naiste seast,
¨
siis mine karja jalgedes,

˜
˜
1:4 1 St neiud. 1:7 1 Voib tolkida ka „leinalooriga”.

PTK 1
a 1Ku 4:29, 32

9
¨
b Ul 4:10

˜
c Op 27:9
Kog 9:8
¨
Ul 5:5

d Kog 7:1

e L 120:5
Hes 27:21

10
11
12

13

f 2Mo 36:14

¨
g Ul 6:3

14


Teine veerg
a 1Ku 10:28
2Aj 1:16, 17
¨
Ul 6:4

15
16

¨
b Ul 4:13, 14

17
c 2Mo 30:
23, 25
Est 2:12
L 45:8
¨
Ul 4:6
¨
Ul 5:13
¨
d Ul 4:13

e Jos 15:
20, 62
1Sa 23:29
2Aj 20:2
¨
f Ul 4:1
¨
Ul 5:2

¨
g Ul 5:10


PTK 2

¨
h Ul 2:16

2
2
3

karjata oma kitsetallekesi
karjaste telkide juures.”
¨
„Sa oled kui ilus mara
vaarao vankrite ees,
mu arm. a
˜
Kaunid on su ehtes posed1,
su helmekeedes kael.
Me teeme sulle kuldehted,
kaunistatud
˜
hobehelmestega.”
„Isegi siis, kui kuningas
istub oma laua taga,
˜
˜
lohnab mu nardioli b
mu kallimale.
Mu kallim on mulle kui
˜
¨
lohnav murrikotike, c
¨ ¨
mis on oositi mu rindade
vahel.
Mu kallim on mulle kui
hennakimbuke d
¨
Een-Gedie viinamagedel.”
¨
„Kull sa oled ilus, mu arm!
¨
Kull sa oled ilus! Su silmad
on kui tuvi silmad.” f
„Ka sina oled ilus, mu
¨
kallim, nii kutkestav! g
¨
Me sang on roheluses.
Me koja palkideks on
seedrid,
sarikateks kadakad.
Ma olen vaid Saaroni1
lilleke2,
orgude liilia.” h
„Otsekui liilia ogaliste
˜ ˜
poosaste keskel
on mu arm neidude seas.”
˜
„Nagu ounapuu
metsapuude keskel
on mu kallim noorukite
seas.
Tema varjus ihkan ma
istuda,
tema vili maitseb mulle
magus.

˜
¨
˜
1:10 1 Teine voimalik tahendus: „su po˜
sed juuksepalmikute vahel”. 2:1 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „rannikutasandiku”. 2 Sona˜
sonalt „safrankrookus”.

¨
ULEMLAUL 2:4–3:4

˜
4 Ta toi mind peokotta1,
˜
tostis mu kohale
armastuse lipu.
5 Kosutage mind
¨
rosinapatsikestega, a
˜
turgutage mind ountega,
sest ma olen armastusest
haige!
¨
6 Tema vasak kasi on mu
pea all,
¨
ta parem kasi embab mind. b
7 Vanduge mulle,
¨
Jeruusalemma tutred,
gasellide c ja aasa hirvede
juures,
¨
˜
et te ei sutita ega ohuta
minus armastust,
¨
enne kui see ise suttib. d
¨ ¨
8 Mu kallima haal!
¨
Nae, ta tuleb,
¨
ronides magedel,
¨
¨
hupeldes kungastel.
9 Mu kallim on kui gasell,
kui noor hirv. e
¨
Nae, ta seisab meie seina
taga,
kiikab aknast sisse,
¨
˜
vaatab labi vorede.
¨
10 Mu kallim utles mulle:
˜
„Touse, mu arm,
mu iludus, tule minuga!
¨ ¨
11 Talv1 on moodas,
¨
sajud on labi,
need on lakanud.
˜
12 Maa on puhkenud oide, f
¨
¨
kaes on karpimise aeg, g
me maal on kuulda
¨ ¨
turteltuvi haalt. h
13 Viigipuul valmivad
esimesed viljad, i
˜
viinapuud oitsevad
˜
ja lohnavad.
˜
Touse, mu arm, ja tule!
Mu iludus, tule minuga!
˜
˜
2:4 1 Sona-sonalt „veinikotta”. 2:11
˜
˜
1 Voib tolkida ka „vihmaaeg”.

908

PTK 2
a 1Sa 30:
11, 12
¨
b Ul 8:3

c 2Sa 2:18
¨
d Ul 3:5
¨
Ul 8:4
¨
e Ul 2:17
¨
Ul 8:14
¨
f Ul 6:11

g Jes 18:5
Joh 15:2
h Jer 8:7
i Jes 28:4
Nah 3:12


Teine veerg

¨
a Ul 5:2
Jer 48:28
¨
b Ul 8:13
¨
c Ul 1:5
¨
Ul 6:10
¨
d Ul 7:10
¨
e Ul 2:1
¨
Ul 6:3
¨
f Ul 1:7

g 2Sa 2:18
¨
h Ul 2:9
¨
Ul 8:14


PTK 3

¨
i Ul 1:7

¨
j Ul 5:6
¨
k Ul 5:7
¨
l Ul 8:2

˜ ˜
14 Oo, mu tuvike kaljuoones, a
¨
kaljuseina tuhemes,
¨
lase mul end naha ja
¨ ¨
kuulda oma haalt, b
¨ ¨
sest su haal on hurmav,
sa ise nii veetlev.”” c
¨ ¨
15 „Puudke kinni rebased,
¨
vaikesed rebased, kes
¨
rikuvad viinamagesid,
¨
sest meie viinamaed
˜
oitsevad.”
16 „Mu kallim kuulub mulle
ja mina talle. d
Keset liiliaid e hoiab ta
karja. f
˜
17 Enne kui mahe tuul touseb
˜
ja varjud pogenevad,
˜
totta tagasi, mu kallim,
kui gasell, g kui noor hirv h
¨
magedel, mis meid
lahutavad1.
¨ ¨
Oositi voodis ma igatsesin
¨
tema jarele,
keda ma armastan. i
Ma otsisin teda,
aga ei leidnud. j
˜
2 Ma tousen, uitan linnas,
¨
¨
otsin tanavailt ja valjakuilt
teda,
keda ma armastan.
Ma otsisin teda,
aga ei leidnud.
¨
3 Valvurid oma ringkaigul
leidsid mu. k
¨
„Kas olete nainud teda,
keda ma armastan?”
4 Vaevalt olin neist
¨ ¨
moodunud,
kui leidsin tema,
keda ma armastan.
Ma hoidsin tast kinni ega
lasknud lahti,
enne kui olin viinud ta
oma ema kotta, l

3

˜
¨
˜
2:17 1 Teine voimalik tahendus: „lohes¨
˜
˜
tunud magedel”; voib tolkida ka „Beteri
¨
magedel”.

¨
ULEMLAUL 3:5–4:9
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5

6

7

8

9

10

11

4

selle kambrisse, kes mind
oma ihus kandis.
Vanduge mulle,
¨
Jeruusalemma tutred,
gasellide ja aasa hirvede
juures,
¨
˜
et te ei sutita ega ohuta
minus armastust,
¨
enne kui see ise suttib.” a
˜
„Mis see on, mis touseb
˜
korbe poolt justkui
suitsusambad,
˜
¨
lohnab murri ja viiruki
¨
jarele,
kaupmeeste aromaatsete
¨
pulbrite jarele?” b
„See on Saalomoni
kandetool.
¨
Selle umber on kuus¨
¨
kummend vagimeest
¨
Iisraeli vagilaste seast. c
˜
˜ ˜
Koik nad kannavad mooka,
˜
˜
˜
koik on oppinud sodima,
¨
˜ ˜
igauhel on mook puusal
¨ ¨ ˜
kaitseks oo ouduste eest.”
„See on kuningas
Saalomoni kandetool,
ta tegi selle Liibanoni
puudest. d
˜
Selle sambad on hobedast,
toed kullast,
iste purpursest villasest.
Selle on seestpoolt armastusega kaunistanud
¨
Jeruusalemma tutred.”
¨
¨
„Tulge valja, Siioni tutred,
vaadake kuningas
Saalomoni,
kes kannab krooni1,
mille ema e tegi talle
¨
ta pulmapaeval,
¨
tema sudame
˜ ˜
¨
roomupaeval.”
¨
„K¨ ull sa oled ilus, mu arm,
kull sa oled ilus!
Su silmad loori taga on
kui tuvi silmad.

˜
˜
¨
3:11 1 Voib tolkida ka „parga”.

PTK 3

¨
a Ul 2:7
¨
Ul 8:4

b 2Mo 30:
23, 24
2Mo 30:34

2

c 1Ku 9:22

3
d 1Ku 5:8, 9

e 2Sa 12:24
˜
Op 4:3



4

Teine veerg

PTK 4
a 4Mo 32:1
5Mo 3:12
¨
Ul 6:5–7

5
¨
b Ul 1:10

c Neh 3:25
¨
Ul 7:4

d 2Sa 8:7
2Ku 11:10

¨
e Ul 7:3

6

7
8

f Kog 2:5

¨
g Ul 4:1

h 5Mo 3:25

i 5Mo 3:8, 9
L 133:3

˜
j Op 5:18, 19

9

Su juuksed on kui
kitsekari,
mis voogab alla Gileadi
¨
magedelt. a
Su hambad on kui
¨
vastpugatud lambad,
kes pesemiselt tulevad,
˜
kellel koigil on paariline
¨
ja kellest ukski pole
kaotanud oma tallekesi.
Su huuled on kui
˜
erepunane long,
˜
su kone on hurmav.
˜
Nagu granaatouna pooled
˜
on su posed1 loori taga.
Su kaelb on kui
Taaveti torn, c
¨
mille seinas on uks kivirida
teise peal
¨
ja mille kuljes ripub
tuhat kilpi,
˜
¨
¨
koik vagilaste umarkilbid. d
Su rinnad on kui
kaks hirvevasikat,
kui gaselli kaksikud, e
¨ ¨
kes soovad liiliate keskel.”
˜
„Enne kui mahe tuul touseb
˜
ja varjud pogenevad,
¨
¨
¨
lahen ma murrimaele
¨
ja viirukikunkale.” f
˜
„Koik sinus on ilus,
mu arm, g
¨
sul pole uhtki viga.
Tule minuga Liibanoni
¨
maestikust, mu pruut,
tule minuga Liibanonist! h
Astu alla Amana1 tipust,
Seniiri ja Hermoni tipust, i
˜
lovikoobastest,
¨
leopardimagedelt!
Sa oled vallutanud
¨
mu sudame, j
˜
mu oeke, mu pruut,
¨
oled vallutanud mu sudame
ainsa pilguga oma silmist,

˜
˜
4:3 1 Voib tolkida ka „oimud”. 4:8
˜
˜
1 Voib tolkida ka „Antiliibanoni”.

¨
ULEMLAUL 4:10–5:8
10

11

12

13

14

15
16

5

¨
ainsa luliga oma
kaelakeest.
˜
Kui meeldivad on su ornu˜
sed, a mu oeke, mu pruut!
˜
Su ornused on kaugelt
paremad kui vein, b
˜
˜
su lohnaoli aroom on
¨
˜
˜
ule koigist lohnadest! c
Su huuled tilguvad
¨
karjemett, d mu pruut,
mesi ja piim on su keele all, e
˜
su riiete lohn on otsekui
˜
Liibanoni lohn.
˜
Suletud aed on mu oeke,
mu pruut,
suletud aed, pitseriga kinni
pandud allikas.
˜
Su vosud1 on kui
paradiisiaed,
¨
˜
tais granaatounapuid,
parimaid vilju, henna˜ ˜
poosaid ja narditaimi,
˜
nardi f ja safranit, healohnalist roogu g ja kaneeli, h
˜
¨
koiksugu viirukipuid, murri
ja aaloed1, i
igasugu parimaid
˜
lohnaaineid. j
Sa oled aia allikas,
puhta veega kaev,
Liibanonist
voolav vesi. k
¨
˜
Arka, pohjatuul,
˜
tule, lounatuul!
˜
¨
Puhu ornalt ule mu aia.
˜
Heljugu ohus
selle aroomid.”
„Tulgu mu kallim oma aeda
¨ ¨
sooma selle parimaid vilju!”
„Ma tulin oma aeda, l
˜
mu oeke, mu pruut.
¨
Noppisin oma murri
˜
ja lohnataimi, m
˜
¨
soin oma meekargi ja mett,
˜
join oma veini ja piima.” n

˜
¨
4:13 1 Teine voimalik tahendus: „ihu”.
4:14 1 Mitte harilik aaloe (Aloe vera),
˜
¨
vaid toenaoliselt kotkapuu (Aquilaria).
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PTK 4

¨
a Ul 7:12

¨
b Ul 1:2, 4

2

c Est 2:12
¨
Ul 1:12
˜
d Op 16:24

¨
e Ul 5:1

3
f Joh 12:3

g Jes 43:24

˜
h Op 7:17

4
i L 45:8

j 2Mo 30:
23, 24
2Mo 30:34
Hes 27:2, 22

k Jer 18:14

5

6


PTK 5

¨
l Ul 4:16

¨
m Ul 4:13, 14

¨
n Ul 4:11



7

Teine veerg

¨
a Ul 1:2

¨
b Ul 3:1

c Lu 2:8

¨
d Ul 3:1, 3

8

¨ ¨
˜
„Sooge, kallid sobrad!
Jooge ja joobuge
˜
ornustest!” a
¨
„Ma magan, kuid mu suda
¨
on arkvel. b
Ma kuulen kallima
koputust.”
˜
„Ava mulle, mu oeke,
mu arm,
¨ ¨
mu tuvike, mu suutuke!
¨
Mu pea on kastest marg,
¨
juuksekiharad tais
¨ ¨
oopiisku.” c
¨ ¨
„„Ma olen oma ruu
seljast heitnud.
Kas peaksin selle uuesti
¨
˜
ulle tombama?
Olen oma jalad pesnud.
¨
Kas peaksin need jalle
tolmuseks tegema?”
˜
¨
Mu kallim tombas kae
ukseaugust tagasi,
mu tunded tema vastu
˜
˜
loid lokkele.
˜
Tousin, et kallimale avada,
¨
¨
mu kaed tilkusid murri,
˜
¨
sormed sulamurri
riivi pidemele.
Ma avasin oma kallimale,
kuid mu kallim oli
¨ ¨
¨
poordunud ja lainud.
Olin tema lahkumisest
meeleheitel.1
Ma otsisin teda,
kuid ei leidnud, d
¨ ¨
huudsin, kuid ta
ei vastanud.
¨
Valvurid oma ringkaigul
leidsid mu.
˜
Nad loid ja haavasid mind,
¨ ¨
muurivalvurid kiskusid
¨
mult rati1.
Vanduge mulle,
¨
Jeruusalemma tutred,

˜
¨
¨ ¨
5:6 1 Teine voimalik tahendus: „olin jaa˜
nud tema sonadest hingetuks”. 5:7
˜
˜
1 Voib tolkida ka „loori”.

¨
ULEMLAUL 5:9–6:9
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9

10

11

12

13

14

15

16

et kui leiate mu kallima,
¨
siis utlete talle, et olen
armastusest haige.”
„Mille poolest on su kallim
teistest kallimatest
parem,
sa kauneim naiste seast?
Mille poolest on su kallim
teistest kallimatest
parem,
˜
et lased meil nonda
vanduda?”
„Mu kallim on kena
ja jumekas,
¨
silmapaistvaim kumne
tuhande hulgast.
Ta pea on kuld, puhas kuld.
Tema kiharad on kui
lainetavad palmioksad1,
need on ronkmustad.
Ta silmad — need on kui
¨ ¨
tuvid veeojade aares,
piimas suplemas,
tiigikaldal1 istumas.
˜
Tema posed on kui
palsamipeenrad, a
¨
¨
˜
kui kunkad tais lohnataimi.
Ta huuled on liiliad, mis
¨
tilguvad sulamurri. b
˜
Tema sormed on kullast,
¨
krusoliitidega ehitud.
˜
¨
Ta koht on laikivast
elevandiluust,
safiiridega kaetud.
Tema jalad on
marmorsambad
puhtast kullast alustel.
¨
¨
Ta naeb valja kui Liibanon,
˜
kui vorratud seedrid. c
¨
Ta suu on vaga magus,
¨
¨
ta on labini kutkestav. d
Selline on mu kallim,
mu arm,
¨
Jeruusalemma tutred.”

˜
¨
5:11 1 Teine voimalik tahendus: „on kui
˜
¨
datlikobarad”. 5:12 1 Teine voimalik ta¨ ¨
hendus: „allika aares”.

PTK 5

¨
a Ul 6:2

¨

su kallim on lainud,
6 sa„Kuhu
kauneim naiste seast?

¨
b Ul 1:13

2
c L 92:12

¨
d Ul 2:3


Teine veerg


3

PTK 6

¨
a Ul 1:7
¨
Ul 2:16

4

¨
b Ul 7:10

¨
c Ul 2:16

5

d 1Ku 14:17
1Ku 15:33

¨
e Ul 1:9

f L 48:2

6

¨
g Ul 6:10

7
¨
h Ul 1:15
¨
Ul 4:9
¨
Ul 7:4

¨
i Ul 4:1–3

j 1Ku 11:1

¨
k Ul 2:14

8

9

Kuhu su kallim on
˜
poiganud?
Me tuleme koos sinuga
teda otsima.”
¨
„Mu kallim laks alla
oma aeda,
palsamipeenarde juurde,
rohuaedadesse
karja hoidma,
liiliaid noppima. a
Mina kuulun oma kallimale
ja mu kallim minule. b
Liiliate keskel hoiab ta
karja.” c
„Sa oled ilus nagu Tirsa1, d
mu arm, e
kaunis kui Jeruusalemm, f
kartust sisendav
¨
kui vaehulgad
¨
lippude umber. g
¨ ¨
Poora oma silmad h
¨
mult ara,
need teevad mind
rahutuks!
Su juuksed on kui
kitsekari,
mis voogab alla
˜
Gileadi nolvadelt. i
Su hambad on kui lambad,
kes pesemiselt tulevad,
˜
kellel koigil on paariline
¨
ja kellest ukski pole
kaotanud oma tallekesi.
˜
Nagu granaatouna pooled
˜
on su posed1 loori taga.
¨
Kuuskummend on
kuningannasid,
¨
kaheksakummend liignaisi
ja neide on arvutult, j
¨
kuid vaid uks on
¨ ¨
mu tuvike, k mu suutuke,
oma ema ainus,
¨
oma sunnitaja lemmik.

˜
˜
6:4 1 Voib tolkida ka „kaunis linn”. 6:7
˜
˜
1 Voib tolkida ka „oimud”.

¨
ULEMLAUL 6:10–7:12

10

11

12

13

7
2

3
4

¨
Neiud naevad teda ja
˜
nimetavad onnelikuks,
kuningannad ja liignaised
¨
ulistavad teda:
¨
„Kes see on, kes sarab
kui koit,
¨
on kaunis kui taiskuu,
¨
kirgas kui paikesepaiste,
¨
kartust sisendav kui vae¨
hulgad lippude umber?”” a
¨
¨
„Ma laksin alla pahkliaeda b
vaatama, kuis pungad orus
pakatavad,
kaema, kas viinapuu on
¨
lehte lainud,
˜
granaatounapuud
˜
oide puhkenud.
¨
Ma ei marganudki,
et see kihk viis mind
˜
mu oilsa rahva vankrite
juurde.”
„Tule tagasi, tule tagasi,
suulamlanna!
Tule tagasi, tule tagasi,
¨
et saaksime sind naha!”
¨
¨
„Miks te kull tahate naha
suulamlannat?” c
„Ta on nagu
Mahanaimi tants1!”
„Kui ilusad on su jalad
sandaalides,
˜
sa oilis neiu!
Su puusakumerused on
kui kaunistused,
¨
¨ ¨
meistrimehe katetoo.
¨
Su naba on umar kausike,
¨
argu puudugu sealt
maitsestatud vein!
˜
Su koht on nisukuhi
liiliate keskel.
Su rinnad on kui
kaks hirvevasikat,
kui gaselli kaksikud. d
Su kael e on kui
elevandiluust torn. f

˜
˜
¨
6:13 1 Voib tolkida ka „nagu kahe ruhma
tants”.
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PTK 6

¨
a Ul 6:4

b Kog 2:5

¨
c Ul 1:6



5

PTK 7

¨
d Ul 4:5

¨
e Ul 1:10

¨
f Ul 4:4



6
7

Teine veerg

¨
a Ul 4:1

8
b 4Mo 21:25
Jos 21:8, 39

c Jes 35:2

¨
d Ul 6:5

9

e Est 8:15

¨
f Ul 7:3
¨
Ul 8:10

10

¨
g Ul 2:16
¨
Ul 6:3

11

¨
h Ul 1:14

¨
i Ul 2:13

¨
j Ul 6:11

¨
k Ul 1:2
¨
Ul 4:10

12

Su silmada on selged kui
Hesboni b tiigid
¨
Bat-Rabbimi varava juures.
Su nina on nagu
Liibanoni torn,
mis vaatab Damaskuse
poole.
Su pea on nagu Karmel, c
su kiharad d kui
˜
purpurne long, e
kuningas on neist
lummatud.
˜
Kui ilus sa oled, kui voluv,
mu armas neid,
joovastavaim nauding!
Sa oled sihvakas nagu
palmipuu,
su rinnad on kui
datlikobarad. f
˜
¨
Ma motlesin: „Ronin ules
palmipuu otsa,
haaran kinni
viljakobaraist.”
Olgu su rinnad kui
viinamarjakobarad,
˜
su hingeohk nagu
˜
˜
ounte lohn,
sinu suu kui parim vein.”
˜
„Voolaku see ornalt
mu kallima suhu,
¨
valgugu tasa ule
uinuja huulte.
Mina kuulun oma
kallimale g
ja tema ihaldab mind.
Tule, mu kallim,
¨
lahme aasadele,
¨ ¨
˜ ˜
oobime hennapoosaste
h
juures!
¨
¨
Arkame vara ja lahme
viinapuuaeda,
¨
et naha, kas viinapuu on
¨
lehte lainud,
˜
oienupud avanenud, i
˜
kas granaatounapuud
˜
j
oitsevad.
Seal ma kingin sulle
˜
ornusi. k

¨
ULEMLAUL 7:13–8:14
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8
2

3

4

5

6

˜
Alraunimarjad a lohnavad,
˜
meie uste ees on koiksugu
b
parimaid vilju,
¨
asja nopituid ja varem
korjatuid,
mida olen hoidnud sinule,
mu kallim.
Oh oleksid sa mu vend,
kes imes mu ema rinda!
¨
Kui kohtaksin sind valjas,
annaksin sulle suud c
ja seda ei pandaks pahaks.
˜
Ma votaksin su endaga
kaasa,
tooksin su oma ema majja, d
tema majja,
˜
kes mind opetas.
Annaksin sulle juua
¨
vurtsitatud veini,
¨
˜
varsket granaatounamahla.
¨
Tema vasak kasi oleks
mu pea all,
¨
ta parem kasi embaks
e
mind.
Vanduge mulle,
¨
Jeruusalemma tutred,
¨
˜
et te ei sutita ega ohuta
minus armastust,
¨
enne kui see ise suttib.” f
„Kes on see neid, kes tuleb
˜
¨
korbest ules,
˜
nojatudes
oma kallimale?”
˜
„Ounapuu all ma
¨
aratasin su.
Seal oli su ema
¨
sunnitusvaevas.
˜
Seal toi ta su valuga ilmale.
Pane mind pitseriks
¨
oma sudamele,
¨
pitseriks kasivarrele,
sest armastus on tugev
kui surm, g
¨ ¨
¨
¨
jaagitu puhendumus jareleandmatu kui surmavald.
˜ ˜
Selle leegid on tuleloom,
˜ ˜
Jaahi1 tuleloom. h

¨
8:6 1 Jaah on nime Jehoova luhivorm.

PTK 7
a 1Mo 30:14

¨
b Ul 4:16


PTK 8

¨
c Ul 1:2

¨
d Ul 3:4

¨
e Ul 2:6

¨
f Ul 2:7
¨
Ul 3:5

g Joh 15:13
Ef 5:25
Ilm 12:11

h 5Mo 4:24
1Jo 4:8


Teine veerg
a 1Ko 13:8, 13

b Ro 8:38, 39

¨
c Ul 1:6

d Kog 2:4

¨
e Ul 1:6
¨
Ul 6:11

¨
f Ul 2:14

¨
g Ul 2:9, 17

7 Armastust ei suuda
kustutada vetevood a
˜
ega minema uhtuda joed. b
Kui keegi pakuks
armastuse eest
˜
koiki oma koja aardeid,
˜
oleks see1 toesti
˜
¨ ¨
polastusvaart.”
¨
˜
8 „Meil on vaike ode, c
kel pole rindu.
˜
Mida me teeme oma oe
heaks
¨
paeval, kui teda tullakse
kosima?”
¨ ¨
9 „Kui ta on muur,
ehitame selle peale
˜
hobesakid,
kui ta on uks,
sulgeme selle
seedrilaudadega.”
¨ ¨
10 „Mina olen muur,
mu rinnad on kui tornid.
Nii olen ma tema silmis
kui rahuleidnu.
¨
11 Saalomonil oli viinamagi d
Baal-Haamonis.
Ta andis selle valvurite
hoolde.
¨
Igauks neist pidi andma
saagi eest tuhat seeklit
˜
hobedat.
¨
12 Mul on oma viinamagi,
see kuulub minule.
˜
Tuhat seeklit hobedat
kuulub sinule, Saalomon,
kakssada nendele,
kes valvavad saaki.”
13 „Oo, sina, kes elad
aedades, e
˜
¨ ¨
sobrad kuulevad su haalt.
Luba ka minul seda
kuulda!” f
˜
14 „Totta, mu kallim,
¨
ole karme kui gasell, g
kui noor hirv
¨
palsamimagedel!”
˜
¨
8:7 1 Teine voimalik tahendus: „ta”.

J E SA JA
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨
Isa ja ta massulised pojad (1–9)
Jehoova vihkab, kui teda teenitakse
¨
vaid vormitaiteks (10–17)
„Seadkem asjad omavahel
korda” (18–20)
Siionist saab Ustav Linn (21–31)
˜
¨
2 Jehoova korge magi (1–5)
˜ ˜
Moogad atradeks (4)
¨
Jehoova paeval alandatakse
¨
ulbed (6–22)

¨ ¨
¨ ¨
Jaakobi jaak poordub tagasi (20–27)
˜
¨ ¨
Jumal moistab kohut Assuuria
¨
ule (28–34)
˜
11 Iisai oiglane valitsus (1–10)
¨
Hunt ja tall on uheskoos (6)
¨
Jehoova tundmine taidab maa (9)
¨ ¨
Jaak kogutakse kokku (11–16)
¨
12 Tanulaul (1–6)
˜
„Jaah, Jehoova, on mu joud” (2)
˜
˜
¨
13 Hukkamoistusonum Babuloni
kohta (1–22)
¨
Jehoova paev on ligi! (6)
¨
Meedlased vallutavad Babuloni (17)
¨
Babuloni ei asustata
enam kunagi (20)

1

3 Juuda juhid eksitavad rahvast (1–15)
˜
¨
˜
Siioni vorgutavad tutred moistetakse
hukka (16–26)
¨
4 Seitse naist uhe mehe kohta (1)
˜
Auline vosu, mille Jehoova laseb
˜
vorsuda (2–6)
¨
5 Laul Jehoova viinamaest (1–7)
¨
¨
Hada Jehoova viinamaele! (8–24)
Jumala viha oma rahva vastu (25–30)
¨
6 Nagemus Jehoovast tema templis (1–4)
¨
¨
¨
„Puha, puha, puha on
¨
vagede Jehoova!” (3)
Jesaja huuli puhastatakse (5–7)
¨
Jesaja lakitatakse (8–10)
¨
„Siin ma olen, lakita mind!” (8)
„Kui kaua veel, oh, Jehoova?” (11–13)
˜
7 Sonum kuningas Aahasele (1–9)
Sear-Jaasub (3)
¨
Immanuel kui tunnustaht (10–17)
¨
Truudusetuse tagajarjed (18–25)
¨ ¨
¨
8 Assuuria tulevane runnak (1–8)
¨ Maher-Saalal-Haas-Bas (1–4)
Arge kartke, „sest Jumal on
meiega” (9–17)
Jesaja ja tema lapsed kui
¨
tunnustahed (18)
¨ ¨
Poorduge seaduse, mitte deemonite
poole (19–22)

14 Iisrael asub elama oma maale (1, 2)
¨
Babuloni kuninga teotamine (3–23)
¨
Sirav taht on langenud taevast (12)
¨
Jehoova kasi purustab
¨ ¨
assuurlase (24–27)
˜
Kohtusonum Vilistimaale (28–32)
˜
˜
15 Hukkamoistusonum Moabi kohta (1–9)
˜
˜
16 Hukkamoistusonum Moabi kohta
¨
jatkub (1–14)
˜
˜
17 Hukkamoistusonum
Damaskuse kohta (1–11)
˜
Jehoova soitleb rahvaid (12–14)
˜
˜
18 Hukkamoistusonum Etioopia kohta (1–7)
˜
˜
19 Hukkamoistusonum Egiptuse
kohta (1–15)
Egiptlased saavad tunda Jehoova
¨
katt (16–25)
Jehoova altar Egiptuses (19)
¨
20 Mark Egiptusele ja Etioopiale (1–6)
˜
˜
¨ ¨
˜
21 Hukkamoistusonum mereaarse korbe
kohta (1–10)
Valvamine vahitornis (8)
¨
„Babulon on langenud!” (9)
˜
˜
Hukkamoistusonum Duuma ja
˜
korbetasandiku kohta (11–17)
¨ ¨
„Vahimees, kas oo on veel pikk?” (11)
˜
˜
¨
22 Hukkamoistusonum nagemuste
oru kohta (1–14)

9 Suur valgus Galileamaal (1–7)
¨
Rahuvalitseja sund (6–7)
¨
Jumala kasi Iisraeli vastu (8–21)
¨
10 Jumala kasi Iisraeli vastu (1–4)
¨ ¨
Assuuria — Jumala raevu kepp (5–11)
¨ ¨
Assuuria karistamine (12–19)
914

¨ ¨
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Majapidaja Sebna asemele kutsutakse
Eljakim (15–25)
¨
Sumboolne varn (23–25)
˜
˜
23 Hukkamoistusonum
¨ ¨
Tuurose kohta (1–18)
¨
24 Jehoova teeb maa tuhjaks (1–23)
Jehoova on kuningas Siionil (23)
25 Jumala rahva rikkalikud
˜
onnistused (1–12)
¨ ¨
Jehoova pidusook parima veiniga (6)
Surma pole enam (8)
¨ ¨
26 Laul usaldusest ja paastest (1–21)
Jaah, Jehoova, on igavene kalju (4)
˜
˜
Maa elanikud opivad oigust (9)
¨
„Sinu surnud arkavad ellu” (19)
Minge kambritesse ja peituge (20)
27 Jehoova tapab leviatani (1)
¨
Laul Iisraelist kui viinamaest (2–13)
¨
28 Hada Efraimi joomaritele! (1–6)
Juuda preestrid ja prohvetid
taaruvad (7–13)
Leping surmaga (14–22)
Siioni kallis nurgakivi (16)
¨ ¨
Jehoova tavatu too (21)
¨
Naited Jehoova targa manitsuse
kohta (23–29)
¨
29 Hada Arielile! (1–16)
Jumala teenimine vaid huultega (13)
Kurdid kuulevad, pimedad
¨
naevad (17–24)
30 Egiptuse abi on kasutu (1–7)
˜
Rahvas polgab prohvetlikku
˜
sonumit
(8–14)

Usaldus on tugevus (15–17)
Jehoova hoolitseb oma rahva
eest (18–26)
¨
˜
Jehoova, ulim opetaja (20)
„See on tee” (21)
¨ ¨
Jehoova karistab Assuuriat (27–33)
˜
31 Toeline abi tuleb Jumalalt,
mitte inimestelt (1–9)
Egiptuse hobused on liha (3)
32 Kuningas ja peamehed juhivad
˜
oigluse nimel (1–8)
Muretuid
naisi hoiatatakse (9–14)
˜
¨
Onnistused vaimu valjavalamisel (15–20)

˜
33 Lootus oigetele (1–24)
˜
Jehoova on kohtumoistja,
ja kuningas (22)
¨ seadusandja
¨
Ukski ei utle: „Ma olen haige” (24)
¨
34 Jehoova maksab rahvastele katte (1–8)
Edom laastatakse (9–17)
35 Paradiis taastatakse (1–7)
¨
Pime naeb, kurt kuuleb (5)
¨
Puha tee lunastatutele (8–10)
36 Sanherib
vallutab Juuda (1–3)
¨
Ulemjoogikallaja pilkab Jehoovat (4–22)
37 Hiskija otsib Jesaja kaudu
Jumalalt abi (1–7)
¨
Sanherib ahvardab
Jeruusalemma (8–13)
Hiskija palve (14–20)
Jesaja edastab Jumala vastuse (21–35)
¨ ¨
Ingel tapab 185000 assuurlast (36–38)
38 Hiskija haigus ja paranemine (1–22)
¨
Tanulaul
(10–20)

¨
¨
39 Kaskjalad Babulonist (1–8)
40 Lohutus Jumala rahvale (1–11)
¨ ¨
˜
Haal korbes (3–5)
¨
Jumala vagevus (12–31)
¨
Rahvad on kui tilk ambris (15)
Jumal elab maakera kohal (22)
˜
¨
Nimetab koiki tahti nimepidi (26)
¨
Jumal ei vasi eal (28)
Lootus Jehoovale annab
˜
uut joudu (29–31)
¨
˜
41 Vallutaja paikesetousu poolt (1–7)
Iisrael on valitud Jumala
teenijaks (8–20)
˜
„Mu sober Aabraham” (8)
¨
Valjakutse teistele jumalatele (21–29)
42 Jumala teenija ja tema missioon (1–9)
„Mina olen Jehoova” (8)
Uus laul Jehoova kiituseks (10–17)
Iisrael on pime ja kurt (18–25)
43 Jehoova kogub oma rahva kokku (1–7)
¨
Valjakutse jumalatele (8–13)
„Teie olete minu tunnistajad” (10, 12)
¨
Lahkumine Babulonist (14–21)
¨
¨
Kaigem uksteisega kohut (22–28)
˜
44 Onnistused Jumala valitud
rahvale (1–5)

¨ ¨
JESAJA, luhiulevaade
Pole muud Jumalat peale Jehoova (6–8)
Inimese tehtud ebajumalad
¨
on tuhised (9–20)
Jehoova, Iisraeli lunastaja (21–23)
Kyros laseb Jeruusalemma
taastada (24–28)
˜
¨
45 Kyros on voitud Babuloni
vallutamiseks (1–8)
Savi ei vaidle pottsepaga (9–13)
Teised rahvad tunnustavad
Iisraeli (14–17)
Jumal on looja ja ettekuulutaja (18–25)
Maa on loodud elamiseks (18)
¨
46 Babuloni ebajumalad ja
Iisraeli Jumal (1–13)
Jehoova ennustab tulevikku (10)
¨ ¨
¨
˜
Roovlind paikesetousu poolt (11)
¨
47 Babuloni langemine (1–15)
Astroloogid paljastatakse (13–15)
48 Iisraeli noomimine ja
puhastamine (1–11)
¨
Jehoova astub Babuloni vastu (12–16a)
˜
Jumala opetus on kasulik (16b–19)
¨
¨
„Minge valja Babulonist!” (20–22)
¨
49 Jehoova teenija ulesanne (1–12)
Valgus rahvastele (6)
Lohutus Iisraelile (13–26)
˜
50 Iisraeli patud pohjustavad
probleeme (1–3)
Jehoova
kuulekas teenija (4–11)
˜
˜
Opilase keel ja korv (4)
51 Taastatud Siion on nagu Eedeni
aed (1–8)
¨
Lohutus Siioni vagevalt loojalt (9–16)
Jehoova vihakarikas (17–23)
¨
52 Arka, Siion! (1–12)
˜
Heade sonumite toojatel kaunid
jalad (7)
¨ ¨
Siioni vahimehed huuavad
¨
uheskoos (8)
Jehoova koja riistade kandjad
olgu puhtad (11)
¨
Jehoova teenija ulendatakse (13–15)
¨
Moondunud valimus (14)
53 Jehoova teenija kannatused,
surm ja matmine (1–12)
˜
¨
Polatud ja valditud (3)
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˜
Votab enda peale meie haigused
ja valu (4)
„Viidi tapale nagu lammas” (7)
Kannab paljude pattu (12)
54 Viljatu Siion saab palju lapsi (1–17)
Jehoova on Siionile kui mees (5)
˜
Jehoova
opetab Siioni lapsi (13)
¨
Ukski relv ei saa Siioni vastu (17)
¨ ¨
55 Kutse tasuta soomaajale (1–5)
˜
Otsige Jehoovat, tema sona on
¨ ¨
usaldusvaarne (6–13)
˜
Jumala teed on korgemad kui
inimese omad (8, 9)
˜
¨
¨
Jumala sona laheb taide (10, 11)
˜
˜ ˜
56 Onnistused vooramaalastele ja
eunuhhidele (1–8)
˜
Palvekoda koigile (7)
Pimedad vahimehed,
tummad koerad (9–12)
˜
57 Oiged ja ustavad on hukkunud (1, 2)
Iisraeli truudusetus paljastatakse (3–13)
Lohutus alandlikele (14–21)
¨
Jumalatud on nagu massav
meri (20)
Jumalatuil pole rahu (21)
˜
58 Oige ja vale paastumine (1–12)
˜ ˜
¨
Room hingamispaeva
pidamisest (13, 14)
˜ ˜
˜
59 Iisrael voordub oma pattude tottu
Jumalast (1–8)
¨
Pattude ulestunnistamine (9–15a)
Jehoova astub kahetseja eest
¨
valja (15b–21)
60 Jehoova auhiilgus paistab
Siioni peale (1–22)
Otsekui tuvid lendavad
tuvimajadesse (8)
Vase asemel kuld (17)
¨
Vahesest saab tuhat (22)
˜
˜
61 Voitud kuulutavad head sonumit (1–11)
„Jehoova soosingu aasta” (2)
˜
„Suured oigusepuud” (3)
˜ ˜
Voorad tulevad appi (5)
„Jehoova preestrid” (6)
62 Siioni uus nimi (1–12)
63 Jehoova maksab rahvastele
¨
katte (1–6)

¨ ¨
JESAJA, luhiulevaade – 1:11
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Jehoova truu armastus minevikus (7–14)
Kahetsuspalve (15–19)
¨
64 Kahetsuspalve jatkub (1–12)
Jehoova on meie pottsepp (8)
65 Jehoova kohtuotsus ebajumalateenijate
kohta (1–16)
˜
Onne- ja saatusejumalad (11)
¨ ¨
„Minu teenijad soovad” (13)

¨

Aamotsi poja nage1 Jesaja,1
mus, mille ta sai Juuda ja Jea

ruusalemma kohta Juuda kuningate Ussija, b Jootami, c Aahase d
¨
ja Hiskija e paevil. f
2 Kuula, taevas, ja pane
¨
tahele, maa, g
¨ ¨
sest Jehoova raagib:
¨
„Ma olen pojad ules
kasvatanud, lasknud
neil suureks sirguda, h
¨
aga nemad massavad
mu vastu. i
3 Pull tunneb oma peremeest
˜
ja eesel oma isanda soime,
kuid Iisrael ei tunne mind1, j
mu rahvas ei toimi arukalt.”
¨
4 Hada patusele rahvale, k
¨ ¨
suuga koormatud rahvale,
˜
oelate soole, rikutud lastele!
¨
Te olete huljanud Jehoova, l
pole pidanud lugu Iisraeli
¨
Puhast,
¨ ¨
olete pooranud talle selja.
¨ ¨
5 Kuhu teid veel luua, kui te
¨
muudkui massate? m
¨
Pea on tais valu,
¨
¨
suda taiesti haige. n
6 Pealaest jalatallani pole
¨
uhtki tervet kohta.
Haavad, sinikad ja
¨
varsked vermed —
¨
1:1 1 Nimi Jesaja tahendab „Jehoo¨ ¨
˜
˜
va paaste”. 1:3 1 Voib tolkida ka „oma
isandat”.

Uus taevas ja uus maa (17–25)
Ehitavad maju, istutavad
¨
viinamagesid (21)
¨ ¨
¨
¨
Kellegi too ei lahe tuhja (23)
˜
66 Oige ja vale jumalateenimine (1–6)
Ema Siion ja ta pojad (7–17)
Rahvas kogutakse
Jeruusalemma (18–24)

PTK 1
a 2Aj 32:32
b 2Aj 26:22
Jes 6:1

7

c 2Aj 27:1, 2
d 2Aj 28:1
e 2Aj 29:1, 2
f
g
h
i
j
k
l
m
n

2Aj 32:20
Mt 1:9
L 50:4
5Mo 1:31
5Mo 4:25, 26
Hes 20:8
Ho 4:6
Tn 9:11
5Mo 31:16
Jer 2:5
Jer 5:3
Neh 9:34, 35
Tn 9:8

8
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Teine veerg
a Lu 10:34
b 5Mo 28:
33, 63

c 2Ku 18:11
d 2Ku 18:13, 14

10

Jes 8:7, 8

e 1Mo 19:

f
g
h

24, 25
5Mo 29:
22, 23
Ro 9:29
1Mo 13:13
Jes 3:8, 9
5Mo 32:32
Ju 7
1Sa 15:22
˜
Op 15:8
Ho 6:6
Mi 6:7
2Mo 29:38
3Mo 3:14–16
3Mo 4:18, 21
3Mo 16:5

i
j
k
l
m 3Mo 17:11

11

need on puhastamata ja
˜
˜
sidumata, oliga voidmata. a
¨
¨ ¨
Teie maa on tuhjaks jaanud,
˜
teie linnad maha poletatud.
˜ ˜
Voorad neelavad teie maa
otse teie silme all. b
See on laastatud
¨
nagu parast vaenlase
¨
runnakut. c
¨
¨ ¨
¨
Siioni tutar on jaanud uksi,
ta on nagu varjualune
¨
viinamael,
˜
nagu vahionn kurgipollul,
˜
nagu piiramisrongas linn. d
¨
Kui vagede Jehoova
¨
poleks jatnud meile
¨ ¨
pisut paasenuid,
oleksime olnud otsekui
Soodom
ja saanud Gomorra
sarnaseks. e
˜
Kuulake Jehoova sonu,
te Soodoma f
hirmuvalitsejad!
¨
Pange tahele meie
Jumala seadust1,
te Gomorra g elanikud!
„Milleks mulle teie rohked
¨
ohvrid?” h kusib Jehoova.
¨
„Mul on kullalt teie
˜
¨ ¨
poletusohvrijaaradest i ja
nuumloomade rasvast! j
Ei meeldi mulle noorte
pullide, k tallede ja
kitsede l veri. m

˜
˜
˜
1:10 1 Voib tolkida ka „opetust”.

JESAJA 1:12–28
12 Te tulete mu ette, a
¨
kuid kes on kaskinud
teil tulla
˜
ja¨ kulutada mu ouesid? b
¨
13 Arge tooge enam tuhiseid
roaohvreid,
teie suitsutusrohi on
¨
mulle jale. c
¨
Te tahistate noorkuud d
¨
ja hingamispaeva e ning
kutsute kokku koguduse, f
¨
te peate puhalikke
kokkutulekuid
˜
ja samal ajal noiute —
ma ei salli seda! g
14 Ma vihkan teie noorkuid
¨
ja puhi.
Need on mulle koormaks,
¨
ma olen vasinud neid
kandmast.
¨
¨
15 Kui te kaed valja sirutate,
peidan ma oma palge
teie eest. h
Kuigi te palju palvetate, i
ei kuula ma teid. j
¨
¨
Teie kaed on tais verd. k
16 Peske end, puhastage end, l
˜
korvaldage oma kurjad teod
mu silme eest,
¨
arge
tehke enam halba. m
˜
17 Oppige tegema head,
˜
otsige oigust, n
˜
noomige rohujat,
˜
kaitske isata lapse oigusi,
ajage lesknaise kohtuasja.” o
18 „Tulge ja seadkem asjad
omavahel korda,”
¨
utleb Jehoova. p
„Kuigi teie patud on
erepunased,
saavad need lumivalgeks, q
kuigi need on otsekui
karmiinpunane riie,
saavad need
villa sarnaseks.
19 Kui te meeleldi kuuletute,
¨ ¨
saate suua maa parimat. r
˜
20 Kui te aga torgute ja
¨
massate,
˜ ˜
neelab teid mook. s
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Jehoova
suu on
¨ ¨
raakinud.”
¨
Kuidas kull on ustavast
linnast a
˜
saanud lobunaine! b
¨
˜
Ta oli tais oigust, c
˜
seal elas oiglus, d
¨ ¨
˜
aga nuud on seal morvarid. e
˜
Su hobe on muutunud
¨
rabuks, f
˜
su olu1 on lahjendatud
veega.
Su peamehed on
kangekaelsed ja
varastega mestis. g
˜
Nad koik armastavad
¨
altkaemaksu ja
himustavad kingitusi. h
Isata lastele ei anna
˜
nad oigust
¨
˜
ja lesknaise tuliasi ei joua
nende ette. i
¨
Seeparast lausub
¨
ulim isand
¨
vagede Jehoova,
¨
Iisraeli vagev:
¨
„Kullalt! Ma vabastan end
oma vastastest
¨
ja tasun katte oma
vaenlastele. j
˜
¨
Ma tostan oma kae su vastu,
¨
ma puhastan sind rabust
otsekui leelisega
˜
ja korvaldan sinust kogu
mustuse. k
¨
Ma annan sulle jalle
˜
kohtumoistjaid
nagu varem
˜
ja nouandjaid nagu alguses. l
Siis
pannakse
sulle nimeks
˜
Oiguse Linn, Ustav Linn. m
Siion lunastatakse
˜
oiglusega n
¨ ¨
ja tema tagasipoorduv
˜
rahvas oigusega.
Vastuhakkajad ja patused
¨
¨
havitatakse uhekorraga, o
¨
need, kes hulgavad
Jehoova, hukkuvad. p

˜
˜
˜
1:22 1 Voib tolkida ka „nisuolu”.
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¨
29 Te tunnete habi
˜
¨
voimsate puude parast,
mida te ihaldasite, a
¨
ning habenete aedade1
¨
parast, mis te endale
valisite. b
30 Te saate suure puu
sarnaseks,
¨
mille lehed nartsivad, c
ja olete otsekui veeta aed.
31 Tugev saab takuks
¨ ¨ ¨
ja tema too sademeks:
koos kaovad need leekides
ja kustutajat pole.”
¨
Jesaja, Aamotsi poja nagemus Juuda ja Jeruusalemma kohta. d
¨
2 Viimseil paevil
˜
¨
korgub Jehoova koja magi
¨
kindlalt ule teiste
¨
maetippude, e
˜
˜
touseb korgemale
¨
kungastest
˜
ja koik rahvad voolavad
sinna. f
¨
3 Paljud rahvad lahevad
¨
ja utlevad:
¨
¨
„Tulge, lahme ules
¨
Jehoova maele,
Jaakobi Jumala kotta! g
˜
Ta opetab meile oma teid,
˜
¨
et me voiksime kaia
tema radu.” h
Sest Siionist tuleb seadus1
ja Jeruusalemmast
˜
Jehoova sona. i
˜
˜
4 Tema moistab oigust
rahvaste keskel
ja seab asjad korda paljude
¨
rahvaste huvanguks.
˜ ˜
Nad taovad oma moogad
atradeks
ja odad aianugadeks. j
˜
˜ ˜
Rahvas ei tosta mooka
rahva vastu
˜
˜
ja nad ei opi enam sodima. k
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5 Tule, Jaakobi sugu,
¨
kaigem Jehoova valguses! a
¨
6 Sa oled huljanud oma
rahva, Jaakobi soo. b
˜
Nad on votnud
¨
ule hulgaliselt idamaa
kombeid,
nad tegelevad maagiaga c
nagu vilistid,
nende keskel on rohkesti
˜ ˜
vooramaalaste lapsi.
¨
7 Nende maa on tais
˜
hobedat ja kulda,
nende varandusel pole
¨ ¨
otsa ega aart.
¨
Nende maa on tais
hobuseid,
neil on arvutult
˜
sojavankreid. d
8 Nende maa kubiseb
¨
tuhiseist jumalaist. e
Nad kummardavad oma
¨
¨ ¨
katetood,
˜
seda, mida nende sormed
on teinud.
9 Inimene kummardab maha
ja alandab end
ning sa ei andesta neile.
10 Peitu kaljusse ja varja end
˜
maapoues
hirmust Jehoova
˜
ja tema voimsa auhiilguse
ees. f
¨
11 Inimese ulbed silmad
alandatakse,
˜
tema korkust painutatakse.
¨
¨
Jehoova uksi on ulendatud
¨
sel paeval,
¨
12 sest see on vagede Jehoova
¨
paev. g
¨
See tabab igauht,
˜
kes on suureline ja kork,
¨
¨
˜
igauht, olgu ta ulem voi
alam. h
˜
13 See tabab koiki Liibanoni
˜
korgeid ja uhkeid
seedreid,
˜
koiki Baasani tammesid,
˜
˜
¨
14 koiki voimsaid magesid
˜
˜
¨
ja koiki korgeid kunkaid,

JESAJA 2:15–3:10

˜
˜
15 koiki korgeid torne ja
¨ ¨
kindlustatud muure,
˜
16 koiki Tarsise laevu a
ja uhkeid paate.
¨
17 Inimese ulbus alandatakse,
˜
tema korkust painutatakse.
¨
¨
Jehoova uksi on ulendatud
¨
sel paeval.
¨
18 Tuhised jumalad kaovad
¨
taielikult. b
19 Inimesed peituvad
˜
kaljulohedesse
˜
ja maapoue koobastesse c
hirmust Jehoova
˜
ja tema voimsa auhiilguse
ees, d
˜
kui ta touseb, et panna maa
¨
hirmust varisema.
¨
20 Sel paeval viskavad
¨
inimesed oma tuhised
˜
hobe- ja kuldjumalad,
mis nad endale
kummardamiseks
on teinud,
karihiirte ja nahkhiirte ette e
21 ning peidavad end
kaljukoobastesse
¨
ja kivirungaste vahele
hirmust Jehoova
˜
ja tema voimsa auhiilguse
ees,
˜
kui ta touseb, et panna maa
¨
hirmust
varisema.
¨
¨
22 Ara siis looda tuhise
inimese peale,
˜
kes on vaid hingeohk1.
Miks peaksid toetuma
temale?
¨
¨
Ulim isand vagede Jehoova
˜
votab Jeruusalemmalt ja
¨
Juudalt ara toetuse ja abi:
kogu leiva ja vee, f
˜
2 sangari ja sojamehe,
˜
kohtumoistja ja prohveti, g
ennustaja ja vanema,
¨
3 viiekumnepealiku, h
˜
aukandja ja nouniku,

3

˜
˜
˜
2:22 1 Voib tolkida ka „kel on hingeohk ninas”.
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10

osava maagi ja vilunud
posija. a
Ma panen nende
peameesteks poisikesed,
annan neile ebakindlad1
valitsejad.
˜
Inimesed rohuvad siis
¨
uksteist,
¨
igauks oma ligimest. b
¨
Poisike rundab eakat,
¨ ¨
vaaritu hakkab vastu
¨ ¨
auvaarsele. c
¨
Igauks haarab kinni oma
¨
vennast isakojas ja utleb:
„Sul on kuub.
Hakka meie pealikuks!
˜
Vota see rusuhunnik
¨
oma kae alla.”
Tema aga keeldub
¨
sel paeval:
„Ei saa minust teie
haavasidujat,
pole mu majas ei leiba
¨ ega kehakatet.
Arge pange mind selle
rahva pealikuks!”
Jeruusalemm on
komistanud
ja Juuda langenud,
˜
sest nende sonad ja teod
on Jehoova vastu,
¨
nad massavad tema auliste
silmade ees. d
¨
Nende naoilme tunnistab
nende vastu
ja nagu Soodom e
kuulutavad nad oma
pattu,
nad ei varja seda.
¨
Hada neile, sest nad
˜
tombavad enda peale
˜
onnetuse!
¨
˜
Oelge oigele,
¨
¨
et tal laheb hasti,
sest talle tasutakse
tema tegude eest. f

˜
˜
3:4 1 Voib tolkida ka „heitliku meelega”.
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¨
11 Hada jumalatule!
˜
Teda tabab onnetus,
sest talle tasutakse
¨
¨ ¨
¨ ¨
tema katetood mooda.
¨ ¨
12 Mu rahva toolesundijad
on karmid
¨
ja tema ule valitsevad
naised.
Mu rahvas, su juhid
eksitavad sind,
˜
nad viivad su teelt korvale.a
13 Jehoova asub oma kohale,
¨ ¨
et esitada suudistused,
ta teeb teatavaks
rahvaste kohta langetatud
kohtuotsuse.
¨
14 Jehoova kaib kohut
oma rahva vanemate
ja peameestega.
˜
„Te poletasite maha
¨
viinamae,
teie kodades on
¨ ¨
vaestelt roovitu. b
15 Kuidas te julgete tallata
mu rahvast
˜
ja rohuda vaeseid?” c
¨
˜
kusib korgeim valitseja
¨
vagede Jehoova.
¨
16 Jehoova utleb: „Kuna Siioni
¨
˜
tutred on korgid,
¨
¨
kaivad pea uhkelt pusti,
¨ ¨
˜
pooritavad vorgutavalt
˜
silmi, konnivad tippival
sammul
˜
˜
ja kolistavad jalavorudega,
17 siis ajab Jehoova Siioni
¨
¨
tutarde pealae karna,
Jehoova kisub paljaks
nende lauba.d
¨
˜
18 Sel paeval votab Jehoova
¨
ara nende ilusad
˜
jalavorud,
peaehted ja
kuusirbikujulised
kaunistused, e
˜
˜
¨
˜
19 korvarongad,1 kaevorud
ja loorid,
˜
˜
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20 peakatted, jalaketikesed
¨ ¨
ja rinnavood1,
˜
lohnatoosid ja amuletid2,
˜
˜
21 sormused ja ninarongad,
˜
˜
22 piduroivad, holstid,
¨ ¨
pealisruud ja kukrud,
¨
23 kasipeeglid, a
˜
linased roivad,
turbanid ja loorid.
˜
24 Palsamioli b asemel on
¨
madalehk,
¨ ¨
¨ ¨
voo asemel noor,
uhke soengu asemel
kiilaspea, c
¨ ¨
kalli ruu asemel kotiriie d
˜
¨
ja ilu asemel poletusmark1.
25 Su mehed langevad
˜ ˜
¨
mooga labi,
su sangarid hukkuvad
lahingus. e
¨
26 Linnavaravad leinavad ja
kurvastavad, f
¨
linn istub mahajaetuna
maas.” g
¨
Sel paeval haaravad seitse
¨
naist kinni uhest mehest h ja
¨
utlevad:
¨ ¨
„Me soome omaenda leiba
ja kanname omaenda
riideid,
¨ ¨
kui meid vaid huutaks
sinu nimega,
et meie teotus1 kaoks.” i
¨
˜
2 Sel paeval on vosu, mille
˜
Jehoova laseb vorsuda, ilus
ja auline, ning maa vili on
¨ ¨
paasenud iisraellastele uhkuseks ja ehteks. j 3 Siionisse al¨ ¨
¨
lesjaanuid ja Jeruusalemma ja¨ ¨
¨
relejaanuid nimetatakse puha˜
deks, koiki Jeruusalemmas, kes
on elamiseks kirja pandud. k
˜
4 Kui Jehoova on kohtumoist˜
mise vaimu ja poletava1 vaimuga

4

˜
˜
˜
¨ ¨
˜
3:20 1 Voib tolkida ka „olavood”. 2 Voib
˜
tolkida ka „teokarpidest ehted”. 3:24
¨
˜
˜
1 Mark, mis poletati orja voi vangi keha¨
le. 4:1 1 Naisele oli habiks, kui ta polnud
˜
abielus ja tal polnud lapsi. 4:4 1 Voib
˜
tolkida ka „puhastava”.
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¨
¨
pesnud ara Siioni tutarde
rooja a ning uhtunud Jeruusalemmast minema verevalamise, b
¨
5 siis paneb Jehoova Siioni mae
¨
ja kokkutulekupaiga kohale paevaajaks pilve ja suitsu ning
¨ ¨
ooseks ereda tuleleegi c — kogu
¨
aulise paiga ule laotub kaitsevari. 6 Sinna tuleb varjualune,
¨
mis pakub kaitset paevakuumuse eest d ning varju ja pelgupaika
tormi ja vihma eest.e
Ma tahan laulda temast,
keda ma armastan.
See laul on minu armsamast
¨
ja tema viinamaest. f
¨
Mu armastatul oli viinamagi
˜
viljakal nolval.
¨
2 Ta kaevas maa ules ja
puhastas kividest.
Ta pani sinna kasvama
parimad punased
viinamarjad,
ehitas selle keskele torni
˜
ja raius sinna surutorre. g
¨
Ta lootis saada haid
viinamarju,
kuid sai hoopis halbu. h
¨ ¨
3 „Ja nuud, Jeruusalemma
elanikud ja Juuda mehed,
˜
moistke palun kohut minu
¨
ja mu viinamae vahel. i
4 Kas ma oleksin saanud
¨
teha oma viinamae heaks
veel midagi,
mida ma juba polnud
teinud? j
Ma lootsin, et see kasvatab
¨
haid viinamarju,
aga miks andis see hoopis
halbu?
¨ ¨
¨ ¨
5 Nuud raagin ma teile,
mida ma teen oma
¨
viinamaega.
Ma kisun maha selle heki
˜
ning see koht poletatakse. k
˜
Ma lohun maha selle
¨ ¨
kivimuuri
¨
ja see paik tallatakse ara.

5
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¨
6 Ma teen selle tuhermaaks, a
¨
seal ei karbita ega
˜
koblata.
¨
See kasvab tais ogalisi
˜ ˜
poosaid ja umbrohtub
ning ma keelan pilvedel
sellele vihma anda. c
¨
¨
7 Vagede Jehoova viinamagi
on Iisraeli sugu d
ning Juuda mehed on
istandus, millesse ta
oli kiindunud.
˜
Ta ootas oigust, e
¨
aga tuli ulekohus,
˜
ootas oiglust,
¨
aga tuli hadakisa.” f
¨
8 Hada teile, kes omandate
¨
maja maja jarel g
˜
˜
ja liidate pollule pollu, h
kuni pole enam vaba paika
¨
ning teie uksi elate sellel
maal!
¨
9 Ma kuulsin vagede Jehoova
vannet:
paljudest majadest, olgugi
need suured ja ilusad,
saab kohutav vaatepilt,
¨ ¨
need jaavad elanikest
¨
tuhjaks. i
¨
10 Kumme adramaad1
¨
viinamage annab vaid
¨
uhe bati2
¨
ning uks homer3 seemet
¨
annab vaid uhe eefa4. j
¨
˜
11 Hada neile, kes tousevad
hommikul vara,
¨
et vagijooki juua, k
kes viidavad aega
¨ ¨
oopimeduseni, kuni
¨
¨
vein nad ules kutab!
12 Nende pidudel voolab vein,
˜
¨ ¨
kolavad luura- ja keelpilli-,
¨ ¨
tamburiini- ja floodihelid.
Kuid Jehoova tegudele
˜
nad ei motle,
¨
¨ ¨
¨
tema katetood nad ei nae.

5:10 1 4 hektarit. 2 22 liitrit. (Vt lisa
B14.) 3 220 liitrit. 4 22 liitrit.
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13 Kuna mu rahvas
ei tunne mind,
viiakse ta pagendusse. a
¨ ¨
¨ ¨
Auvaarsed mehed jaavad
¨
b
nalga
˜
ja rahvas norkeb janust.
¨
14 Seeparast teeb surmavald
end avaraks
¨
ja ajab oma suu parani
lahti. c
¨
Sinna alla laheb linn,
¨
selle hiilgus1, kararikas
rahvas ja pidutsejad.
15 Inimene madaldab end,
ta painutatakse maha,
¨
ulbete silmad alandatakse.
¨
¨
16 Vagede Jehoovat ulendab
˜
tema kohtumoistmine1,
¨
¨
puha Jumal d puhitseb
˜
end oiguse kaudu. e
¨
17 Rusude vahel nasivad
talled rohtu nagu oma
karjamaal.
Laastatud paigus, kus
varem olid nuumloomad,
¨ ¨
˜ ˜
soovad vooramaalased.
¨
18 Hada neile, kes veavad
¨ ¨
pettusepaeltega oma suud
¨
ja vankrikoitega oma pattu,
¨
19 neile, kes utlevad:
„Tehku ta ruttu,
˜
¨ ¨
totaku oma tooga,
˜
¨
et voiksime seda naha!
¨
¨
Mingu taide Iisraeli Puha
¨
eesmark,
et saaksime seda juba
teada!”!f
¨
20 Hada neile, kes nimetavad
head halvaks
ja halba heaks, g
neile, kes teevad
valguse pimeduseks
ja pimeduse valguseks,
˜
magusa moruks
˜
ja moru magusaks!
¨
21 Hada neile, kes on targad
iseenese silmis
˜
˜
¨
5:14 1 Voib tolkida ka „ulikud”. 5:16
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˜
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28

ja arukad omaenda
arvates! a
¨
˜
Hada neile, kes on kovad
mehed veini jooma
¨
ja osavad vagijooke
segama, b
neile, kes kuulutavad
¨
altk
¨ ¨ aemaksu
˜ eest
suudlase oigeks c
˜
˜
˜
ja votavad oigelt ta oiguse!d
¨
Seeparast, justnagu
˜
tulekeel neelab korred
¨
ja leegid havitavad
kuluheina,
¨
nii madaneb nende juur
˜
¨
ning nende oied nartsivad
ja lendavad minema
kui tolm,
¨
¨
sest nad on huljanud vagede
Jehoova seaduse1
˜
¨
ja polanud Iisraeli Puha
˜
sona.e
¨
Seeparast
¨ on Jehoova
˜
viha suttinud polema
oma rahva vastu.
˜
¨
¨ ¨
Ta tostab kae ja loob neid. f
¨
Maed vabisevad
ja nende laibad vedelevad
¨
¨
tanavatel nagu ramps. g
˜
Koige selle juures pole ta
viha vaibunud,
¨
vaid ta kasi on ikka veel
¨
˜
¨ ¨
ules tostetud, et luua.
¨
Ta on pannud ¨ pusti
kogunemistahise
kauge rahva jaoks, h
ta on kutsunud neid vilega
¨ ¨
maa aarest i
˜
ja nad tulevad totates. j
¨
Keegi neist pole vasinud
ega komista,
keegi pole unine ega maga.
˜
¨ ¨
Ei lodvene nende voo
ega katke sandaalirihmad.
˜
Koik nende nooled on
teravad
˜
ja koik nende vibud vinnas.
Nende hobuste kabjad on
¨
nagu ranikivi

˜
˜
˜
5:24 1 Voib tolkida ka „opetuse”.
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ja nende vankrirattad
kui tormituul. a
¨
˜
29 Nad moirgavad nagu lovid,
˜
nagu noored lovid. b
˜
Lorisedes haaravad
nad saagi,
viivad selle minema ning
¨ ¨
paastjat ei ole.
¨
˜
30 Sel paeval lorisevad nad
oma saagi kohal,
nad on nagu raevutsev
meri. c
Kes seda maad vaatab,
¨
naeb rusuvat pimedust,
valguski pimeneb pilvede
¨
parast. d
Sel aastal, kui kuningas Us¨
sija suri, e nagin ma Jehoo¨
vat istumas aulisel ja uleval
˜
¨
troonil.f Ta kuueholmad tait¨
sid templi. 2 Tema umber sei¨
sid seeravid1. Igauhel neist oli
kuus tiiba: kahega nad katsid
¨
oma nagu, kahega jalgu ja kahega lendasid.
¨ ¨
¨
3 Nad huudsid uksteisele:
¨
¨
¨
„Puha, puha, puha on
¨
vagede Jehoova! g
¨
Kogu maa on tais tema
auhiilgust!”
¨ ¨
4 Nende huudeist vabisesid
¨
uksepostid ning koda taitus
suitsuga. h
¨
5 Siis ma utlesin:
¨
„Hada mulle!
Ma olen kadunud mees,1
¨
sest mu huuled on ruvedad,
¨
ma elan ruvedate huultega
rahva keskel i
¨
ja mu silmad on nainud
kuningat,
¨
vagede Jehoovat ennast!”
¨
6 Siis lendas mu juurde uks
¨
˜ ˜
seerav ja tema kaes oli hooguv
¨
¨
soetukk, j mille ta oli tangide˜
ga altarilt votnud. k 7 Ta puu¨
dutas mu suud ning utles:

6

˜
˜
˜
6:2 1 Vt „Sonaseletusi”. 6:5 1 Sona-sonalt „mind on vaikima pandud”.
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PTK 5
a Hab 1:8
b Jer 50:17
c Jer 6:23
d Jer 4:23


PTK 6
e 2Aj 26:23
f 1Ku 22:19
Tn 7:9

g 2Mo 15:11
Ilm 4:8

h Ilm 15:8
i Jes 29:13
j Hes 10:2
k Ilm 8:5


Teine veerg
a 1Mo 1:26
Joh 1:1, 2
Joh 12:41

b L 110:3
Mt 4:19, 20

c Jer 5:21
Mt 13:14, 15
Lu 8:9, 10
Ap 28:25–27

d Hes 3:7
e Jer 6:10
Joh 3:20

f 2Aj 36:20, 21
Jes 3:26
Jes 24:1

g 2Ku 25:11


PTK 7
h 2Ku 16:1, 2
i 2Ku 15:37
2Aj 28:6

„See puudutas sinu huuli.
¨ ¨
˜
Su suu on korvaldatud,
su patt lepitatud.”
¨
8 Seejarel kuulsin ma Je¨ ¨
¨
hoova haalt. Ta kusis: „Kelle
¨
¨
ma lakitan, kes meie nimel laheks?” a Ma vastasin: „Siin ma
¨
olen, lakita mind!” b
¨
¨
9 Tema utles: „Mine ja utle
sellele rahvale:
¨
„Te kuulete ikka ja jalle,
˜
kuid ei moista,
¨
¨
te naete ikka ja jalle,
kuid ei taipa!” c
10 Tee tuimaks selle rahva
¨
suda, d
˜
kata kinni nende korvad, e
kleebi kinni nende silmad,
et nad oma silmadega
¨
ei naeks
˜
ja oma korvadega
ei kuuleks,
¨
˜
et nende suda ei moistaks
¨ ¨
ja nad ei poorduks ega
saaks terveks.”
¨
11 Ma kusisin: „Kui kaua
veel, oh, Jehoova?” Tema vastas:
„Kuni linnad tehakse
varemeiks ja need
¨ ¨
jaavad elaniketa,
¨ ¨
¨
kuni majad jaavad tuhjaks,
maa laastatakse
¨
ja maha jaetakse, f
12 kuni Jehoova saadab
inimese kaugele g
ning maal hakkab
¨
laiuma tuhjus.
¨ ¨
13 Sinna jaab siiski alles
¨
˜
kumnes osa, aga seegi poletatakse nagu suur puu, nagu
¨ ¨
¨
tamm, millest jaab parast maha˜
¨
¨
¨
votmist jarele kand. Tema kand
¨
on puha sugu.”
Juuda kuninga Aahase,h Us¨
sija poja Jootami poja pae¨ ¨
vil tulid Suuria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah, i
Remalja poeg, Jeruusalemma

7
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˜
vastu sodima, kuid ei suutnud seda vallutada. a 2 Taave¨ ¨
ti soole teatati: „Suuria on
¨
˜
uhendanud joud Efraimiga1.”
¨
Aahase ja ta rahva suda hakkas seepeale vabisema, nagu
vabisevad metsapuud tuule
¨
kaes.
¨
3 Jehoova utles Jesajale:
„Mine palun oma poja Sear-Jaasubiga1b Aahasele vastu pesu¨
¨ ¨
pesemisvaljale viiva tee aarde,
˜
¨
sinna, kus loppeb
ulemise ¨ tii¨
gi veejuhe. c 4 Utle talle: „Ara
¨
¨
muretse, ara karda ja su suda
¨
argu muutugu araks nende kahe
˜ ˜
¨
¨ ¨
hooguva tukiotsa parast: Suuria
kuninga Retsini ja Remalja poja d
¨
¨ ¨
tulise viha parast. 5 Suuria
¨
uhes Efraimiga ning Remalja poeg kavatsevad su vastu
¨
¨
¨
kurja, oeldes: 6 „Lahme ules
˜
Juuda vastu, kisume selle lohki,1 vallutame selle ja paneme
sinna kuningaks Taabali poja!” e
¨
˜
7 Nii utleb korgeim valitseja
Jehoova:
˜
„See ei onnestu,
seda ei juhtu.
¨ ¨
8 Sest Suuria pea on
Damaskus
ja Damaskuse pea on
Retsin.
¨ ¨
¨
Ei moodu kuutkummet viit
aastatki,
¨
kui Efraim on havitatud ja
seda rahvast ei ole enam. f
9 Efraimi pea on Samaaria g
ja Samaaria pea on Remalja
poeg. h
Kui teil pole kindlat usku,
¨ ¨ ¨
siis te ei jaa pusima.”””
¨
10 Jehoova utles Aahasele
veel: 11 „Palu oma Jumalalt
¨
Jehoovalt tunnustahte i — olgu
7:2 1 St Iisraeliga. 7:3 1 Nimi Sear-Jaa¨
¨ ¨
¨ ¨
sub tahendab „vaid jaak poordub taga˜
¨
si”. 7:6 1 Teine voimalik tahendus: „hirmutame seda”.

JESAJA 7:2–21

PTK 7
a 2Ku 16:5

b Jes 8:18

c 2Ku 18:17

d 2Ku 15:30
Jes 8:6, 7

e 2Ku 16:5

f 2Ku 17:6
Ho 1:6

g 1Ku 16:23, 24

h 2Ku 15:27

i Koh 6:36, 37
Jes 37:30
Jes 38:7, 8


Teine veerg
a 2Aj 36:15, 16

b Jes 9:6
Joh 1:14
1Ti 3:16

c Mt 1:23
Lu 1:30–35

d 2Ku 15:29
2Ku 16:8, 9
Jes 8:3, 4
Jes 17:1

e 1Ku 12:20

f 2Ku 18:13, 14
2Aj 28:19, 20
Jes 36:1

g 2Ku 16:7

˜
¨
see kasvoi nii sugav kui surma˜
˜
vald voi nii korge kui taevas.”
12 Kuid Aahas vastas: „Ma ei
palu ega pane Jehoovat proovile.”
¨
13 Jesaja aga utles: „Palun
kuula, Taaveti sugu! Kas teile
¨
on veel vahe sellest, et panete proovile inimeste kannatuse?
Miks panete proovile ka Jumala
¨
kannatuse? a 14 Seeparast annab Jehoova ise teile sellise
¨
¨ ¨
tunnustahe: noor naine1 jaab
¨
lapseootele, sunnitab poja b ja
paneb talle nimeks Immaanuel2. c 15 Selleks ajaks, kui
˜
poiss opib hoiduma halvast ja
¨ ¨
¨
valima head, on tal suua uks˜
nes void ja metsmett. 16 Sest
juba enne, kui ta oskab hoiduda
halvast ja valida head, on nende kahe kuninga maa, kelle ees
¨
sa hirmu tunned, taiesti maha
¨
d
jaetud. 17 Jehoova toob sulle, su rahvale ja su isa soole
¨
sellised paevad, milliseid pole
olnud ajast, kui Efraim eraldus
Juudast, e sest ta saadab su vas¨ ¨
tu Assuuria. f
¨
18 Sel paeval kutsub Jehoova vilistades kaugelt Egip˜
tusest Niiluse jogede juurest
¨
¨ ¨
karbseid ja Assuuriast mesi˜
lasi. 19 Need koik tulevad ja
¨
laskuvad jarskudesse vadides˜
˜
se ja kaljulohedesse, koigisse
˜ ˜
˜
ogalistesse poosastesse ja koigisse joogikohtadesse.
¨
˜
20 Sel paeval votab Jehoova habemenoa, mis on palgatud
˜
¨ ¨
suure joe1 piirkonnast, Assuu¨
g
ria kuningalt, ning pugab paljaks teie pea, ajab maha teie
jalakarvad ja isegi habeme.
¨
¨ ¨
¨
21 Sel paeval jaab igauhe
¨
karjast ellu uks noor lehm ja
˜
7:14 1 Septuaginta tolkes „neitsi”. 2 Ni¨
mi Immaanuel tahendab „Jumal on meiega”. 7:20 1 St Eufrati.

JESAJA 7:22–8:14
kaks lammast 22 ning piima˜
¨ ¨
˜
rohkuse tottu suuakse void.
¨ ¨
Neil, kes maale alles jaavad,
¨ ¨
˜
pole suua muud kui void ja
metsmett.
¨
23 Sel paeval on igas paigas,
kus varem kasvas 1000 viina¨ ¨
puud vaartusega 1000 seeklit1
˜
˜ ˜
hobedat, vaid ogalised poosad
ja umbrohi. 24 Sinna minnakse noolte ja vibuga, sest kogu
¨
˜ ˜
maa on tais ogalisi poosaid
˜ ˜
ja umbrohtu. 25 Ogaliste poosaste ja umbrohu kartuses ei
¨
¨
ligine sa enam uhelegi mae˜
le, mida varem koplaga rohiti.
¨ ¨
Need jaavad pullide ja lammaste tallermaaks.”
¨
˜
Jehoova utles mulle: „Vota
suur tahvel a ja kirjuta sellele tavalise krihvliga: Maher-Saalal-Haas-Bas1. 2 Seda kinnitagu kirjalikult1 minu ustavad
tunnistajad: preester Uurija b ja
Jeberekja poeg Sakarja.”
3 Siis ma heitsin naisprohve¨
ti1 juurde ning ta jai lapseoo˜
tele ja toi ilmale poja. c Jehoo¨
va utles mulle: „Pane poisile
nimeks Maher-Saalal-Haas-Bas,
4 sest enne kui poiss oskab
¨
oelda „isa” ja „ema”, viiakse Damaskuse vara ja Samaaria saak
¨ ¨
Assuuria kuninga ette.” d
¨ ¨
5 Jehoova raakis mulle veel:
˜
6 „Kuna see rahvas polgab
Siiloa1 vaikselt voolavat
vett e
˜ ˜
ning roomustab Retsini ja
¨
Remalja poja f ule,
7 siis laseb Jehoova ta
˜
vastu tousta
˜
˜
suure joe1 voimsad vood:

8

7:23 1 11,4 kg. (Vt lisa B14.) 8:1 1 Nimi
˜
¨
Maher-Saalal-Haas-Bas voib tahendada
¨
¨ ¨
„ruttab saagi jarele, kiirustab ruustama”.
˜
˜
8:2 1 Voib tolkida ka „selle tunnista˜
jaiks olgu”. 8:3 1 Moeldakse Jesaja enda naist. 8:6 1 Siiloa oli kanal Jeruusalemmas. 8:7 1 St Eufrati.
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PTK 8
a Jes 30:8

b 2Ku 16:10

c Jes 8:18

d 2Ku 15:29
2Ku 16:8, 9
2Ku 17:6
Jes 7:16
Jes 17:1

e 2Ku 17:16
Jer 17:13

f Jes 7:1


Teine veerg
a 2Ku 17:5
2Ku 18:9

b 2Aj 28:19, 20
Jes 7:17, 20
Jes 10:28–32

c Jes 7:14
Mt 1:23

d 2Aj 32:21

e 5Mo 20:1
L 44:3

f 3Mo 10:3
3Mo 22:32

g Kog 12:13
Mt 10:28

h Mt 21:42, 44
Lu 20:17, 18
Ro 9:31–33
1Ko 1:23
1Pe 2:7, 8

¨ ¨
Assuuria kuninga a ja kogu
tema auhiilguse.
¨
˜
Ta tuleb valja koigist
˜
¨
oma joesangidest,
¨
˜
ajab ule koigi oma kallaste
¨ ¨
¨
8 ja soostab labi Juuda.
¨
Ta tulvab ja ujutab ule,
ulatub kaelani. b
¨
Tema valjasirutatud tiivad
katavad su maa kogu
selle laiuses,
Immaanuel!” c
9 Tehke kahju, rahvad,
aga teid purustatakse!
˜
Kuulake koik kaugetes
maades!
Valmistuge lahinguks,
aga teid purustatakse! d
Valmistuge lahinguks,
aga teid purustatakse!
10 Tehke oma plaane,
¨
¨
¨ aga need lahevad tuhja!
Oelge, mida tahate,
˜
¨
aga teie sonad ei taitu,
sest Jumal on meiega1! e
11 Kui Jehoova seda mulle
¨ ¨
raakis, juhtis mind tema tugev
¨
¨
kasi ja ta hoiatas, et ma ei kaiks
¨
selle rahva teed. Ta utles:
¨
˜
12 „Arge nimetage vandenouks
seda, mida see rahvas
˜
¨ nimetab vandenouks.
Arge kartke, mida nemad
kardavad,
¨
¨
arge varisege selle ees!
¨
¨
13 Pidage puhaks vagede
Jehoovat, f
teda kartke,
¨
tema ees varisege!” g
14 Temast saab
¨
otsekui puhamu,
aga ka takistuskivi
ja komistuskalju h
˜
molemale Iisraeli soole,
˜
¨ ¨
loks ja puunispael
Jeruusalemma elanikele.
¨
8:10 1 Hbr Immanuel, mis tahendab „Jumal on meiega”; vt Jes 7:14; 8:8.
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15 Paljud neist komistavad,
kukuvad ja vigastavad
end,
˜
nad langevad loksu ja
¨ ¨
puutakse kinni.
16 Rulli kirjalik tunnistus
kokku,
pane pitser seadusele1
¨
¨
mu jungrite sudames.
17 Mina ootan1 Jehoovat, a
kes peidab oma palet Jaakobi
soo eest, b ning ma loodan ta
peale.
18 Mina ja lapsed, kelle Jehoova mulle on andnud, c oleme
¨
Iisraelis tunnustaheks d ja imeks
¨
vagede Jehoovalt, kes elab
¨
Siioni mael.
¨
¨ ¨
19 Kui teile oeldakse: „Poor¨
duge vaimude valjakutsujate ja
ennustajate poole, kes siutsuvad ja pobisevad”, siis kas rah¨ ¨
vas ei peaks poorduma pigem
oma Jumala poole? Kas elavate
¨
¨
parast peaks kusitlema surnuid? e
¨ ¨
20 Rahval tuleks hoopis poorduda seaduse ja kirjaliku tunnistuse poole.
¨ ¨
˜
Neil, kes ei raagi selle sona
¨
jargi, pole valgust. f 21 Vaevatu
¨
˜
ja naljasena uitavad koik maal
¨
¨
¨
ringi. g Nalja ja nordimuse parast
neavad nad oma kuningat ja Ju˜
¨
malat, kui tostavad pilgu ules.
22 Siis vaatavad nad maha ja
¨
¨
naevad vaid ahastust, sungust,
segadust, raskeid aegu ja pimedust, aga mitte valgust.
Kuid see pimedus pole selline nagu siis, kui maal oli
¨
hadaaeg, nagu endisel ajal, kui
Sebulonimaad ja Naftalimaad
˜
koheldi polgusega. h Hiljem aga
¨ ¨
laseb Jumal sellele, mereaarsele teele Jordani piirkonnas,
rahvaste Galileale, osaks saada
austust.

9

˜
˜
˜
8:16 1 Voib tolkida ka „opetusele”. 8:17
˜
˜
˜
1 Voib tolkida ka „ootan ohinal”.

JESAJA 8:15–9:9

PTK 8
a L 33:20
b 5Mo 31:
16, 17
Mi 3:4

c Heb 2:13
d Jes 7:14, 16
Jes 8:3, 4

e 3Mo 20:6
5Mo 18:
10, 11
L 146:4
Kog 9:5, 10
˜

f Op 4:19
g 5Mo 28:
15, 48


PTK 9
h 2Ku 15:29


Teine veerg
a Mt 4:13–16
Lu 1:78, 79
Lu 2:30–32
Joh 1:9
Joh 8:12

b Koh 8:12, 28
Jes 10:26, 27

c Lu 1:35
Lu 2:11

d 1Mo 49:10
L 2:6
Sak 6:13
Lu 22:29
Ilm 19:16

e Jes 11:2
Mt 7:28, 29
Mt 12:42

f L 45:3
Joh 1:18

g L 72:1, 7
Tn 2:44

h Lu 1:32, 33
i 2Sa 7:16, 17
Ilm 11:15

j L 45:6
Jes 32:1
Jes 42:1
Jer 23:5
Mt 12:18
Heb 1:8

k 2Ku 17:6

¨
2 Rahvas, kes kais
pimeduses,
¨
naeb suurt valgust.
Neile, kes elavad
¨
sungete varjude maal,
paistab valgus. a
3 Sa oled teinud selle rahva
arvukaks,
oled valmistanud talle
˜ ˜
suurt roomu.
˜ ˜
Ta roomustab sinu ees,
˜ ˜
nagu roomustatakse
˜
loikusajal,
˜ ˜
nagu roomustavad need,
˜
kes jagavad sojasaaki.
¨
4 Nagu Midjani paevil
oled sa murdnud katki
tema ikke,
saua ta turjal,
¨ ¨
tema toolesundija kepi. b
5 Iga saabas, mis paneb
¨
marssides varisema maa,
ja iga
¨
¨ ¨
verest labiimbunud ruu
saab tuleroaks.
¨
6 Meile on sundinud laps, c
meile on antud poeg,
˜
kelle olgadele pannakse
valitsus. d
Talle antakse nimeks
¨
˜
Imeline Nouandja,e Vagev
Jumal, f Igavene Isa,
Rahuvalitseja.
˜
7 Tema valitsusvoim
¨
laieneb uha.
˜
Ei loppe rahu g
Taaveti troonil h ja tema
kuningriigis.
˜
Tema valitsusvoim saab
˜
koigutamatuks, i
˜
see toetub oigusele ja
˜
oiglusele j
¨ ¨
nuud ja igavesti.
¨
Vagede Jehoova tuline ind
teeb seda.
¨
8 Jehoova lakitas
˜
hoiatussona Jaakobile,
see on tulnud Iisraeli peale. k
9 Kogu rahvas saab seda
kuulda,

JESAJA 9:10–10:3

10

11

12

13

14
15
16

17

Efraim ja Samaaria
elanikud,
¨
¨
kes utlevad oma ulbuses ja
¨
sudame jultumuses:
„Telliskivid on varisenud,
kuid me ehitame
tahutud kividest. a
¨
Sukomooripuud on
maha raiutud,
kuid me asendame need
seedritega.”
˜
Jehoova tostab ta vastu
Retsini vastased
ja kihutab ta vaenlasi
tegutsema,
¨ ¨
Suuriat idast ja
¨ ¨
vilisteid laanest, b
need neelavad Iisraeli
avatud suuga. c
˜
Koige selle juures
pole ta viha vaibunud,
¨
vaid ta kasi on ikka veel
¨
˜
¨ ¨
ules tostetud, et luua. d
Sest rahvas pole
¨ ¨
poordunud tagasi
¨ ¨
oma looja juurde,
¨
vagede Jehoovat
e
¨ pole ¨ nad otsinud.
˜
Uhe paevaga loikab
Jehoova Iisraelilt maha
˜
˜
pea ja saba, vosu ja korkja1. f
Eakas ja lugupeetu on pea
˜
ning valet opetav prohvet
g
on saba.
Rahva peamehed eksitavad
rahvast
ja need, keda juhitakse,
on segaduses.
¨
˜ ˜
Seeparast ei roomusta
Jehoova nende noorte
¨
meeste ule
ega halasta isata laste ja
lesknaiste peale,
˜
sest nad koik
on usutaganejad ja
kurjategijadh

˜
¨
9:14 1 Teine voimalik tahendus: „palmioksa ja pilliroo”.
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PTK 9
a Am 5:11

b 2Aj 28:18

18
c 5Mo 31:17

d Jes 5:25
Jes 10:4

e 2Ku 17:13, 14

19

Ho 7:10
Am 4:6
Am 5:6

f 2Ku 17:6

20

Ho 10:15

g 5Mo 13:1–3

21
h 5Mo 4:25, 26


Teine veerg
a Jes 5:25

b 2Aj 28:6

10

c Jes 5:25


PTK 10
d 3Mo 19:15
5Mo 1:16, 17

2

e Am 2:7, 8

f 5Mo 27:19
Jk 1:27

g Ho 9:7

¨ ¨
ning iga suu raagib
rumalust.
˜
Koige selle juures
pole ta viha vaibunud,
¨
vaid ta kasi on ikka veel
¨
˜
¨ ¨
ules tostetud, et luua. a
Sest kurjus leegitseb
nagu tuli,
˜ ˜
neelab ogalised poosad
ja umbrohu.
˜
See paneb polema
metsatihnikud
˜
ja need tousevad
¨
suitsupilvena ules.
¨
Vagede Jehoova raevust
¨
suttib maa
ja rahvas saab tuleroaks.
¨ ¨
Keegi ei saasta isegi
oma venda.
˜
¨
Loigatakse tukke paremalt,
¨
kuid ikka on nalg,
¨ ¨
suuakse vasakult,
¨
kuid ikka pole kullalt.
¨
¨ ¨
Igauks soob omaenda
¨
kasivarre liha:
¨ ¨
Manasse soob Efraimi
ja Efraim Manasset.
˜
¨
Molemad on uheskoos
Juuda vastu.b
˜
Koige selle juures
pole ta viha vaibunud,
¨
vaid ta kasi on ikka veel
¨
˜
¨ ¨
ules tostetud, et luua. c
¨
Hada neile, kes annavad
¨
valja kahjutoovaid
¨ ¨
maarusi, d
˜
kes kirjutavad rohuvaid
seadusi,
¨
et saaks lukata tagasi
¨
vaese tuliasja,
¨
jatta mu rahva vilets
˜
oigusest ilma, e
˜
votta saagiks
lesknaiste vara
ja riisuda isata lapsi! f
˜
Mida te teete arunoudmise
¨
paeval,1 g

3

˜
˜
10:3 1 Voib tolkida ka „mida te teete ka¨
ristuspaeval”.
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4

5

6

7

8
9

10

¨
kui kaugelt tuleb having? a
Kelle juurde te pagete
¨
abi jarele b
¨
ja kuhu te jatate oma vara1?
¨ ¨
Ei ole muud kui kuurutada
vangide seas
ja langeda tapetute keskel.
˜
Koige selle juures
pole ta viha vaibunud,
¨
vaid ta kasi on ikka veel
¨
˜
¨ ¨
ules tostetud, et luua. c
¨
¨ ¨
„Nae: assuurlane, d
mu raevu kepp, e
¨
tema kaes on mu
˜
hukkamoistu malakas!
Ma saadan ta usust
taganenud rahva kallale, f
¨
kasutan mind vihastanud
rahva vastu
riisuma rohkesti saaki,
¨ ¨
roovima tema vara
ja tallama teda kui
¨
tanavapori. g
˜
Aga tal on teised motted
¨
ja ta sudames on teised
kavatsused.
¨
Siiski on tal sudames soov
¨
havitada
ja tuua hukatust mitte
¨
vahestele, vaid paljudele
rahvastele.
¨
Ta utleb:
˜
„Eks ole koik mu peamehed
kuningad? h
Kas pole Kalnoi nagu
Karkemis? j
Kas pole Hamat k nagu
Arpad? l
Kas pole Samaaria m nagu
Damaskus? n
¨
¨
Mu kasi vallutas tuhiste
jumalate kuningriigid,
kus oli rohkem
nikerdatud kujusid kui
Jeruusalemmas ja
Samaarias. o

˜
˜
10:3 1 Voib tolkida ka „au”.

JESAJA 10:4–16
PTK 10
a 5Mo 28:
49, 50

b Ho 5:13
c Jes 5:25
Jes 9:12

d 1Mo 10:9, 11
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11 Eks tee ma Jeruusalemma
ja tema ebajumalatega nii,
nagu ma tegin Samaaria
¨
ja tema tuhiste
jumalatega?” a
˜
12 Kui Jehoova lopetab ko¨ ¨
¨
gu oma too Siioni mael ja Jeruusalemmas, karistab ta As¨ ¨
¨
¨
suuria kuningat tema ulbe su˜
dame ning uhke ja korgi pilgu
¨
¨
parast. b 13 Sest too utleb:
„Ma teen seda oma
¨
tugeva kae
ja oma tarkusega,
sest ma olen arukas.
˜
Ma korvaldan piirid
rahvaste vahelt, c
¨ ¨
ruustan nende vara d
ja ma alistan elanikud
¨
oma vagevuses. e
¨
14 Nagu mees sirutab kae
linnupessa,
˜
¨
nii votab mu kasi endale
rahvaste vara,
nagu korjatakse
¨
mahajaetud mune,
˜
nii votan ma endale
kogu maa.
Mitte keegi ei lehvita tiibu,
ei ava nokka ega
piiksata.””
15 Kas hoopleb kirves selle
ees, kes temaga raiub?
Kas suurustab saag selle
ees, kes temaga saeb?
Kas viibutab kepp f
¨
˜
oma ulestostjat?
˜
¨
Kas tostab sau ules
oma hoidja?
¨
¨
16 Seeparast saadab ulim
¨
isand vagede Jehoova
tema1 turskete meesteg
peale kurnava haiguse
¨ ¨
ning suutab tema hiilguse
˜ ˜
alla loomava tule. h
¨ ¨
10:16 1 St assuurlase, keda mainitakse
salmides 5 ja 24.

JESAJA 10:17–34
17 Iisraeli Valgus a muutub
tuleks b
¨
ja Iisraeli Puha leegiks.
¨ ¨
˜
See loob lokkele ning
neelab tema1 umbrohu ja
˜ ˜
¨
ogalised poosad uhe
¨
paevaga.
˜
18 Jumal teeb lopu ka
tema metsa ja viljapuuaia
hiilgusele.
˜
See on otsekui podeja
¨ ¨
haabumine.c
¨ ¨
¨
19 Tema metsa puid jaab jarele
¨
nii vahe,
˜
et poisikegi voib need
kirja panna.
¨
20 Sel paeval ei otsi
¨ ¨
Iisraeli jaak
¨ ¨
ega Jaakobi soo paasenud
enam tuge sellelt,
˜
kes neid loi, d
vaid toetuvad ustavalt
Jehoovale,
¨
Iisraeli Puhale.
¨ ¨
¨ ¨
21 Vaid jaak poordub tagasi,1
¨
¨ ¨
Jaakobi jarelejaanud
¨
naasevad oma vageva
Jumala juurde. e
22 Sest kuigi su rahvast,
Iisrael,
on kui mereliiva,
¨ ¨
poordub sellest tagasi
¨
vaid vaike osa. f
¨
Havingu tulek on
otsustatud g
˜
ja oigus1 neelab nad. h
˜
23 Jah, korgeim valitseja
¨
vagede Jehoova on
¨
otsustanud tuua havingu,
see tabab kogu maad. i
¨
¨
˜
24 Seeparast utleb korgeim
¨
valitseja vagede Jehoova: „Mu
¨
rahvas, kes elad Siionis, ara
¨ ¨
karda assuurlast, kes sind ke˜
˜
piga loi j ja tostis su vastu oma
¨ ¨
10:17 1 St assuurlase. 10:21 1 Sama
¨
heebrea valjend on nime Sear-Jaasub
¨
¨
tahenduseks (vt Jes 7:3 allmarkust).
˜
˜
10:22 1 Voib tolkida ka „karistus”.

930
PTK 10
a L 84:11
b Jes 9:5
Jes 30:27
Jes 31:8, 9
Nah 1:6

c Jes 37:36
d 2Aj 28:20, 21
Ho 5:13
Ho 14:3

e Jes 65:9
Ho 1:10, 11

f Jes 1:9
g Jes 28:22
h Ro 9:27, 28
i 5Mo 28:
45, 63

j 2Ku 18:13
Jes 10:5


Teine veerg
a 2Mo 14:3, 9
b 2Ku 19:35
c 2Aj 32:21
Jes 30:32
Nah 3:7

d Koh 7:25
Koh 8:21
L 83:11

e 2Mo 14:
21, 27

f Jes 9:4
Nah 1:13

g Jes 14:25
h 2Ku 19:35
Jes 37:35, 36

i Jos 7:2
j 1Sa 13:2
1Sa 14:31

k Jos 21:8, 17
2Aj 16:6

l Koh 20:13
m Ho 5:8
n Jos 21:8, 18
Jer 1:1

o 1Sa 22:18, 19
p 2Aj 32:21
Jes 37:36

saua nagu Egiptus. a 25 Sest
˜
veel pisut ja mu hukkamoistu˜
¨ ¨
le tuleb lopp. Mu viha poor¨
dub nende peale ja havitab
¨
nad. b 26 Vagede Jehoova viibutab piitsa tema vastu c nagu
Midjani alistamisel Oorebi kalju
juures.d Tema kepp on mere ko˜
¨
hal ja ta tostab selle ules nagu
Egiptuses. e
¨
˜
27 Sel paeval tostetakse
¨ ¨
Assuuria kuninga koorem
su turjalt f
ja tema ike su kaelaltg
ning see ike murtakse h
˜
¨
oli1 parast.”
28 Ta tungib Ajjatisse, i
¨
¨
laheb labi Migroni,
¨
jatab oma asjad
Mikmasesse. j
¨
29 Ta tuleb ule koolmest,
¨ ¨
veedab oo Gebas. k
¨
Raama variseb,
˜
Sauli Gibea l pogeneb. m
30 Kriiska ja karju,
¨
Gallimi tutar!
¨
Pane tahele, Laisa!
Oh vaene Anatot!n
˜
31 Madmena pogeneb,
Geebimi elanikud
otsivad varju.
¨
32 Samal paeval peatub
ta Noobis. o
Ta viibutab rusikat
¨
¨
Siioni tutre mae,
¨
Jeruusalemma
k
unka poole.
¨
¨
33 Ulim isand vagede Jehoova
laasib oksi kohutavate
raksatustega, p
˜
˜
koige korgemad puud
raiutakse maha,
˜
korged saavad madalaks.
˜
34 Ta votab metsatihnikud
raudriistaga1 maha
˜
˜
10:27 1 Ilmselt moeldakse kas oli, mida
˜
˜ ˜
kasutati poletusainena, voi oli, millega
˜
˜
˜
voiti kuningaid. 10:34 1 Voib tolkida ka
„kirvega”.
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JESAJA 11:1–15
ning Liibanon langeb
¨
¨
¨
vageva kae labi.
¨
a
Iisai kannust kasvab
˜
vorse, b
˜ c
vosu tema juurtest
kannab vilja.
Tema peale tuleb
Jehoova vaim, d
tarkuse ja arusaamise
vaim, e
˜
¨
nou ja vae vaim, f
Jehoova tundmise ja
kartuse vaim.
Jehoova kartusest tunneb
˜ ˜
ta roomu. g
˜
Ei moista ta kohut selle
¨
jargi, mida ta silmad
¨
naevad,
ega noomi lihtsalt selle
˜
˜
pohjal, mida ta korvad
kuulevad. h
˜
Ta moistab viletsaile kohut
˜
oigluses
ning noomib inimesi tasaste
¨
˜
huvanguks oiguses.
¨ ¨
Ta loob oma suu sauaga
maadi
ja surmab oma huulte
j
˜ hingusega¨ jumalatu.
¨
¨
Oiglus on vooks ta umber,
ustavus rihmaks ta
puusadel. k
˜
¨
Siis voib hunti naha
tallekese seltsis l
ja leopardi lebamas
˜
kitsekese korval.
˜
Vasikas, lovi ja nuumloom
¨
on uheskoos1m
ning poisike juhib neid.
¨ ¨
Lehm ja karu soovad
¨
uheskoos,
˜
nende pojad lesivad korvuti.
˜
¨ ¨ ˜
Lovi soob olgi nagu pull. n
¨
Imik mangib kobra pesa
juures
˜ ˜
ja voorutatud lapsuke
¨
sirutab kae
¨
murkmao uru poole.

11
2

3

4

5
6

7

8

˜
¨
11:6˜ 1 Teine
tahendus: „vasikas
¨ ¨ voimalik
¨
ja lovi soovad uheskoos”.
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9 Ei tehta kurja ega kahju a
¨
¨
kogu mu puhal mael, b
sest Jehoova tundmine
¨
taidab maa,
otsekui veed katavad
˜
merepohja. c
¨
10 Sel paeval on Iisai juur d
rahvastele
¨
kogunemistahiseks. e
˜
Koik rahvad otsivad temalt
juhatust f
ja tema elupaik saab
auliseks.
¨
11 Sel paeval sirutab Jehoo¨
va uuesti, teist korda, oma kae,
et koguda kokku oma rahva
¨ ¨
¨ ¨
jaak Assuuriast, g Egiptusest, h
Patrosest, i Kuusist, j Eelamist, k
Sinearist,1 Hamatist ja meresaartelt. l 12 Ta paneb rahvas¨
¨
te jaoks pusti kogunemistahise
ning kogub kokku Iisraeli hajutatud.m Ta kogub kokku Juuda
pillutatud maa neljast nurgast. n
13 Siis kaob Efraimi kadedus o
˜
ja tehakse lopp Juuda
vaenajatele.
Efraim ei kadesta enam
Juudat
ja Juuda ei ole vaenulik
Efraimi vastu. p
¨ ¨
¨ ¨
14 Nad soostavad laande
˜
vilistite nolvadele,
¨
riisuvad uheskoos idamaa
rahvaid.
Nad allutavad Edomi q ja
Moabi r
ning alistavad Ammoni. s
˜
15 Jehoova lohestab1
ˇ
Egiptuse mere lahe s
˜
ja viibutab suurele joele2
rusikat. z
¨ ¨
Ta loob oma tulise
hingusega selle
seitset haru3,
¨
11:11 1 St Babulooniast. 11:15 1 Teine
˜
¨
voimalik tahendus: „kuivatab”. 2 St Euf˜
¨
ratile. 3 Teine voimalik tahendus: „selle
seitsmeks haruks”.

JESAJA 11:16–13:10
laseb rahval sellest
¨
sandaalides labi minna.
¨ ¨
16 Tema rahva jaagi jaoks
on maantee, a mis viib
¨ ¨
¨
Assuuriast valja, b
nagu oli Iisraeli
¨
jaoks Egiptusest valjumise
¨
paeval.
¨
¨
Sel paeval sa utled:
¨
„Ma tanan sind, Jehoova,
sest kuigi sa olid mu peale
vihane,
vaibus su viha ja sa
lohutasid mind. c
¨ ¨
2 Jumal on mu paaste! d
Ma loodan tema peale
ega karda, e
sest Jaah1, Jehoova,
˜
on mu joud ja tugevus,
¨ ¨
tema paastis mu.” f
˜ ˜
3 Te ammutate roomuga vett
¨ ¨
paasteallikaist. g
¨
¨
4 Sel paeval te utlete:
¨
„Tanage Jehoovat,
¨ ¨
huudke tema nime,
tehke rahvaste seas
teatavaks tema teod!h
¨ ¨
¨
Raakige, kui ulev on ta
nimi! i
5 Laulge Jehoovale kiitust,1 j
sest ta on teinud
erakordseid asju. k
Saagu see teatavaks
¨
ule kogu maa!
˜
˜
˜ ˜
6 Hoiska ja rokka roomust,
Siioni elanik,
¨
sest Iisraeli Puha on su
keskel suur!”
˜
˜
Hukkamoistus onum Ba¨
buloni kohta, l mille Jesa¨
ja, m Aamotsi poeg, oli nagemuses saanud:
¨
2 „Pange paljale kaljule pusti
¨
kogunemistahis! n
¨ ¨
Huudke neile, viibake
¨
kaega,

12

13

¨
12:2 1 Jaah on nime Jehoova luhivorm.
˜
˜
12:5 1 Voib tolkida ka „kiitke Jehoovat pil¨
limanguga”.
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10

¨
¨
et nad laheksid sisse ulikute
¨
varavast.
¨
Mina andsin kasu
oma valitutele1, a
˜
kutsusin oma sojamehed,
kes uhkustundest
juubeldavad,
¨
valama valja mu viha.
Kuulake, rahvasumm
¨
magedel,
¨
loendamatu inimhulga kara!
Kuulake, kuningriikide
ja kokkutulnud rahvaste
¨
larm! b
¨
Vagede Jehoova vaatab
˜
¨
¨
sojavage ule. c
Nad tulevad kaugelt maalt, d
¨ ¨
taeva aartest,
Jehoova ja ta raevurelvad,
¨
et havitada kogu maa. e
¨
Uluge, sest Jehoova paev
on ligi!
¨
See tuleb kui havitus
˜
˜
Koikvoimsalt. f
¨
˜
Seeparast lotvuvad
˜
¨
koik kaed
˜
¨
ja koigi meeste suda
¨ ¨
loob araks. g
Inimesed on paanikas.h
Neid haaravad krambihood
ja valud
¨
nagu tuhud sunnitajat.
¨
Nad vaatavad uksteisele
˜
ouduses otsa,
nende palgeilt peegeldub
¨
ang.
¨
Jehoova paev tuleb
halastamatu raevu ja
tulise vihaga,
et teha maast kohutav
vaatepilt, i
˜
et korvaldada sealt
˜
koik patused.
¨
¨
Taevatahed ja tahtkujud1 j
ei kiirga enam,

˜
˜
¨
13:3 1 Sona-sonalt „puhitsetutele”, st Je˜
˜
hoova sojaks eraldatutele. 13:10 1 So˜
na-sonalt „Kesilid”, arvatavasti Orion ja
¨
¨
seda umbritsevad tahtkujud.
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15

16

17

18

19

20

¨
˜
paike on toustes pime
ja kuu ei heida valgust.
˜
Ma nouan maalt aru
¨
ta kurjuse parast a
ja jumalatutelt
¨
nende pattude parast,
˜
teen lopu jultunute
uhkusele
ning alandan
¨
hirmuvalitsejate ulbuse. b
Ma teen sureliku inimese
haruldasemaks kui
puhas kuld, c
inimese harukordsemaks
kui Oofiri kuld. d
¨
Mina, vagede Jehoova,
¨
panen taeva varisema ja
raputan maad raevus e
¨
oma tulise viha paeval.
¨ ¨
¨
Siis poordub igauks
oma rahva juurde
nagu tagaaetav gasell,
nagu karjaseta kari,
¨
igauks pageb oma maale. f
˜
Koik, kes leitakse,
¨
torgatakse labi,
˜
¨ ¨
ja koik, kes kinni puutakse,
˜ ˜
¨
langevad mooga labi. g
Nende lapsed rebitakse
nende silme all
¨
tukkideks, h
¨ ¨
nende majad ruustatakse,
¨
nende naised vagistatakse.
Ma toon nende vastu
meedlased, i
˜
kes ei hooli hobedast
˜ ˜
¨
ega roomusta kulla ule.
Nende vibunooled
¨
labistavad noorukeid, j
neil pole kahju ihuviljast,
nad ei halasta lastele.
¨
Babulon,
kuningriikide ehe, k
kaldealaste ilu ja uhkus, l
saab samasuguseks kui
Soodom ja Gomorra,
mille Jumal segi paiskas. m
Teda ei asustata enam
kunagi,
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ta ei saa enam iial
elupaigaks. a
¨ ¨
Ei loo araablane seal
¨
telki ules,
ei karjata karjane seal
karja.
˜
21 Seal lesivad korbeasukad
¨
ja majad on tais kassikakke.
Seal pesitsevad
jaanalinnud b
ja karglevad ringi metsikud
kitsed1.
¨ ¨
22 Tema tornides haalitsevad
ulguvad elukad
ja uhketes paleedes
ˇ
saakalid.
¨
Tema aeg laheneb ja
¨
ta paevi ei pikendata.” c
Jehoova halastab Jaakobile,d valib taas Iisraee
li. Ta paneb nad elama nende
oma maale,1f muulasedki liitu¨
vad nendega, uhinevad Jaakobi
˜ ˜
sooga. g 2 Vooramaalased toovad iisraellased nende oma maa˜
le, Iisrael aga votab nad Jehoova maal endale sulasteks ja tee˜
nijannadeks. h Iisraellased votavad vangi need, kes neid vangis
hoidsid, ja hakkavad valitsema
¨
¨ ¨
nende ule, kes neid toole sundisid.
¨
3 Sel paeval, kui Jehoova
annab sulle rahu su vaevast, ra¨
hutusest ja rangast orjaikkest, i
¨ ¨
¨
4 raagid sa Babuloni kuninga
kohta selle pilkeloo:
˜
¨ ¨
„Kas toesti on toolesundija
oma otsa leidnud?
˜
˜
Kas toesti on rohumine
˜
loppenud? j
5 Jehoova on murdnud
jumalatute saua,
valitsejate kepi, k

14

˜
¨
13:21 1 Teine voimalik tahendus: „kitse˜
˜
sarnased deemonid”. 14:1 1 Voib tolkida ka „ta annab neile rahu nende oma
maal”.

JESAJA 14:6–22
6 mis lakkamatult ja
raevukalt peksis rahvaid, a
mis vihaselt allutas rahvaid,
kiusas neid karmilt taga. b
¨ ¨
7 Kogu maa puhkab nuud ja
on rahus.
˜
˜ ˜
Rahvas hoiskab roomust. c
˜ ˜
8 Isegi kadakad roomustavad
¨
su ule
¨
uhes Liibanoni seedritega.
¨
Nad utlevad: „Sellest ajast,
kui sa langesid,
¨
ei tule ukski puuraidur meid
maha raiuma.”
¨
9 Surmavaldki on arevil,
˜
valmis sind vastu votma.
¨
¨
Sinu parast aratab ta need,
˜
kes lamavad jouetuna
hauas,
˜
˜
koik rohuvad juhid1 maal.
¨
Ta ajab oma troonilt pusti
˜
koik rahvaste kuningad.
˜
¨ ¨
10 Koik nad raagivad,
¨
utlevad sulle:
¨ ¨
„Kas sinagi oled jaanud
˜
jouetuks nagu meie?
Kas oled saanud meie
sarnaseks?
11 Alla surmavalda on
˜
˜
tougatud su korkus
¨ ¨
ja su keelpillide haal.d
¨
Vaglad on su kuljealuseks
ja ussid katavad sind.”
¨
12 Kuidas sa kull oled
langenud taevast,
¨
sa sirav taht, koidiku poeg!
¨
Kuidas sind kull paisati
maa peale,
sa rahvaste alistaja! e
˜
¨
13 Sa motlesid oma sudames:
˜
„Ma tousen taevasse, f
¨
Jumala tahtedest
˜
˜
korgemale tostan ma oma
trooni g
¨
ja istun kogunemismaele
˜
pohjamaa kaugeimas
nurgas. h
˜
˜
14:9 1 Sona-sonalt „sikud”.

934

PTK 14
a 2Aj 36:17
Jer 50:17

b Hab 1:6
Sak 1:15

c L 126:2
Jes 49:13
Jer 51:48
Ilm 18:20

d Ilm 18:22

e 2Aj 36:17
Jer 51:7
Hes 29:19
Tn 5:18, 19

f Jes 47:7
Tn 4:30

g Tn 5:22, 23

h L 48:1, 2


Teine veerg
a Jer 51:25

b 2Ku 25:21
Jes 64:10

c 2Ku 24:12, 14
2Ku 25:11

d Jes 43:14
Jer 50:25
Jer 51:56

˜
¨
14 Ma tousen ule pilvetippude
˜
˜
ja teen end Koigekorgema
sarnaseks.”
˜
15 Kuid sind tougatakse alla
surmavalda,
¨
hauasugavuse kaugeimasse
nurka.
¨
16 Kes sind naevad,
˜
pornitsevad sind,
¨
nad uurivad sind ja utlevad:
„Kas see on mees,
kes pani vappuma maa
¨
ja varisema kuningriigid, a
17 kes tegi asustatud maa
˜
korbe sarnaseks,
paiskas segi selle linnad, b
kes ei lasknud koju oma
vange?” c
˜
18 Koik teised rahvaste
kuningad —
˜
jah, nad koik — maeti auga,
¨
igauks oma hauakambrisse.
19 Ent sina oled
˜
korvale heidetud,
ilma matmispaigata,
˜
˜
sa oled nagu polatud vorse,
˜ ˜
kaetud moogaga
tapetutega,
¨
kes lahevad alla kivihauda.
Sa oled kui jalge alla
tallatud laip.
¨
20 Sind ei maeta uhes nendega
hauda,
¨
sest sa havitasid oma maa,
tapsid omaenda rahva.
Enam iial ei mainita
kurjategijate sugu.
21 Pange valmis tapapink
tema poegadele
¨ ¨ ˜
nende esiisade suu tottu,
˜
et nad enam ei touseks,
˜
ei votaks maad oma
valdusse
¨
ega taidaks seda oma
linnadega.”
˜
22 „Ma tousen nende vas¨
tu,” d kuulutab vagede Jehoova.
¨
¨
¨
„Ma puhin ara Babuloni ni¨
¨ ¨
¨
me, talle jarelejaanud, ta ja-
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˜
reltulijad ja tulevased polved,” a
kuulutab Jehoova.
23 „Ma teen ta okassigade
¨
omandiks ja soomaaks ning pu¨
¨
hin ta ara havitusluuaga,” b kuu¨
lutab vagede Jehoova.
¨
24 Vagede Jehoova on
vandunud:
„Nagu ma olen kavatsenud,
¨
nii ka laheb,
mida ma olen otsustanud,
¨
see ka sunnib.
¨ ¨
25 Ma purustan assuurlase
mu enda maal
ja tallan ta maha
¨
oma magedel. c
˜
Ma korvaldan ta ikke
oma rahva pealt
ja tema koorma selle
˜
olgadelt.” d
26 Seda on otsustatud
kogu maa kohta
¨
ja see on kasi, mis on
˜
˜
tostetud koigi rahvaste
vastu.
¨
27 Vagede Jehoova on
otsustanud,
˜
˜
kes voiks tema nou nurja
ajada? e
¨
¨
Tema kasi on valja
sirutatud,
˜
kes voiks selle tagasi
˜
tommata? f
28 Kuningas Aahase
surma-aastal g anti teada
¨
˜
j¨ argmine kohtusonum:
˜ ˜
29 „Ara roomusta, Vilistimaa,
¨
uhes oma rahvaga,
et murtud on kepp,
˜
mis sind loi.
Sest mao juure h seest
¨
¨
valjub murkmadu i
¨
ja selle jarglaseks on
salvav madu.
30 Samal ajal kui viletsate
¨
esmasundinuid toidetakse
ja vaesed lesivad rahus,
¨
surman ma su juure naljaga
¨
¨ ¨
ja kes sinust jarele jaavad,
tapetakse. j
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¨
31 Ulu, oh, varav! Hala, oh,
linn!
Kogu su rahvas, oh,
Vilistimaa, muutub araks.
˜
˜
Sest pohjast touseb
suitsusammas
¨
ja vaenlaste vaehulkades
¨ ¨
pole mahajaajaid.”
32 Mida vastata rahva
¨
kaskjalgadele?
Seda, et Jehoova rajas
¨ ¨
alusmuuri Siionile a
ja seal leiavad varju
tema rahva viletsad.
˜
˜
Hukkamoistusonum Moabi kohta. b
Moabi Aar c
on vaikima pandud,
¨ ¨
sest oosel see laastati.
Moabi Kiir d
on vaikima pandud,
¨ ¨
sest oosel see laastati.
¨
¨
2 Ta on lainud ules templisse
ja Diibonisse, e
ohvripaikadesse nutma.
Moab ulub Nebof ja
¨
Meedeba g parast.
˜
Koigil on pea paljaks
¨
¨
poetud, h habe ara aetud. i
¨
¨
3 Tanavail kaiakse kotiriides,
¨
katustel ja valjakutel
ulutakse,
ka alla tullakse nuttes. j
4 Hesbon ja Elaalek halavad,
¨ ¨
nende haalt on kuulda
Jahaseni. l
¨
Seeparast kisendavad
Moabi relvastatud mehed.
¨
Rahvas variseb.
¨
5 Mu suda kisendab
¨
Moabi parast.
˜
Ta pogenikud on
˜
joudnud juba Soari m ja
Eglat-Selisijasse. n
¨ ¨
˜
Mooda Luuhiti tousuteed
¨
¨
lahevad nad nuttes ules,
Hooronaimi teel halavad
˜
¨
nad onnetuse parast. o
6 Nimrimi veed on
¨
ara kuivanud.

15

JESAJA 15:7–16:12

7

8

9

¨
Haljas rohi on narbunud,
taimed kadunud,
ei mingit rohelust.
¨
Seeparast viivad nad
¨ ¨
minema oma allesjaanud
varud ja vara.
¨
¨
Nad lahevad labi paplioru.
¨
Hadakisa kaigub
¨
ule Moabimaa. a
Ulumine ulatub Eglaimini,
ulumine ulatub
Beer-Eelimini,
sest Diimoni veed
¨
on tais verd,
ja Diimoni jaoks on mul
varuks veel muudki:
˜
lovi nende kallale, kes on
˜
Moabist pogenenud,
ja nende kallale, kes on
¨ ¨
maale alles jaanud! b
Saatke maa valitsejale
¨ ¨
jaar
¨
˜
Selast labi korbe
¨
¨
Siioni tutre maele.
¨
Nagu pesast ara aetud lind c
¨
on Moabi tutred Arnoni
koolmete juures. d
˜
¨
„Andke nou, viige taide
otsus!
¨
Olgu su vari keskpaeval
¨ ¨
nagu oo.
Peida hajutatuid,
¨
˜
ara reeda pogenikke.
Elagu mu hajutatud
su keskel, Moab.
Ole neile varjupaigaks
¨
havitaja eest. e
˜
˜
Rohujale tuleb lopp,
¨
havitus lakkab
ja teiste tallajad kaovad
maa pealt.
¨
¨
Siis pusib troon tanu truule
armastusele kindel.
See, kes istub sellel Taaveti
telgis, on ustav, f
˜
˜
ta moistab oiglast kohut ja
˜
seab kiirelt jalule oiguse.” g
Me oleme kuulnud Moabi
¨
uhkusest, et ta on vaga
uhke. h

16
2
3

4

5

6
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¨
˜
Ta on ulbe, kork ja
raevukas, a
¨
kuid tema tuhi jutt
ei vii kuhugi.
¨
7 Seeparast halab Moab
¨
oma hadas,
˜
koik Moabis halavad. b
Rusukspekstud oigavad
Kiir-Hareseti c
¨
¨
rosinapatsikeste parast,
d
8 sest Hesboni astangud,
Sibma e viinapuu
on kuivanud.
Rahvaste valitsejad
on tallanud maha selle
erepunased oksad1.
Need sirutusid Jaaserini, f
˜
ulatusid konnumaale.
˜
Selle vosud levisid ja
tungisid mereni.
¨
9 Seeparast ma nutan Sibma
¨
viinapuu parast, nagu ma
¨
nutan Jaaseri parast.
Ma niisutan teid pisaratega,
Hesbon ja Elaale, g
¨
sest kara teie suviste viljade
˜
¨
ja loikuse parast
˜
on loppenud1.
10 Viljapuuaiast on kadunud
˜ ˜
room ja lust,
¨
viinamagedelt pole kuulda
˜ ˜
˜
roomulaule ega hoikeid.h
˜
˜
Surutortes ei sotkuta enam
viinamarju,
ma olen teinud
˜
juubeldamisele lopu. i
¨
11 Seeparast kaebleb mu
¨
sisemus Moabi parast j
˜
¨ ¨
nagu vonkuvad luurakeeled,
˜
koik mu sees Kiir-Hareseti
¨
parast. k
¨
12 Isegi kui Moab vasitab
¨
end ohvripaigas ja laheb oma
¨
puhamusse palvetama, on see
¨
taiesti asjatu. l

˜
˜
¨
16:8 1 Voib tolkida ka „selle oksad tais
˜
punaseid viinamarju”. 16:9 1 Teine voi¨
malik tahendus: „sest teie suviste viljade
˜
¨
ja loikuse peale on laskunud lahingukara”.

937

˜
13 See on sonum, mida Je¨
hoova varem Moabi kohta ut¨ ¨
¨
les. 14 Nuud aga utleb Jehoova: „Kolme aasta jooksul, mis
on nagu palgalise aastad,1 alandatakse Moab ja seal toimu¨
¨ ¨
vad rahutused, nii et jarele jaab
¨
vaid pisut tahtsusetuid inimesi.” a
˜
˜
Hukkamoistusonum Damaskuse kohta. b
„Damaskus lakkab olemast
linn,
ta saab rusuhunnikuks. c
¨
2 Aroeri d linnad jaetakse
maha,
¨ ¨
need jaavad karjadele
puhkepaigaks,
kus keegi neid ei kohuta.
3 Efraimist kaovad
kindlustatud linnad e
ja Damaskusest
˜
kuningavoim. f
¨ ¨
¨
¨ ¨
Suuria jarelejaanute hiilgus
¨ ¨
haabub
nagu iisraellaste hiilgus,”
¨
kuulutab vagede Jehoova.
¨
4 „Sel paeval Jaakobi hiilgus
tuhmub
ja tema tervisest pakatav
ihu lahjub.
˜
5 Jaakob on siis nagu pold,
˜
kus loikaja kogub
kasvavat vilja
˜
¨
ja loikab oma kaega
¨
viljapaid —
see on otsekui
¨
jarelnoppimine Refaimi
orus. g
¨ ¨ ¨
¨
6 Jaab uksnes jarelnoppimine
¨
˜
nagu parast olipuu
tagumist:
¨
vaid kaks-kolm kupset oliivi
¨ ¨
on jaanud latva,
vaid neli-viis viljakandvatele
okstele,” h kuulutab Iisraeli
Jumal Jehoova.

17

˜
˜
16:14 1 Voib tolkida ka „mida on arvesta¨ ¨
tud hoolikalt,
nagu arvestab palgatooli¨
ne”, st tapselt kolme aasta jooksul.
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¨
7 Sel paeval vaatab inimene
oma Looja poole ja kinnitab pil¨
gu Iisraeli Puhale. 8 Ta ei vaa¨
ta altareid, a mis ta kaed on tei˜
¨ ¨
nud, b ega oma sormede tood,
¨
ka mitte puhi tulpi1 ega suitsutusaluseid.
¨
9 Sel paeval on tema
kindluslinnad otsekui
¨
mahajaetud paik metsas, c
¨
nagu mahajaetud oks
iisraellaste ees;
need muutuvad
¨
tuhermaaks.
10 Sa1 oled ju unustanud
¨ ¨
oma paaste Jumala d
ega ole tuletanud meelde
oma kindluskaljut. e
¨
Seeparast rajad sa kauneid
istandusi
ja paned neisse kasvama
˜ ˜
˜
voora2 vosu.
¨
11 Paeval teed sa tara
¨
oma istanduse umber,
hommikul paned idanema
seemne,
kuid saak kaob haiguse ja
¨
vaigistamatu valu paeval. f
¨
12 Kuula! Rahvad mollavad,
¨
mollavad kui tormine meri.
˜
¨
Rahvahoimud maslevad
¨
¨
nagu muhav vetemoll.
˜
¨
13 Rahvahoimud maslevad
¨
kui muhavad veed.
˜
Jumal soitleb neid,
˜
nad pogenevad kaugele.
Neid aetakse taga,
otsekui tuul keerutab
¨
magedel aganaid,
otsekui tormituul veeretab
˜ ohakaid.
˜
14 Ohtul haarab neid oud,
hommikuks ei ole neid
enam.
¨ ¨
See on meie ruustajate osa
ja riisujate tasu.
˜
17:8 1 Vt „Sonaseletusi”. 17:10 1 St Je˜
˜
˜ ˜
ruusalemm. 2 Voib tolkida ka „voora jumala”.

JESAJA 18:1–19:6

¨
Hada vihisevate tiibadega
putukate maale
˜
Etioopia a jogede piirkonnas!
¨
¨
See lakitab kaskjalad
merele,
¨ ¨
¨
papuurusalustel ule vee,
¨
oeldes:
„Minge, te nobedad
˜
sonumiviijad,
pikakasvulise ja
siledanahalise rahva
juurde,
rahva juurde, keda
˜
kardetakse koikjal, b
˜
tugeva ja voiduka rahva
juurde,
˜
kelle maa on joed
¨
ara uhtunud.”
˜
Koik ilmamaa elanikud ja
maa asukad,
¨
te naete, nagu oleks
¨
¨
magedele pandud pusti
¨
kogunemistahis,
ja kuulete, nagu puhutaks
sarve.
¨
Jehoova utles mulle:
¨ ¨
„Ma jaan rahulikuks ja
vaatan enda rajatud
paika1.
Mu kohalolek on kui
kuumavirvendus
¨
paikesevalguses,
otsekui kastepilv
˜
loikusaja palavuses.
˜
Sest enne loikust,
˜
˜
kui oitsemine on loppenud
˜
ja oiest valmib viinamari,
˜
loigatakse aianoaga
¨
ara kasvud,
¨
¨ ¨
karbitakse vaate ja
visatakse minema.
˜
¨
Need koik jaetakse
¨ ¨
¨
roovlindudele magedel
ja loomadele maa peal.
Suvel on nende kallal
¨ ¨
roovlinnud

18
2

3
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5

6

˜
¨
18:4 1 Teine voimalik tahendus: „paigast”.
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Jer 46:25, 26
Hes 29:19

5
6
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˜
˜
ja loikusajal koik maa
loomad.
¨
Sel ajal tuuakse vagede
Jehoovale and
pikakasvuliselt ja
siledanahaliselt rahvalt,
rahvalt, keda kardetakse
˜
koikjal,
˜
tugevalt ja voidukalt
rahvalt,
˜
kelle maa on joed
¨
ara uhtunud,
paika, mis kannab
¨
vagede Jehoova nime,
¨
Siioni maele.” a
˜
˜
Hukkamoistusonum Egipb
tuse kohta.
˜
¨
Jehoova soidab valedal
pilvel ja tuleb Egiptusse.
¨
Egiptuse tuhised jumalad
¨
varisevad tema ees c
¨
ja egiptlaste suda
¨ ¨
loob araks.
„Ma kihutan egiptlase
egiptlase vastu,
˜
¨
nad sodivad uksteisega,
¨
˜
igauks sodib oma venna
ja ligimesega,
linn linna ja kuningriik
kuningriigiga.
Egiptlasi haarab segadus
ja ma nurjan nende
plaanid. d
¨ ¨
¨
Nad poorduvad tuhiste
jumalate poole,
posijate, vaimude
¨
valjakutsujate ja
ettekuulutajate poole. e
Ma annan Egiptuse julma
¨
isanda katte,
¨
selle ule hakkab valitsema
karm kuningas,” f
¨
kuulutab ulim isand
¨
vagede Jehoova.
Merevesi haihtub,
˜
jogi taheneb ja kuivab. g
˜
Joed hakkavad haisema,
Niiluse kanalid Egiptuses
alanevad ja kuivavad.
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7

8

9
10

11

12

13

14

˜
Pilliroog ja korkjad
˜
kodunevad. a
¨ ¨
Niiluse-aarsed rohumaad
˜
Niiluse joe suudmes
˜
˜
ja koik Niiluse joe
¨
kulvimaad b kuivavad. c
Tuul ajab need laiali ja
neid pole enam.
Kalamehed ahastavad,
˜
kes heidavad Niiluse jokke
˜
ongekonkse, halavad,
˜
kes vorke vette lasevad,
˜
norkevad.
¨
¨ ¨
Habisse jaavad nii
linakraasijad d
kui ka valge kanga kudujad.
Tema kangrud tunnevad
¨
meeleharmi,
˜
¨ ¨
koik palgatoolised on
˜
hingepohjani kurvad.
Soani e peamehed
on arutud.
˜
Vaarao koige targemad
˜
nouandjad annavad
˜
rumalat nou. f
¨ ¨
Kuidas te kull utlete
vaaraole:
„Mina olen tarkade
¨
jareltulija,
muistsete kuningate
¨
jarglane”!
Kus siis on su targad
mehed? g
Jutustagu nad sulle,
¨
mida vagede Jehoova
on otsustanud
Egiptuse kohta,
kui nad seda teavad.
Soani peamehed on
toiminud rumalalt,
Noofi1h peamehi on petetud,
suguharude pealikud on
viinud Egiptuse eksiteele.
Jehoova on valanud
Egiptuse peale segaduse
vaimu. i

19:13 1 St Memphise.
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Nad on viinud Egiptuse
˜
eksiteele koiges,
mida ta teeb,
pannud ta taaruma nagu
joobnu oma okses.
¨ ¨
15 Egiptuses ei tee keegi tood,
˜
ei pea ega saba, vosu ega
˜
korkjas1.
¨
16 Sel paeval on Egiptus nagu
¨
naine, variseb ja tunneb hirmu,
¨
¨
sest vagede Jehoova ahvardav
¨
˜
kasi on tousnud tema kohale.a
17 Juudamaa saab Egiptusele
˜
ouduseks. Kui seda mainitakse,
¨
haarab egiptlasi hirm vagede Je¨
hoova otsuse parast, mis ta on
nende kohta teada andnud. b
¨
18 Sel paeval on Egiptuse¨ ¨
maal viis linna, kes raagivad kaanani keelt c ja vannuvad¨ usta¨
vust vagede Jehoovale. Uht lin¨ ¨
na huutakse Lammutuslinnaks.
¨
19 Sel paeval on Jehoova altar keset Egiptusemaad ja Je¨ ¨
hoova sammas selle piiri aares.
¨
20 See on margiks ja tunnistu¨
seks vagede Jehoova kohta Egip˜
¨
¨ ¨
tusemaal. Rohujate parast huuavad nad Jehoovat ja ta saadab
¨ ¨
¨
¨ ¨
neile paastja, vageva paastja, kes
nad vabastab. 21 Jehoova saab
egiptlaste seas kuulsaks ja sel
¨
paeval egiptlased tunnevad Jehoovat. Nad toovad ohvreid ja
˜
ande, annavad Jehoovale tootu¨
se ning taidavad selle. 22 Je¨ ¨
¨ ¨
hoova loob Egiptust, d loob teda
¨ ¨
ja tervendab ta. Egiptlased poorduvad Jehoova poole, tema kuuleb nende anumist ja teeb nad
terveks.
¨
23 Sel paeval viib maantee e
¨ ¨
Egiptusest Assuuriasse. Siis tu¨ ¨
leb Assuuria Egiptusse ja Egip¨
¨ ¨
tus laheb Assuuriasse ning
¨ ¨
Egiptus ja Assuuria teenivad
¨
koos Jumalat. 24 Sel paeval
˜
¨
19:15 1 Teine voimalik tahendus: „palmioks ega pilliroog”.

JESAJA 19:25–21:9
on Iisrael kolmas Egiptuse ja
˜
¨ ¨
˜
Assuuria korval, a olles onnistu¨
seks keset maad, 25 sest va˜
gede Jehoova
onnistab neid,
˜
¨
oeldes: „Onnistatud olgu mu
¨
¨ ¨
rahvas Egiptus, mu katetoo As¨ ¨
suuria ja mu omand Iisrael!” b
¨ ¨
Sel aastal, kui Assuuria kuningas Sargon saa¨ ¨
˜
tis Asdodissec vaeulema1, sodis see Asdodi vastu ja vallutas
¨
selle. d 2 Sel ajal utles Jehoova
Aamotsi pojale Jesajale: e „Heida
˜
kotiriie puusadelt ja vota sandaalid jalast.” Jesaja tegigi nii
¨
ning kais ringi poolalasti ja paljajalu.
¨
3 Jehoova utles: „Nii nagu
¨
mu teenija Jesaja on kainud
kolm aastat ringi poolalasti ja
¨
paljajalu, mis on margiks f ja
endeks Egiptusele g ja Etioopia¨ ¨
le, h 4 nii viib Assuuria kunin¨
gas ara egiptlastest vangid i ja
etiooplastest pagendatud, poisid ja vanad mehed, poolalasti
ja paljajalu, istmikud paljad —
¨
habiks Egiptusele. 5 Siis nad1
¨
kohkuvad ja habenevad Etioo¨
pia parast, kes oli nende lootus,
¨
ja Egiptuse parast, kes oli nen¨
¨
de uhkus2. 6 Sel paeval utlevad selle rannikuala elanikud:
¨
„Nae, mis on juhtunud meie
˜
lootusega, kuhu me pogenesi¨
¨ ¨
me abi jarele, et paaseda As¨ ¨
¨
suuria kuninga kaest! Kuidas
¨ ¨
¨ ¨
me nuud paaseme?””
˜
˜
Hukkamoistusonum mere¨ ¨
˜
aarse korbe1 kohta.j
Otsekui tormituuled
¨
˜
tuhisevad labi louna,

20

21

˜
˜
20:1 1 Voib tolkida ka „tartani”. 20:5
˜
˜
1 St Juudamaa elanikud. 2 Voib tolkida ka „kelle ilu nad imetlesid”. 21:1
¨ ¨
˜
1 „Mereaarne korb” viitab ilmselt muistse
¨
˜
Babuloonia lounaosale, kus Eufrati jaTig˜
¨
˜
rise jogi igal aastal ule kallaste tousid.
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˜
˜
nonda tuleb onnetus
˜
korbest,
¨
hirmuaratavalt maalt. a
¨
¨
Mulle oeldi sunges
¨
nagemuses:
„Reetur tegutseb
reeturlikult
¨
¨
ja havitaja havitab.
¨
Mine ules, Eelam!
Asu piirama, Meedia!b
˜
Ma teen lopu ohkamisele,
˜
mida ta on pohjustanud.” c
¨
Seeparast olen ma suures
ahastuses. d
Mul on valuhood
¨
nagu sunnitajal.
¨
Mul on nii suur ang,
et ma ei kuule,
¨
¨
olen nii arevil, et ei nae.
¨
Suda mu sees taob,
¨
ma varisen hirmust.
¨
Hamarik, mida igatsesin,
kohutab mind.
Kaetagu laud,
pandagu paika istmed,
¨ ¨
soodagu, joodagu! e
˜
Touske, valitsejad,
˜
voidke kilp!
¨
Sest Jehoova utles mulle:
¨
„Mine, pane valja vahimees,
¨
et ta teataks, mida naeb.”
¨
Ta nagi hoburakendiga
˜
sojavankrit,
˜
eeslitega sojavankrit,
˜
kaamelitega sojavankrit.
¨
Ta jalgis teraselt,
¨
tahelepanelikult.
¨ ¨
Siis ta huudis nagu
¨
˜
moirgav lovi:
„Jehoova, vahitornis seisan
¨
ma kogu paeva,
¨ ¨
valvepostil igal ool!f
¨
Ma naen, mis tuleb:
˜
hoburakendiga sojavanker
meestega.” g
¨ ¨
Siis ta huudis:
„Ta on langenud!
¨
Babulon on langenud! h
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˜
Koik ta nikerdatud
jumalakujud lebavad
purukspekstult maas!” a
10 Oh mu viljana pekstud
rahvas,
mu viljapeksuplatsil
tallatud rahvas, b
ma olen kuulutanud teile
seda, mida olen kuulnud
¨
vagede Jehoovalt,
Iisraeli Jumalalt.
˜
˜
11 Hukkamoistusonum Duuma1 kohta.
¨ ¨
Mulle huutakse Seirist:c
„Vahimees,
¨ ¨
kas oo on veel pikk?
Vahimees,
¨ ¨
kas oo on veel pikk?”
12 Vahimees vastab:
¨ ¨
„Hommik tuleb, aga ka oo.
¨
¨
Kui tahate kusida, kusige.
Tulge uuesti tagasi.”
˜
˜
˜
13 Hukkamoistusonum korbetasandiku1 kohta.
˜
Korbetasandiku metsas te
¨ ¨
veedate oo,
Dedani d karavanid.
14 Janusele vastu minnes
viige talle vett,
Teemamaa e elanikud,
˜
astuge pogenikule vastu
leivaga.
˜
15 Sest nad pogenevad
˜ ˜
mooga eest,
˜ ˜
paljastatud mooga eest,
vinnastatud vibu ja
˜
sojajulmuste eest.
¨
¨
16 Jehoova utles mulle: „Uhe
aasta jooksul, mis on nagu palgalise aasta,1 tehakse Keedari f
˜
hiilgusele lopp. 17 Keedari vi˜
¨ ¨
¨
bulaskjatest sojamehi jaab vahe
¨
21:11 1 Nimi Duuma tahendab „vaikus”.
˜
˜
Edomi prohvetlik nimi. 21:13 1 Voib tol˜
kida ka „konnumaa”, „Araabia”. 21:16
˜
˜
1 Voib tolkida ka „mida on arvestatud
¨ ¨
hoolikalt, nagu arvestab palgatooline”,
¨
¨
st tapselt uhe aasta jooksul.
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¨
˜
¨
jarele, sest nonda on oelnud Iisraeli Jumal Jehoova.”
˜
˜
¨
Hukkamoistusonum nagemuste oru1 kohta. a
˜
Mis sul on, et koik
¨
su elanikud on lainud
katustele?
¨
¨
2 Sa olid tais kara,
sa rahutu linn,
juubeldav linn.
Su tapetud ei langenud
˜ ˜
¨
mooga labi
ega surnud lahingus. b
˜
3 Koik su julmad valitsejad on
¨
˜
uheskoos pogenenud. c
˜
Nad on voetud vangi ilma
vibuta.
˜
Koik, kes on leitud,
on viidud vangi, d
˜
kuigi nad olid pogenenud
kaugele.
¨
¨
4 Seeparast ma utlen:
¨ ¨
¨
„Poorake minult ara
oma silmad!
Ma
kibedasti. e
¨ nutan
¨ ¨
Arge puudkegi mind
lohutada
¨
¨
mu rahva tutre1 havingu
¨
f
parast.
˜
5 Sest korgeim valitseja
¨
vagede Jehoova
¨
saadab nagemuste orule
jahmatuse, kaotuse ja
¨
paanika paeva. g
˜
¨ ¨
Seal lohutakse muuri h
˜
¨
ning kisa1 touseb magedeni.
6 Eelam i haarab nooletupe
˜
hoburakendiga sojavankris
ja Kiirj eemaldab kilbikatte.
7 Su parimad orud
¨
˜
taituvad sojavankritega,
lahinguratsud1 rivistuvad
¨
varava juurde

22

˜
22:1 1 Moeldakse ilmselt Jeruusalemma.
22:4 1 Poeetiline isikustamine, millega
¨
valjendatakse ilmselt kaastunnet. 22:5
¨
˜ ˜
˜
˜
1 St hada- voi sojakisa. 22:7 1 Voib tolkida ka „ratsanikud”.

JESAJA 22:8–23:4

˜
8 ning Juudalt voetakse
kaitse.
¨
Sel paeval vaatad sa metsa¨
koja a relvalao poole. 9 Te nae¨ ¨
te Taaveti linna b muuris palju pragusid. Te kogute alumis¨
se tiiki vett.c 10 Te loete ule
Jeruusalemma majad ja kisute
¨ ¨
neid maha, et kindlustada muu¨ ¨
ri. 11 Te teete muuride vahele mahuti vana tiigi vee tarvis.
¨
Aga te ei vaata vageva Looja
¨
poole, kes seda teeb, ega nae
teda, kes on seda juba ammu
otsustanud.
¨
˜
12 Sel paeval kutsub korgeim
¨
valitseja vagede Jehoova
nutma ja leinama, d
¨
paid paljaks ajama ja
kotiriiet kandma.
13 Aga selle asemel on
˜ ˜
pidutsemine ja room,
veisetapp ja lambaveristus,
¨ ¨
lihasoomine ja veinijoomine
¨
ning oeldakse:e
¨ ¨
„Soogem ja joogem, sest
homme me sureme!”” f
¨
14 Siis vagede Jehoova teatas mulle: „„Teie eksimust ei
¨
lepitata, kuni te surete,” g ut˜
¨
leb korgeim valitseja vagede Jehoova.”
˜
15 Nii lausub korgeim valit¨
seja vagede Jehoova: „Mine majapidaja Sebna h juurde, kes on
¨
¨
pandud kuningakoja ule, ja utle talle: 16 „Mis on siin sinu ja
kes kuulub siin sulle, et sa raiud
˜
siin enesele matmispaika?” Korgendikul raiub ta enesele matmispaika, uuristab kaljusse puhkepaika. 17 „Jehoova heidab
su raevukalt alla, haarab sust
˜
˜
jouga kinni, 18 keerab su kovasti kokku ja heidab nagu palli avarale maale. Seal sa sured
ja seal on su toredad vankrid —
¨
habiks su isanda kojale. 19 Ma
˜
˜
korvaldan sind ametist ja toukan
su kohalt.
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¨
20 Sel paeval ma kutsun
oma teenija, Hilkija poja El¨ ¨
jakimi. a 21 Ma ruutan ta sinu
˜
¨ ¨
kuube ja seon sinu olavoo kind¨
lalt ta umber b ning annan sinu
˜
¨
voimu tema katte. Tema saab
isaks Jeruusalemma elanikele
ja Juuda soole. 22 Ma panen
˜
˜
Taaveti koja votme c tema olale. Mille ta avab, seda ei sulge
keegi, ja mille ta sulgeb, seda
¨ ¨
ei ava keegi. 23 Ma loon ta
kindlasse kohta kinni nagu varna ning temast saab oma isako¨
ja auline troon. 24 Tema kulge riputatakse kogu ta isakoja
¨
¨
hiilgus: jarglased ja jareltulijad,
˜
¨
koik vaiksed anumad, igasugu˜
sed vaagnad ning ka koik suured anumad.
¨
˜
25 Sel paeval korvaldatakse
¨ ¨
kindlasse kohta loodud varn,” d
¨
kuulutab vagede Jehoova, „see
raiutakse maha ja see kukub
¨
ning selle kuljes rippunud koo˜
rem puruneb, sest nonda on
¨
oelnud Jehoova.””
˜
˜
¨ ¨
Hukkamoistusonum Tuurose kohta. e
Halage, Tarsise laevad, f
¨ ¨
sest sadam on ruustatud,
seal ei saa enam randuda.
Seda teatati neile Kittimis. g
2 Vaikige, ranniku elanikud!
Siidoni h kaupmehed,
¨
kes kunnavad merd,
on teid rikkaks teinud.
3 Paljude vete tagant toodi
Siihori1 i vili,
˜
¨ ¨
Niiluse loikus, Tuurose tulu,
˜
ja see toi rahvastele
rikkust. j
¨
4 Habi sulle, Siidon,
sa merekindlus,
˜
sest meri koneleb:
„Mul pole olnud
¨
sunnitusvalusid
¨
ja ma pole sunnitanud,

23

¨
˜
23:3 1 Uks Niiluse joe haru.
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5

6
7

8

9

10

11

12

¨
ka pole ma kasvatanud ules
noori mehi ega lasknud
sirguda neitseid.” a
˜
Nagu sonum Egiptuse kohta
˜
toi suurt hingevalu, b
˜
nii toob hingevalu ka sonum
¨ ¨
Tuurose kohta. c
˜
Pogenege Tarsisesse,
halage, ranniku elanikud!
˜
Kas see on toesti teie linn,
mis on juubeldanud juba
ammustest aegadest,
¨
oma nooruspaevist?
Tema jalad viisid ta
kaugetele maadele elama.
Kes on seda otsustanud
¨ ¨
Tuurose kohta,
tema kohta, kes jagab
kroone,
kelle kaupmehed on
valitsejad
ja kelle kaubitsejaid
austatakse kogu maal? d
¨
Vagede Jehoova on seda
otsustanud,
˜
et teotada tema korkust,
mida ta tunneb oma ilu
¨
parast,
˜
et alandada koiki, keda
austatakse kogu maal. e
¨
¨
Tarsise tutar, kai oma
¨
maast ule nagu Niiluse
˜
jogi.
Laevaehituspaika1
ei ole enam. f
¨
Jumal sirutab kae
mere kohale,
raputab kuningriike.
¨
Jehoova on andnud kasu
Foiniikia kindlused
¨
havitada. g
¨
Ta utleb:
„Sa ei juubelda enam, h
˜
sa rohutud neitsi,
¨
Siidoni tutar.
˜
˜
Touse, pogene Kittimisse!i
Isegi seal ei leia sa rahu.”

˜
¨
23:10 1 Teine voimalik tahendus: „sadamat”.
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13 Vaata kaldealaste a maad!
See rahvas —
¨ ¨
mitte Assuuria b —
¨ ¨
on teinud Tuurosest
˜
korbeasukate elupaiga.
¨
Ta on pustitanud
piiramistornid,
kiskunud maha tema
kindlustornid, c
muutnud ta rusuhunnikuks.
14 Halage, Tarsise laevad,
sest teie kindlus on
¨
havitatud. d
¨
15 Sel paeval unustatakse
¨ ¨
¨
Tuuros seitsmekumneks aas¨
¨
taks, e uhe kuninga eluajaks. Pa¨
¨ ¨
rast seitsmekumne aasta moo¨ ¨
dumist saab Tuurosest otsekui
˜
lobunaine, kellest lauldakse:
˜
¨ ¨
16 „Vota luura ja
¨
kai linnas ringi,
˜
sa unustatud lobunaine.
¨
¨ ¨
Mangi kaunisti oma luurat,
laula palju laule,
et sind meelde tuletataks.”
¨
17 Kui seitsekummend aastat
¨
¨ ¨
tais saab, poorab Jehoova pil¨ ¨
gu Tuurose poole ja see hakkab
¨
jalle tegema tasu eest hoora¨ ¨
˜
tood koigi maa kuningriikidega.
18 Aga tema tulu ja tasu on Je¨
hoovale puha. Seda ei koguta
ega talletata, sest see saab neile, kes elavad Jehoova ees, et
˜
¨
¨ ¨
nad voiksid hasti suua ja kaunilt
riietuda. f
Jehoova teeb maa
¨
tuhjaks ja laastab
selle. g
¨ ¨
Ta poorab selle kummuli h ja
pillutab elanikud laiali. i
˜
¨
¨
2 Koigiga laheb uhtemoodi:
rahva ja preestriga,
sulase ja isandaga,
teenijanna ja emandaga,
¨ ¨
ostja ja muujaga,
laenutaja ja laenajaga,
˜
˜
volausaldaja ja volgnikuga. j

24

JESAJA 24:3–22

¨
¨
3 Maa tehakse taiesti tuhjaks,
¨ ¨
see ruustatakse sootuks, a
˜
¨
sest nonda on oelnud
Jehoova.
4 Maa leinab1 b
¨ ¨
˜
ja jaab jouetuks.
¨
Viljakas maa narbub
ja kuivetub.
¨
˜
Rahva ulikud norkevad.
¨
5 Maa elanikud on ruvetanud
maa, c
¨ ¨
sest nad on vaananud
seadust, d
¨ ¨
muutnud maarust e
ja murdnud
¨
pusivat1 lepingut. f
¨
6 Seeparast neelab needus
maa g
ja selle elanikud kannavad
¨ ¨
suud.
¨
Seeparast kahaneb
maa elanike hulk
¨
¨ ¨
¨
ja vahe inimesi jaab jarele. h
¨
7 Varske vein leinab1,
¨
viinapuu narbub, i
˜
ohkavad koik,
¨
˜ ˜
kelle suda oli roomus. j
8 Tamburiinide juubeldus
on lakanud,
¨ ¨
pidutsejate haal vaikinud,
˜ ˜
¨ ¨
roomsad luurahelid
˜
loppenud. k
9 Veini juuakse ilma lauluta,
¨
vagijook on joojaile kibe.
¨
10 Huljatud linn
on purustatud, l
majad suletud,
¨ ¨
keegi ei paase sisse.
¨
11 Tanavail kisendatakse
¨
veini jarele.
˜ ˜
¨ ¨
Kogu room on moodunud,
maa juubeldus lakanud. m
12 Linn on varemeis,
¨
varavast on tehtud
rusuhunnik. n
˜
¨
13 Nonda sunnib sel maal
rahvaste keskel:
˜
¨
24:4, 7 1 Teine voimalik tahendus: „kui¨
˜
˜
˜
vab ara”. 24:5 1 Voib tolkida ka „polist”.
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otsekui oleks taotud
˜
olipuud, a
¨
otsekui oleks parast
viinamarjakoristust
¨
¨
jarelnopitud viinamage. b
¨ ¨
Nad huuavad valjult,
˜
˜ ˜
rokkavad roomsalt.
Nad kuulutavad mere1 poolt
¨
Jehoova ulevust. c
¨
¨
Seeparast ulistavad nad
valgusemaal1 Jehoovat, d
meresaartel Iisraeli Jumala
Jehoova nime. e
¨ ¨
Maa aartest
˜ kostab laulu:
„Austus Oigele!” f
¨
Aga mina utlen: „Ma olen
¨ ¨
¨ ¨
otsa jaanud, otsa jaanud!
¨
Hada mulle!
Reeturid reedavad.
¨
Reeturid reedavad taie
g
reeturlikkusega.”
˜
¨ ¨
˜
Oud, puunisauk ja loks
ootavad sind,
sa maa elanik. h
¨
˜
Igauks, kes pogeneb
˜
¨
¨ ¨
oudustaratava huuu eest,
¨ ¨
langeb puunisauku,
¨
¨ ¨
ja igauks, kes paaseb august
¨
¨ ¨
˜
valja, puutakse loksu.i
Sest taevaluugid avatakse
¨ ¨
ja maa alustoed loovad
vappuma.
˜
Maa loheneb,
maa paisatakse segi,
maa rappub raevukalt. j
Maa vaarub nagu joobnu,
˜ ˜
ootsub kui osmik
¨
tuule kaes.
¨
Tema uleastumine lasub
¨
rangalt ta peal, k
˜
ta langeb ega touse enam.
¨
¨ ¨
Sel paeval poorab Jehoova
˜
¨
oma pilgu sojavaele
¨
˜
ulal korgustes
ja kuningatele maa peal.
Nad aetakse kokku
otsekui vangid auku

˜
˜
¨ ¨
24:14 1 Voib tolkida ka „laane”. 24:15
˜
˜
1 Voib tolkida ka „idas”.

945

23

ja suletakse vangikongi,
¨
¨
alles paljude paevade parast
tullakse neid vaatama.
¨
Taiskuu on siis kohmetunud
¨
¨
¨
ja sarav paike habeneb, a
¨
sest vagede Jehoova on
¨
saanud Siioni mael b ja
Jeruusalemmas
kuningaks, c
auliseks oma rahva
vanemate ees. d
Jehoova, sina oled
mu Jumal.
¨
Ma ulistan sind,
ma kiidan su nime,
sest sa oled teinud
imelisi asju, e
seda, mida seadsid
¨
eesmargiks
ammustel aegadel;f
sa oled olnud ustav g ja
¨ ¨
usaldusvaarne.
Sa oled teinud linna
kivivareks,
kindluslinna rusuks.
˜ ˜
Vooraste kindlus pole enam
linn,
seda ei ehitata enam
¨
kunagi ules.
¨
¨
Seeparast ulistab sind
¨
vagev rahvas,
kardab julmade rahvaste
linn. h
Sest sa oled kindluseks
viletsale,
kindluseks vaesele
tema kitsikuses, i
pelgupaigaks sajuhoo eest,
varjuks kuumuses, j
kui julmad marutormina
¨ ¨
¨ ¨
vastu muuri soostavad.
Nagu leevendaks leitsakut
˜
pouasel maal,
˜
˜ ˜
nonda vaigistad sa vooraste
¨
mollu.
Nagu pilve vari leevendab
leitsakut,
˜
nonda tehakse julmade
˜
laulule lopp.
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¨
6 Vagede Jehoova valmistab
¨
sel mael a
˜
koigile rahvastele
¨ ¨
pidusoogi rammusate
roogadega, b
¨ ¨
pidusoogi parima1 veiniga,
¨
udirikaste roogadega,
parima selitatud veiniga.
˜
¨
7 Ta korvaldab sel mael loori,
˜
mis katab koiki rahvaid,
katte, mis on kootud
¨
˜
ule koigi rahvaste.
˜
8 Korgeim valitseja Jehoova
¨
neelab surma ara
igaveseks c
¨
ja puhib pisarad
˜
koigilt palgeilt. d
˜
Ta korvaldab oma rahva
teotuse kogu maalt,
˜
sest nonda on Jehoova
¨ ¨
raakinud.
¨
¨
9 Sel paeval oeldakse:
„See on meie Jumal! e
Temale me lootsime f
¨ ¨
ja tema paastis meid. g
See on Jehoova!
Temale me lootsime.
˜ ˜
¨ ¨
Roomustagem tema paaste
¨
˜
ule ja hoisakem!” h
¨
10 Jehoova kasi lasub
¨
sellel mael i
ja Moab tallatakse
ta omas paigas jalge alla j
˜
nagu pohk
˜
sonnikuhunnikusse.
¨
11 Jumal sirutab kae ja
¨ ¨
loob Moabi,
¨ ¨
otsekui ujuja loob
vastu vett,
¨
ning alandab tema ulbuse k
¨ ¨ ¨
osavate kaelookidega.
¨
12 Ta lukkab kindlustatud
¨
linna umber
¨
˜
uhes korgete
¨ ¨
kaitsemuuridega,
ta paiskab selle maha,
˜
otse pormu.
˜
˜
25:6 1 Voib tolkida ka „laagerdatud”.

JESAJA 26:1–19

¨
Sel paeval lauldakse Juudamaal a seda laulu: b
„Meil on tugev linn. c
¨ ¨
Paaste meie Jumalalt on
¨ ¨
selle muur ja kaitsevall. d
¨
˜
Avage varavad, e et voiks
˜
siseneda oige rahvas,
ustav rahvas.
Sa kaitsed neid,
¨
kes toetuvad taielikult
sinule1.
¨
Sa annad neile pusiva rahu, f
sest nad loodavad
sinu peale. g
Usaldage alati Jehoovat, h
sest Jaah1, Jehoova,
on igavene kalju. i
Tema alandab need,
˜
kes elavad korgel,
˜
alandab korge linna.
Ta alandab selle,
alandab selle maani.
˜
Ta paiskab selle pormu.
Jalg tallab sellel —
vaevatute jalad,
˜ viletsate sammud.”
˜
Oigete rada on oiglus1.
˜
Sa oled oiglane
˜
ja teed tasaseks oigete tee.
Jehoova, me loodame
sinu peale,
¨
˜
kaies su oiguse teel.
Meie hing igatseb, et sind ja
su nime meeles hoitaks.
¨
Mu hing igatseb su jarele
¨ ¨
oosel,
mu vaim otsib sind, j
¨
sest kui sa maa ule kohut
˜
moistad,
˜
opivad maa elanikud
˜
oigust. k
Isegi kui jumalatule
armu anda,
˜
˜
ei˜ opi ta oigust. l
Oigusemaalgi teeb ta kurja m
¨
¨
ega nae Jehoova ulevust. n

26
2
3

4
5

6
7
8

9

10

˜
¨
26:3 1 Teine voimalik tahendus: „kes on
kindlameelsed”. 26:4 1 Jaah on nime
¨
˜
˜
Jehoova luhivorm. 26:7 1 Voib tolkida
ka „tasane”.
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¨
11 Jehoova, sinu kasi
˜
¨
on tostetud ules,
¨
kuid nad ei marka seda. a
¨
Kui nad naevad su innukust
¨
oma rahva parast,
¨ ¨
¨
jaavad nad habisse.
Jah, tuli neelab
su vaenlased.
12 Jehoova, sina annad
meile rahu, b
˜
sest koik meie teod
¨
¨
lahevad korda tanu sinule.
13 Jehoova, meie Jumal,
¨
meie ule on valitsenud
teised isandad, c
¨
¨
kuid meie ulistame uksnes
sinu nime. d
14 Nad on surnud ega
¨
arka ellu.
˜
Kes lamavad jouetuna
˜
¨
hauas, ei touse ules. e
¨ ¨
Sa poordusid nende vastu,
¨
et nad havitada ja
¨
malestuski neist kaotada.
15 Sa oled lisanud rahvast,
Jehoova,
sa oled lisanud rahvast,
oled austanud end, f
oled tublisti laiendanud
˜
koiki maa piire. g
¨
¨ ¨
16 Jehoova, hadas poordusid
nad sinu poole,
palvetasid sosinal su ees,
kui sa neid karistasid. h
17 Jehoova, sa oled teinud
meist
otsekui lapseootel naise,
¨
¨
kes sunnituse lahenedes
tuhudes oigab.
¨
18 Me jaime rasedaks,
vaevlesime tuhudes,
aga oleksime justkui
¨
sunnitanud tuult.
¨ ¨
Me ei toonud maale paastet
¨
ega sunnitanud sellele
¨
maale uhtegi uut
elanikku.
¨
19 „Sinu surnud arkavad ellu.
˜
¨
Minu laibad tousevad ules. i
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20

21

¨
˜
˜ ˜
Argake ja hoisake roomust,
˜
te pormus lamajad!a
Sest sinu kaste on kui
hommikune kaste1,
ja maa toob ellu need, kes
˜
lamavad jouetuna hauas.
Mine, mu rahvas,
oma kambritesse
¨
ja sulge uks enda jarel. b
¨ ¨
Peida end uurikeseks ajaks,
¨ ¨
kuni viha moodub. c
Sest Jehoova tuleb
oma asupaigast
˜
noudma maa elanikelt aru
nende pattude kohta
ja maa paljastab
¨ ¨
oma veresuu
ega peida enam
oma tapetuid.”
¨
Sel paeval karistab
Jehoova oma raske,
suure ja tugeva
˜ ˜
moogaga d
leviatani1, siuglevat madu,
leviatani, looklevat madu,
ja tapab selle mereeluka.
¨
Laulge sel paeval naisele1:
¨
„Vahutava veini viinamagi! e
Mina, Jehoova, kaitsen
teda. f
Ma
teda kogu aeg. g
¨ ¨ kastan
¨
Ool ja paeval kaitsen ma
teda,
et keegi ei teeks talle
kahju. h
Ma pole enam vihane. i
Kes julgeks seada mu
˜ ˜
ette ogalisi poosaid ja
umbrohtu?
Ma tallaksin need maha ja
¨ ¨
˜
suutaksin need polema.
Parem tulgu ta mu
kindlusse
ja tehku minuga rahu,
ta tehku minuga rahu.”

27
2
3

4

5

˜
¨
26:19 1 Teine voimalik tahendus: „kui
˜
kaste [kassinaeri]taimel”. 27:1 1 Vt „So˜
naseletusi”. 27:2 1 Moeldakse ilmselt
¨ ¨
Iisraeli, kellest raagitakse kui naisest ja
˜
¨
keda vorreldakse siin viinamaega.
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¨
6 Tulevastel paevadel
Jaakob juurdub,
˜
Iisrael oitseb ja
˜
ajab vosusid a
¨
ning maa saab tais
b
nende vilja.
¨
7 Kas teda peaks rangalt
¨ ¨
looma?
Kas ta tuleks armutult
tappa?
¨ ¨
˜
8 Hirmutushuuuga voitled
sa temaga,
saadad ta minema.
¨
Paeval, mil puhub idatuul,
ajad sa ta
¨
¨
ageda puhanguga ara. c
¨ ¨
9 Nii lepitatakse Jaakobi suu d
ja see on tema
¨
patukustutuse taielik vili:
˜
ta teeb koik altarikivid
pihustatud kriidikivi
sarnaseks,
¨ ¨ ¨
¨
nii et enam ei jaa uhtki puha
tulpa ega suitsutusalust. e
10 Kindlustatud linn
¨
huljatakse,
¨
karjamaa jaetakse maha
˜
nagu korb. f
¨ ¨
Seal soob vasikas ja seal
ta lesib,
¨
ta nasib tema oksi. g
11 Kui tema oksad on
kuivanud,
tulevad naised neid
murdma
ja teevad nendega tuld.
See ei ole arukas rahvas, h
¨
seeparast nende looja
ei halasta neile,
nende valmistaja pole neile
armuline. i
¨
12 Sel paeval taob Jehoova
˜
alla viljad suure joe1 voogudest
Egiptuse vadini, j ja teid, iisrael¨
¨
lased, nopitakse uksteise jarel. k
¨
13 Sel paeval puhutakse suurt
sarve l ning need, kes on huk¨ ¨
kumas Assuuriamaal, m ja need,
27:12 1 St Eufrati.

JESAJA 28:1–15
kes on pillutatud Egiptusemaale, a tulevad ja kummardavad
¨
Jehoova ette Jeruusalemmas pu¨
hal mael. b
¨
Hada Efraimi c joomarite
uhkele kroonile1,
¨
tema hiilgava ilu nartsivale
˜
oiele,
˜
mis on korgel
veinist joobnute
viljaka oru kohal!
2 Jehooval on keegi tugev ja
˜
voimas.
¨
Otsekui murisev rahetorm,
¨
havitav raju,
¨
˜
nagu aikesetormi voimas
vetetulv
˜
paiskab see selle jouga
maha.
3 Efraimi joomarite uhked
kroonid
tallatakse jalge alla. d
¨
˜
4 See hiilgava ilu nartsiv ois,
˜
mis on korgel
viljaka oru kohal,
saab varajase viigimarja
sarnaseks,
¨
mis kupseb enne suve:
¨
˜
kes seda naeb, votab ja
neelab selle kohe alla.
¨
¨
5 Sel paeval on vagede Jehoova kauniks krooniks ja ilu¨
¨ ¨
saks parjaks oma rahva jaa˜
gile. e 6 Ta on oiguse vaimuks
¨
˜
kohtujarjel istujale ning joualli˜
¨
kaks neile, kes torjuvad varavas
¨
vaenlaste runnaku. f
7 Ja veel neidki paneb
vein ekslema
¨
ja vagijook taaruma:
preester ja prohvet
¨
ekslevad vagijoogiuimas,
nad on veinist segased,
¨
taaruvad vagijoogist,
¨
ekslevad nagemustest,
komistavad
˜
kohtumoistmisel. g

28

˜
28:1 1 Moeldakse ilmselt pealinna Samaariat.
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¨
8 Nende lauad on tais
vastikut okset,
puhast kohta seal pole.
¨
9 Nad utlevad: „Kellele ta
jagab teadmisi
˜
ja kellele seletab sonumit?
¨
Kas asja piimast
˜ ˜
voorutatuile,
˜
rinnalt voetuile?
¨
¨
¨
10 Sest ta utleb: „Kasu jarel
¨
¨
¨
¨
kask, kasu jarel kask,
¨ ¨
¨
¨ ¨
noori jarel noor,
¨ ¨
¨
¨ ¨
noori jarel noor,1a
siin natuke, seal natuke.””2
¨
¨ ¨
11 Seeparast raagib ta sellele rahvale kogelejate kaudu ja
˜ ˜
vooras keeles. b 12 Ta oli nei¨
le oelnud: „See on puhke¨
paik. Laske vasinul puhata. See
on kosutuskoht.” Aga nemad
¨
ei kuulanud. c 13 Seeparast on
˜
Jehoova sona neile
¨
¨
¨
„kasu jarel kask,
¨
¨
¨
kasu jarel kask,
¨ ¨
¨
¨ ¨
noori jarel noor,
¨ ¨
¨
¨ ¨
noori jarel noor, d
siin natuke, seal natuke”,
˜
nii et kui nad konnivad,
siis nad komistavad ja
kukuvad selili,
˜
saavad viga, langevad loksu
¨ ¨
e
ja puutakse kinni.
¨
14 Seeparast kuulake Jehoova
˜
sonu, te hooplejad,
Jeruusalemma rahva
valitsejad,
¨
15 sest te utlete:
˜
„Me oleme solminud
surmaga lepingu, f
teinud surmavallaga
kokkuleppe1.
˜
˜
˜ ˜
¨ ¨
28:10 1 Voib tolkida ka „moodunoori pea˜ ˜
¨ ¨
˜ ˜
¨ ¨
˜ ˜
le moodunoor, moodunoori peale moo¨ ¨
˜ ˜
¨ ¨
dunoor”; moodunoor viitab siin piltlikult
˜
reeglile voi tegevusjuhisele. 2 Jesaja
˜
˜
sonum kolas usujuhtidele leierdava ja
˜
¨
lapsikuna. 28:15 1 Teine voimalik ta¨
¨
hendus: „nainud nagemust”.
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16

17

18

19

20

21

22

˜
Tulgu voi tulvaveed,
meieni need ei ulatu,
sest meie varjupaigaks
on vale
ja pelgupaigaks pettus.” a
¨
˜
Seeparast lausub korgeim
valitseja Jehoova:
„Ma panen Siionisse
¨
jareleproovitud aluskivi, b
kindla vundamendi c kalli
nurgakivi. d
Kes sellesse usub,
ei tunne hirmu. e
˜ ˜
¨ ¨
Ma teen moodunooriks
˜
oiguse f
˜
ja loodiks oigluse. g
¨
Rahe havitab valedest
varjupaiga,
¨
veed ujutavad ule
peidupaiga.
Teie leping surmaga
¨
tuhistatakse
ja kokkulepe surmavallaga
nurjub. h
Kui tulevad tulvaveed,
¨ ¨
loovad need teid puruks.
Alati, kui need teist
¨
¨
ule kaivad,
¨
puhivad need teid minema. i
¨
¨
Ja need kaivad teist ule
¨
igal hommikul, paeval ja
¨ ¨
ool.
Vaid hirm paneb
˜
kuuldut moistma.1”
Voodi on sirutamiseks
¨
liiga luhike
ja tekk katmiseks
liiga kitsas.
˜
Jehoova touseb nagu
¨
Peratsimi mael,
¨
ajab end pusti nagu
¨
Gibeoni-lahedases orus, j
¨
et teha ara oma tegu,
¨
hammastav tegu,
¨
¨ ¨
ja teha ara oma too,
¨ ¨
tavatu too. k
¨ ¨
¨
Nuud aga jatke
˜
monitamine, l

˜
¨
28:19 1 Teine
voimalik tahendus: „kes
˜
kuuldut moistab, tunneb kabuhirmu”.
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29

¨
et teie koied ei pingulduks
veel enam,
sest ma kuulsin
˜
korgeimalt valitsejalt
¨
vagede Jehoovalt
¨
otsusest havitada
kogu maa. a
¨ ¨
˜
Poorake korv ja kuulake
¨ ¨
mu haalt,
¨
pange tahele ja kuulake
˜
mu sonu!
¨
¨
Kas kundja terve paeva
¨
¨
uksnes kunnab ega
¨
kulvagi seemet?
Kas ta muudkui kobestab
¨
ja aestab? b
¨
Eks ta parast pinnase
tasandamist
¨ ¨
puista mustkoomneid ja
¨
¨ ¨
kulva koomneid,
¨
eks ta kulva nisu, hirssi ja
˜
otra neile moeldud paika
ja pane speltanisu c piiriks?
˜
Sest tema Jumal opetab
˜
talle oiget teed1,
ta juhendab teda. d
¨ ¨
Ei peksta ju mustkoomneid
viljapeksureega e
¨ ¨
ega veeta koomnete peal
reherulli,
¨ ¨
vaid mustkoomneid
pekstakse kepiga
¨ ¨
ja koomneid nuiaga.
Kas leivavili purustatakse
peeneks?
˜
Ei, seda ei peksta lopmata. f
Hobused veavad sellel
reherulli,
kuid seda ei purustata
peeneks. g
¨
Ka see on vagede
Jehoovalt,
˜
kelle nouanded1 on imelised
ja saavutused erakordsed2. h

˜
˜
28:26 1 Voib tolkida ka „manitseb te˜
¨
da oigel teel kaima”, „karistab teda, et
¨
˜
˜
˜
ta kaiks oigel teel”. 28:29 1 Voib tolkida
¨
˜
˜
ka „eesmargid”. 2 Voib tolkida ka „kelle
praktiline tarkus on suur”.

JESAJA 29:1–14

¨
„Hada Arielile1, Arieli
linnale, kus Taavet
¨
laagrisse jai! a
Lisandugu aastale aasta,
¨
¨
jatkugu pidupaevade
¨
ringkaik. b
Kuid mina toon Arielile
¨
hada, c
nii et seal on leinamine
ja hala d
ning temast saab mulle kui
Jumala altarikolle. e
¨ ¨
¨
Ma loon su umber laagri
¨
ules,
¨
umbritsen sind
teivastaraga,
¨
pustitan su vastu
piiramisrajatised. f
Sind alandatakse.
¨ ¨
Sa raagid otsekui maa alt,
˜
˜
su sonad kolavad
˜
summutatult kui pormust.
¨ ¨
Su haal tuleb maa seest, g
see on nagu vaimude
¨
¨ ¨
valjakutsuja haal,
˜
ja su sonad kostavad
˜
pormust nagu siutsumine.
˜
Sinu vaenlaste jougust saab
kui peenike tolm h
ning hirmuvalitsejate
˜
jougust saavad lendlevad
aganad. i
¨
See sunnib silmapilkselt,
¨
akitselt. j
¨
¨ ¨
Vagede Jehoova paastab su
˜
˜
¨
kouekomina, maavarina ja
¨
murinaga,
tormituule ja maruga,
neelava tuleleegiga.” k
˜
Siis koik rahvad, kes
˜
sodivad Arieli vastu l —
˜
˜
koik need, kes sodivad
tema vastu,
¨
pustitavad piiramistorne
¨
ja toovad talle hada —,

29
2

3

4

5

6

7

˜
¨
29:1 1 Nimi Ariel voib tahendada „Jumala altarikolle” ja see viitab ilmselt Jeruusalemmale.
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¨
naeksid otsekui und,
¨
¨
oist nagemust.
¨
¨
8 See on, nagu naeks naljane
¨ ¨
unes, et ta soob,
¨
˜
¨
aga argates on ta koht tuhi,
¨
nagu naeks janune unes,
et ta joob,
¨
˜
aga argates on ta nork
ja janus.
¨
˜
Nii sunnib koigi rahvastega,
˜
¨
kes sodivad Siioni mae
vastu. a
¨
9 Jahmuge ja hammastuge, b
¨ ¨
jaage pimedaks ja
¨
¨
arge nahke! c
Nad on purjus,
aga mitte veinist,
nad taaruvad,
¨
aga mitte vagijoogist.
10 Sest Jehoova on valanud
teie peale raske
une vaimu, d
ta on sulgenud teie silmad,
te prohvetid, e
ja katnud teie pea,
¨
te nagijad. f
¨
11 Iga nagemus on teile na˜
gu sonad pitseeritud raamatus. g Kui anda see kirjaoskaja¨
le, oeldes: „Palun loe see ette”,
vastab ta: „Ma ei saa, see on
˜
kinni pitseeritud.” 12 Voi kui
anda see raamat kirjaoskama¨
tule, oeldes: „Palun loe see
ette”, vastab see: „Ma ei oska ju
lugeda.”
¨
13 Jehoova utleb: „See rahvas
ligineb mulle suuga
¨
ja nad ulistavad mind
huultega, h
¨
aga nende suda
on minust kaugel
ja nende jumalateenimine
pole muud kui inimeste
¨
¨
kaskude jargimine. i
¨
14 Seeparast toimin ma
¨
¨
jalle hammastaval viisil
oma rahvaga,
¨
¨
teen uhe ime teise jarel. j

951
Nende tarkade tarkus kaob
ja arukate arukus
peidetakse.” a
¨
˜
15 Hada neile, kes teevad koik,
et varjata oma plaane
Jehoova eest! b
¨
Nende teod sunnivad
pimedas
¨
ja nad utlevad:
¨
„Kes meid naeb?
Kes meist teab?” c
¨
¨ ¨
16 Kuidas te kull vaanate
˜
koike!1
Kas pottseppa peetakse
˜
saviga vordseks? d
¨
¨ ¨
Kas utleks too oma tegija
kohta:
„Tema pole mind
valmistanud,” e
˜
voi kuju oma vormija kohta:
˜
„Tema ei moista midagi”? f
17 Vaid pisut aega ja Liibanon
tehakse viljapuuaiaks g
ning viljapuuaiast saab
otsekui mets. h
¨
18 Sel paeval kuulevad kurdid
˜
raamatu sonu
¨
ning pimedad naevad,
¨ ¨
paasedes pilkasest
pimedusest. i
19 Tasased tunnevad siis veel
˜ ˜
rohkem roomu Jehoovast
˜
ja vaesed hoiskavad Iisraeli
¨
¨
Puha parast. j
20 Sest hirmuvalitseja kaob,
hoopleja saab otsa
¨
˜
ning havitatakse koik,
kes kavatsevad kurja, k
˜
¨ ¨
21 kes sonu vaanates teised
¨ ¨
suudlaseks teevad,
˜
kes seavad lokse kaitsjale1
¨
linnavaravasl
˜
¨
ja kes votavad tuhjade
¨
˜
˜
vaidetega oigelt oiguse. m
¨
¨
22 Seeparast utleb Aabraha˜
˜
¨
29:16 1 Voib tolkida ka „kui rikutud te kull
˜
˜
olete”. 29:21 1 Voib tolkida ka „noomijale”.
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mi a vabastaja Jehoova Jaakobi
soole:
¨ ¨
¨
„Jaakob ei jaa enam habisse
ega kahvata enam ta pale1. b
¨
23 Sest kui ta naeb enese
¨
umber
¨
¨ ¨
oma lapsi, mu katetood, c
¨
siis nad peavad puhaks
minu nime,
¨
nad peavad puhaks
¨
Jaakobi Puha
ja seisavad aukartuses
Iisraeli Jumala ees. d
24 Need, kes on isemeelse
vaimuga, tulevad siis
˜
moistusele
˜
ja nurisejadki votavad
˜
opetust kuulda.”
¨
„Hada kangekaelsetele
poegadele,” e kuulutab
Jehoova,
„kes viivad ellu plaane,
mis pole minu omad, f
˜
kes solmivad liite1, kuid
ilma minu vaimuta,
lisades patule patu.
¨
˜
2 Nad lahevad minuga nou
pidamata g alla Egiptusse, h
et leida varju
vaarao kaitse all
ja leida pelgupaik
Egiptuse varjus.
3 Aga vaarao kaitse saab
¨
teile habiks
ja pelgupaik Egiptuse varjus
alanduseks. i
4 On ju peamehed Soanis j
¨
˜
ja kaskjalad joudnud
Haanesesse.
˜
¨ ¨
¨
5 Nad koik jaavad habisse
¨
kasutu rahva parast,
kellest pole ei abi ega tuge,
¨
¨
vaid kes on uksnes habiks
ja teotuseks.” k
˜
˜
˜
6 Hukkamoistusonum lounamaa loomade kohta.

30

¨
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˜
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¨
1 Sona-sonalt „valavad joogiohvrit”; ta˜
hendab ilmselt kokkuleppe solmimist.
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7

8

9

10

11

12

13

¨
¨
Labi hada ja viletsuse maa,
˜
¨
˜
kus elab lovi, moirgav lovi,
¨
¨
rastik ja kiire murkmadu,
veavad nad oma rikkusi
eeslite seljas
ja oma varusid kaamelite
¨ ¨
kuurudel.
Ent rahval pole neist
asjadest mingit kasu.
¨
Egiptuse abi on taiesti
¨
tuhine. a
¨
Seeparast panen ma talle
nimeks Tegevusetult Istuv
Raahab. b
¨ ¨
„Mine nuud, kirjuta see
nende ees tahvlile
¨
¨
ja tahenda ules
raamatusse, c
¨ ¨
et see jaaks alles
¨
tulevasteks paevadeks,
¨
oleks pusivaks
tunnistuseks. d
¨
Sest see on massuline
rahvas, e nad on valelikud
pojad, f
pojad, kes ei taha kuulda
Jehoova seadust1. g
¨
¨
Nad¨ utlevad nagijatele:
¨
„Arge nahke,”
ja ennustajatele:
¨
„Arge jutustage meile
˜
¨
toeseid nagemusi. h
¨ ¨
Raakige meile meeldivaid
asju, looge pettekujutlusi. i
˜
Keerake teelt korvale,
lahkuge rajalt.
Me ei taha enam midagi
¨
kuulda Iisraeli Puhast.”” j
¨
¨
Seeparast utleb
¨
Iisraeli Puha:
˜
„Kuna te polgate
˜
minu sona, k
¨
loodate tussamisele
ja pettusele
ning toetute neile, l
¨ ¨
siis on see suutegu teile
¨ ¨
otsekui katkine muur,

˜
˜
˜
30:9 1 Voib tolkida ka „opetust”.
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¨
˜
otsekui aravajunud korge
¨ ¨
muur, mis on kokku
kukkumas.
¨
¨
See variseb jarsku, uhe
silmapilguga kokku.
˜
See lohutakse nagu suur
savianum,
purustatakse pihuks, nii et
¨ ¨ ¨
ei jaa jarele potikildugi,
millega tuleasemelt tuld
˜
votta
˜
voi lombist1 vett
¨
kuhveldada.”
¨
˜
Nii utleb korgeim valitseja
¨
Jehoova, Iisraeli Puha:
„Kui te tulete minu juurde
¨
tagasi ja pusite rahulikud,
¨ ¨
siis te paasete.
Rahulikkus ja usaldus oleks
teie tugevus.” a
Aga te pole tahtnud, b
¨
vaid utlete: „Ei, me
˜
pogeneme hobustel!”
¨
Seeparast tulebki teil
˜
pogeneda.
„Me kihutame kiiretel
ratsudel!” c
¨
Seeparast on teie
tagaajajadki kiired. d
¨
¨
Tuhat variseb uhe
¨
ahvardaja ees, e
¨
viie ahvardaja eest
˜
te pogenete,
kuni need, kes on teist alles
¨ ¨
jaanud, on otsekui mast
¨
maetipus,
¨
otsekui kogunemistahis
¨
f
kunkal.
Kuid Jehoova ootab
kannatlikult, et teile
armu anda, g
˜
ja ta touseb, et teile
halastada. h
˜
Sest Jehoova on oiguse
i
Jumal.

˜
¨
30:14 1 Teine voimalik tahendus: „veemahutist”.
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˜
˜
Onnelikud on koik,
kes teda ootavad1. a
19 Kui rahvas elab Siionis,
Jeruusalemmas, b siis sa ei nuta
¨ ¨
enam. c Sinu appihuudu kuuldes on ta sulle armuline: ta
vastab kohe, kui sind kuuleb. d
¨
20 Jehoova annab sulle kull
˜
ahastuseleiba ja rohumisevett, e
¨
˜
kuid su ulim opetaja ei pei¨
da end enam ja sa naed oma
¨
˜
silmaga oma ulimat opetajat. f
21 Kui te kaldute paremale
˜
˜
voi vasakule, kuulevad te kor¨ ¨
¨
vad haalt, mis teie tagant utleb:
¨
„See on tee, g kaige sellel.” h
¨
˜
22 Sa ruvetad hobeda, millega on kaetud su nikerdatud kujud, ja kulla, millega on kaetud su valatud kujud. i Sa vis¨
kad need kujud ara nagu menst¨
ruatsiooniverelapi ja utled neile:
„Minema siit!”1j 23 Jumal annab vihma su seemnele, mida sa
¨
maha kulvad, k ja sa saad maa
¨
saagist kulluslikult rammusat
¨
¨ ¨
leiba. l Sel paeval soovad su loomad avaral karjamaal. m 24 Veised ja eeslid, kellega maad ha¨ ¨
ritakse, soovad hapuoblikatega
segatud toitu, mida on tuulatud
¨
kuhvli ja hargiga. 25 Sel suu¨
rel tapapaeval, kui tornid lan˜
¨
gevad, voolavad igal korgel mael
¨
ja kunkal ojad ja veejoad. n
¨
¨
26 Taiskuu valgus on nagu pai¨
kese valgus ja paikese valgus
on seitse korda tugevam, o otse¨
¨
kui seitsme paeva valgus, paeval, kui Jehoova seob oma rahva vigastuse p ja parandab enda
¨ ¨
¨
loodud ranga haava. q
27 Jehoova1 tuleb kaugelt,
˜
poleva viha ja raskete
pilvedega.
˜
˜
˜
30:18 1 Voib tolkida ka „ohinal ootavad”.
˜
¨
30:22 1 Teine voimalik tahendus: „ja ni¨
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metad neid jalkuseks”. 30:27 1 Sona˜
sonalt „Jehoova nimi”.
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33

¨
Tema huuled on tais
meelepaha
ja tema keel on kui neelav
tuli. a
Tema hingus1 on kui
˜
kaelani ulatuv tulvajogi,
see raputab rahvaid
¨
˜
havingusoelal.
˜
Rahvaste lougade vahel on
suurauad, b mis juhivad
nad eksiteele.
Aga te laulate siis
¨
nagu puhadeks
¨ ¨
valmistumise ool c
¨
˜ ˜
ja tunnete sudameroomu
nagu see,
¨ ¨
kes sammub floodiga1
¨
Jehoova maele,
Iisraeli Kalju juurde. d
Jehoova toob kuuldavale
˜
¨ ¨
oma voimsa haale e
¨
¨
ning naitab oma kasivarre f
raevukat laskumist g
¨
uhes neelava tuleleegi, h
¨
paduvihma, i aikese ja
rahega. j
¨ ¨
Jehoova haal kohutab
¨ ¨
Assuuriat, k
¨ ¨
Jumal loob teda kepiga. l
Igat karistuskepi hoopi,
¨ ¨
mis Jehoova Assuuriale
jagab,
saadavad tamburiini- ja
¨ ¨
luurahelid, m
kui ta viibutab lahingus
¨
tema vastu katt. n
Sest temale on juba valmis
seatud Tofet1, o
see on ka kuninga jaoks. p
Puukuhi on suur ja lai,
¨
tuld ja puid on kulluslikult.
Jehoova hingus,
¨ ¨
˜
mis on kui vaavlijogi,
¨ ¨
˜
suutab selle polema.

˜
˜
30:28 1 Voib tolkida ka „vaim”. 30:29
˜
˜
¨ ¨
1 Voib tolkida ka „floodihelide saatel”.
30:33 1 Nime Tofet kasutatakse siin pilt˜
¨
liku poletuspaiga kohta, sumboliseeri¨
maks havingut.

JESAJA 31:1–32:6

¨
Hada neile, kes
¨
lahevad alla Egiptusse
¨
abi jarele, a
kes loodavad hobustele, b
rajavad lootuse
˜
sojavankritele,
et neid on palju,
˜
ja sojaratsudele1,
¨
et need on vagevad.
Aga nad ei vaata Iisraeli
¨
Puha poole
ega otsi Jehoovat.
2 Kuid temagi on tark ning
˜
ta toob onnetuse
˜
˜
ega vota oma sonu tagasi.
˜
˜
Ta touseb kurjade jougu
vastu
ja nende vastu, kes aitavad
¨
ulekohtusi.c
3 Aga egiptlased on vaid
inimesed, nad pole Jumal,
nende hobused on liha,
mitte vaim. d
˜
¨
Kui Jehoova tostab kae,
siis komistab iga abipakkuja
ja langeb iga abistatav,
¨
nad hukkuvad uheskoos.
¨
4 Jehoova utles mulle:
˜
„Nii nagu lovi, noor tugev
˜
lovi, uriseb oma saagi
juures,
kui tema vastu on kutsutud
kokku karjaste hulk,
¨ ¨
ega kohku nende haalest,
ei heitu nende kisast,
¨
niisamuti laskub vagede
˜
Jehoova alla sodima
¨
¨
Siioni mae ja kunka eest.
¨ ¨
5 Nagu allasoostev lind
¨
kaitseb vagede Jehoova
Jeruusalemma. e
¨ ¨
Ta kaitseb ja paastab,
¨ ¨
saastab ja vabastab.”
¨ ¨
6 „Iisraeli rahvas, poordu tagasi tema juurde, kelle vastu
¨
sa oled nii jultunult massanud. f
¨
¨
7 Sest sel paeval hulgab iga¨
¨
˜
uks teist oma tuhised hobeju-

31
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¨ ¨
malad ja vaartusetud kuldjuma¨
lad, mis teie kaed on patuselt
teinud.
¨ ¨
˜ ˜
8 Assuurlane langeb mooga
¨
labi, aga mitte inimese
˜ ˜
¨
mooga labi,
˜ ˜
teda neelab mook, aga mitte
˜ ˜
inimese mook. a
˜
˜ ˜
Ta pogeneb mooga eest
ja tema noored mehed
¨ ¨
pannakse sunnitoole.
¨ ¨
9 Suurest hirmust haabub
tema kalju
¨
ja kogunemistahis paneb
ta peamehed kohkuma,”
kuulutab Jehoova,
kelle valgus1 on Siionis ja
˜
poletusahi
Jeruusalemmas.
Kuningasb hakkab
˜
valitsema oiguse
nimel c
ning peamehed asuvad
˜
juhtima oigluse nimel.
¨
2 Igauks neist on otsekui
varjupaik tuule eest,
justkui ulualune
vihmavalingu ajal,
nagu veeojad
˜
pouases paigas, d
˜
nagu voimsa kalju vari
janusel maal.
¨
3 Nagijate silmad
pole siis enam suletud
˜
ja kuuljate korvad
¨
panevad tahele.
¨
4 Tormakate suda
¨ ¨
˜
suuvib opetusse
ning kogelejate keel
¨ ¨
raagib selgelt ja soravalt. e
¨ ¨
5 Rumalat ei huuta enam
¨
ullaks1
˜
˜
ja pohimoteteta meest
˜
ei peeta oilsaks.
¨ ¨
6 Sest rumal raagib rumalusi
¨
ja sepitseb sudames kurja, f

32

˜
˜
˜
31:9 1 Voib tolkida ka „tuli”. 32:5 1 Voib
˜
tolkida ka „heldeks”.
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7

8
9

10

11

12

13

14

¨
et argitada usust
¨ ¨
taganemist1 ja raakida
Jehoova kohta valet,
¨
¨
et lasta naljasel nalgida
¨
ja jatta janune joogita.
˜
˜
˜
Pohimoteteta mehe votted
on nurjatud. a
˜
¨
Ta ohutab toimima habitult,
et hukutada viletsaid
valega, b
¨ ¨
ka siis, kui vaene raagib
˜
oigust.
Aga helde sihiks on heldus,
¨ ¨
ta puuab ikka olla helde1.
˜
„Te muretud naised, touske
¨ ¨
ja kuulake mu haalt!
¨
Te hooletud tutred, c pange
¨
˜
tahele mu sonu!
Veidi rohkem kui
¨
aasta parast
¨
te, muretud, varisete,
sest kuigi
viinamarjakoristus
˜
loppeb, saaki pole. d
Vabisege, te muretud
naised!
¨
Varisege, te hooletud!
Heitke endalt riided
¨
ja pange puusade umber
kotiriie. e
Taguge endale halisedes
vastu rinda
˜
viljakate poldude ja
viljakandva viinapuu
¨
parast.
Mu rahva maal kasvavad
ogalised taimed ja
˜ ˜
asteldega poosad.
˜
Need vohavad koigis
majades, mis olid
¨
kord tais lusti,
˜
jah, koikjal selles varem
˜
nii rokkavas linnas. f
Sest kindlustorn on
¨
huljatud,
¨
¨
kararikas linn maha jaetud. g

˜
˜
32:6 1 Voib tolkida ka „tegutseda lugu˜
˜
¨
pidamatult”. 32:8 1 Voib tolkida ka „ullas”.
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Ofelist1a ja vahitornist on
¨ ¨
¨
saanud jaav tuhermaa
˜ ˜
roomuks metseeslitele
ja karjamaaks
kariloomadele, b
seniks kuni meie peale
¨
valatakse vaim ulalt c
˜
ning korbest saab
viljapuuaed
ja viljapuuaiast otsekui
mets. d
˜
˜
Siis elab korbes oigus
˜
ja˜ viljapuuaias oiglus. e
Oigus toob rahu f
˜
¨
ning oiguse vili on pusiv
rahu ja julgeolek. g
Mu rahvas elab
rahulikus elupaigas,
turvalistes eluasemetes,
vaiksetes puhkepaikades. h
Kuid rahesadu langetab
metsa
ning
linn tehakse maatasa.
˜
Onnelikud olete teie, kes
¨
˜
¨ ¨
kulvate koigi vete aares,
kes lasete pullil ja eeslil
vabalt liikuda!” i
¨
Hada sulle, laastaja,
keda pole laastatud, j
ja sulle, reetur,
keda pole reedetud!
Kui oled laastamise
˜
lopetanud,
laastatakse sind. k
Kui oled reetmise
˜
lopetanud,
reedetakse sind.
Oo, Jehoova,
ole meile armuline! l
Me loodame sinule.
¨
Toeta meid oma kasivarrega m igal hommikul
¨ ¨
ja ole meie paastjaks
¨
hadaajal. n
˜
¨ ¨
Sinu kouehaale eest rahvad
˜
pogenevad.
˜
Kui sa toused, nad hajuvad. o

3

¨
32:14 1 Ilmselt kungas Jeruusalemmas.

JESAJA 33:4–21

¨ ¨
4 Nagu ruustaksid aplad
˜
rohutirtsud, nii voetakse
¨
saak su kaest,
rohutirtsuparve kombel
tormatakse sellele kallale.
¨
5 Jehoova ulendatakse,
˜
ta elab korgustes.
¨
˜
Ta taidab Siioni oiguse ja
˜
oiglusega.
¨
6 Tema annab neil paevil
kindlustunde,
˜
¨ ¨
voimsa paaste, a tarkuse,
teadmised ja Jehoova
kartuse b —
see on inimese
varanduseks1.
7 Nende1 kangelased
¨
kisendavad tanaval,
¨
rahukaskjalad
nutavad kibedalt.
¨
8 Maanteed on maha jaetud,
¨
keegi ei randa jalgradadel.
Vaenlane on murdnud
lepingu,
¨
˜
ta on linnad ara polanud
ega hooli surelikest
inimestest. c
¨
9 Maa leinab1 ja narbub.
¨
Liibanon tunneb habi d
˜
ja koduneb.
Saaronist on saanud otsekui
˜
korb,
Baasan ja Karmel heidavad
endalt lehed. e
¨ ¨
˜
10 „Nuud ma tousen,”
¨
utleb Jehoova,
¨ ¨
¨
„nuud ma ulendan end, f
¨ ¨
˜
nuud ma teen end korgeks.
¨
11 Te kannate usas kuivanud
¨
˜
heina ja sunnitate korsi.
Teie vaim neelab teid
kui tuleleek. g
12 Rahvast saab kui
˜
poletatud lubi.
¨ ¨
˜
Ta suudatakse polema nagu
maharaiutud ogataimed. h
˜
¨
33:6 1 Teine voimalik tahendus: „Jumala
antud varandus”. 33:7 1 Ilmselt Juuda.
˜
¨
33:9 1 Teine voimalik tahendus: „kuivab”.
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13 Kuulake, kaugelviibijad,
mis ma teen!
¨
Lahedalolijad, tunnustage
¨
mu vagevust!
14 Patustajad on Siionis
hirmul, a
¨
usutaganejad varisevad:
„Kes meist saaks elada
¨ ¨
neelava tule aares? b
Kes meist saaks elada
kustumatute
¨
leekide lahedal?”
¨
˜
15 See, kes kaib oiguse teel, c
¨ ¨
˜
raagib tott, d
˜
¨
polgab ara ebaausa tulu,
¨
˜
keelab oma katel votta
¨
altkaemaksu, e
˜
katab korvad, et mitte
kuulda verevalamisest,
ja sulgeb silmad, et mitte
¨
naha kurja —
˜
16 see elab korgustes;
tema kindel varjupaik on
¨
kaljurungastel,
talle antakse leiba
ja veest ei tule tal puudu.” f
¨
17 Su silmad naevad kuningat
kogu ta hiilguses,
silmitsevad kauget maad.
¨
˜
18 Su suda meenutab oudusi:
„Kus on kirjutaja?
Kus on andami kaaluja? g
Kus on tornide lugeja?”
¨
19 Sa ei nae jultunud rahvast,
rahvast, kelle segast keelt
˜
sa ei moista
˜
ja kelle kokutavast konest
h
sa ei saa aru.
20 Vaata Siionit, meie
¨
pidupaevade linna! i
¨
Su silmad naevad
Jeruusalemma kui
rahulikku elupaika,
telki, mida ei liigutata, j
˜
mille vaiu ei tommata
¨
kunagi valja
¨ ¨
ja mille noore ei kista katki.
21 Selles paigas kaitseb
˜
korgeauline Jehoova meid
˜
kui joed ja laiad kanalid,
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22

23

24

˜
kus ei soida galeerilaevastik
¨
ja mida ei labi uhked laevad.
Sest Jehoova on meie
˜
kohtumoistja, a
Jehoova on meie
seadusandja, b
Jehoova on meie
kuningas c —
¨ ¨
tema paastab meid. d
¨
˜
Vaenlaste koied lotvuvad,
¨
masti ei suudeta pusti hoida
ega purjesid pingutada.
Sel ajal jagatakse
rikkalikku saaki,
lombakadki saavad
e
¨ suure noosi. ¨
Ukski elanik ei utle:
„Ma olen haige.” f
Rahvale, kes sel maal elab,
¨ ¨
antakse suu andeks. g
Rahvad, tulge ligi ja
kuulake,
˜
¨
rahvahoimud, pange tahele!
Kuulgu maa ja mis seda
¨
taidab,
˜
maapind ja koik sellest
˜
vorsuv!
Sest Jehoova tunneb
˜
meelepaha koigi rahvaste
h
vastu
˜
ja raevu koigi nende
˜
¨
sojavagede vastu. i
¨
Ta laseb nad havitada,
saadab nad tapale. j
Kes neist tapetakse,
˜
heidetakse korvale,
˜
nende laipadest touseb
lehka k
¨
˜
ja maed noretavad nende
verest. l
˜
˜
¨
Koik taeva sojavaed
˜
kodunevad,
taevas rullitakse kokku
nagu rullraamat.
˜
¨
Kogu selle sojavagi kuivab
kokku,
nagu kuivanud leht kukub
viinapuult
ja krimpsus vili viigipuult.

34

2

3

4

JESAJA 33:22–34:12

f Jes 35:4

˜ ˜
5 „Mu mook upub taevas
verre. a
˜
See langeb kohtumoistjana
Edomi peale, b
rahva peale, kelle olen
¨
otsustanud havitada.
˜ ˜
6 Jehooval on mook,
¨
see on uleni verine.
See tilgub rasvast, c
¨ ¨
noorte jaarade ja sikkude
verest,
¨ ¨
jaarade neerurasvast.
Sest Jehooval on ohver
Bosras,
suured tapatalgud
Edomimaal. d
7 Tarvadki tulevad tapale
koos nendega,
noored pullid koos
¨
vagevatega.
Nende maa vettib verest
¨
ja muld imbub labi rasvast.”
8 Sest Jehooval on
¨
¨
kattemaksupaev, e
¨
tasumisaasta, mil ta kaib
kohut Siioni kaitseks. f
˜
9 Tema1 joed muutuvad
pigiks
¨ ¨
ja muld vaavliks,
˜
tema maa saab poleva pigi
sarnaseks,
¨ ¨
¨
10 mis ei kustu ool ega paeval;
˜
selle suitsu touseb igavesti.
¨ ¨
˜
Ta jaab laastatuks koigiks
˜
polvedeks,
¨
enam kunagi ei kai keegi
¨
sealt labi.g
11 Pelikanid ja okassead
vallutavad selle,
˜
¨
korvukratsud ja rongad
hakkavad seal elama.
¨
¨
Jumal veab ta ule tuhjuse
˜ ˜
¨ ¨
moodunoori
¨ ¨
ja¨ laastamise loodinoori.
¨
12 Uhelegi tema ulikule ei anta
˜
kuningavoimu,
˜
koik tema peamehed
kaovad.

g Mal 1:4

34:9 1 Ilmselt Edomi pealinna Bosra.
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JESAJA 34:13–35:10
13 Tema kindlustornides
kasvavad okastaimed,
˜
kindlustes nogesed ja
ohakad.
ˇ
Temast saab saakalite
eluase, a
jaanalindude elupaik.
˜
14 Korbeasukad kohtuvad seal
ulguvate loomadega,
¨ ¨
metsik kits1 huuab oma
kaaslast.
¨ ¨
Oosorr asub sinna ja leiab
endale puhkepaiga.
15 Seal teeb madu endale pesa
ja muneb munad,
¨
ta haub need valja ja kogub
pojad enda varju.
Seal kogunevad harksabad,
¨
igauks oma paarilisega.
16 Uurige Jehoova raamatut ja
lugege sealt ette,
¨
et mitte ukski neist
ei puudu,
¨
ukski neist pole paariliseta,
sest Jehoova suu on
¨
seda kaskinud
ja tema vaim on nad
kokku kogunud.
17 Tema on neile liisku
heitnud,
¨
¨ ¨
tema kasi on neile maaratud
¨
˜ ˜
paiga valja mootnud.
Nad saavad selle igaveseks
enda valdusse,
¨ ¨
nad jaavad sinna elama
˜
˜
koigiks polvedeks.
˜
˜
Korb ja pouane maa
juubeldavad, b
˜
˜ ˜
korbetasandik roomutseb,
˜
ta oitseb kui krookus. c
˜
2 Maa oitseb, d
˜ ˜
˜
ta roomutseb ja hoiskab.
Talle antakse Liibanoni au, e
Karmeli f ja Saaroni g hiilgus.
¨
Rahvas saab naha Jehoova
au, meie Jumala hiilgust.

35
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¨
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958

PTK 34
a Mal 1:3


PTK 35
b Jes 29:17
Jes 32:14, 15

c Jes 4:2
Jes 27:6
Jes 35:6
Jes 51:3
Hes 36:35

d Ho 14:5, 6
e Jes 60:13
f Jer 50:19
g Jes 65:10


Teine veerg
a Heb 12:12
b Jer 51:56
c Jes 25:9
Sef 3:16, 17

d L 146:8
Jes 42:16
Mt 9:28–30

e Jes 29:18
Jer 6:10
Mr 7:32–35
Lu 7:22

f Mt 11:5
Ap 8:7
Ap 14:8–10

g Mt 15:30
h Jes 44:3
i Jer 9:11
j Esr 1:3
Jes 11:16
Jes 49:11
Jes 62:10
Jer 31:21

k Jes 52:1
l Jes 11:6, 7
Jes 65:25
Hes 34:25
Ho 2:18

m L 107:2, 3
Jes 62:12

n 5Mo 30:4
o Jes 51:11
Jer 31:11, 12

p Jer 33:10, 11
q Jes 30:19
Jes 65:19

˜
¨
3 Kinnitage norku kasi,
tehke tugevaks
˜
a
¨ vankuvad polved.
4 Oelge neile,
¨
kel murelik suda:
¨
„Olge tugevad, arge kartke!
¨
Teie Jumal tuleb katte
maksma,
Jumal tuleb tasuma. b
¨ ¨
Ta tuleb ja paastab teid.” c
5 Siis pimeda silmad
avanevad d
˜
ja kurdi korvad
¨
lahevad lahti. e
6 Siis jalust vigane
¨
huppab kui hirv f
˜
ja keeletu keel hoiskab. g
˜
Korbes tulvavad veed
˜
˜
ja korbetasandikul joed.
˜
7 Korbenud alast
saab roostik
˜
ja pouasest maast
saavad
veeallikad. h
ˇ
Saakalite elukohas,
nende puhkepaigas, i
haljendab rohi, kasvab
¨ ¨
pilliroog ja papuurus.
8 Seal kulgeb tee, j
mida kutsutakse
¨
teeks.
¨ puhaks
¨
Ukski ruve ei saa sellel
¨
rannata. k
¨
See on uksnes nende jaoks,
¨
kel on luba seal kaia,
¨
ukski rumal ei eksi sinna.
˜
9 Lovi seal ei ole
¨
¨
ja ukski kiskja sinna ei lahe,
l
neid
seal ei leidu.
¨
Uksnes vabaksostetud
¨
kaivad sellel. m
10 Jehoova lunastatud
¨ ¨
poorduvad tagasi n ja
tulevad Siionisse
˜
hoisates, o
¨
nende paid kroonib
˜ ˜
lakkamatu room. p
˜ ˜
Juubeldus ja roomustus
saadavad neid,
aga kurbus ja ohkamine
˜
¨
pogenevad ara. q

959

36

JESAJA 36:1–19

Kuningas Hiskija nelja¨
teistkumnendal aastal tuli
¨ ¨
Assuuria a kuningas Sanherib
˜
koigi Juuda kindlustatud linnade vastu ja vallutas need. b
¨ ¨
2 Assuuria kuningas saatis Laakisest c Jeruusalemma kuningas
¨
Hiskija juurde ulemjoogikalla¨
˜
˜
¨
ja1d uhes voimsa sojavaega. Nad
¨
peatusid ulatiigi veejuhtme juu¨
res, e mis on pesupesemisvalja¨ ¨
¨
le viiva tee aares. f 3 Siis laksid
¨
kojaulem Eljakim, g Hilkija poeg,
ning kirjutaja Sebna h ja kroo¨
nik Joah, Aasafi poeg, ulemjoogikallajaga
kohtuma.
¨
¨
4 Ulemjoogikallaja
utles nei¨
le: „Oelge Hiskijale: „Nii lausub
¨ ¨
suur kuningas, Assuuria kunin¨
gas: „Millele sa kull loodad? i
¨
˜
5 Sa utled, et sul on nii so˜
japlaan kui ka joud. Kuid need
¨
˜
on tuhjad sonad. Kelle peale sa
loodad, et julged minu vastu
¨
massata? j 6 Sa loodad Egiptuse, selle murtud pilliroo peale, mis tungib pihku ja puurib
¨
peost labi, kui sellele toetuda.
Niisugune on vaarao, Egiptu˜
se kuningas, koigile, kes tema
¨
peale loodavad. k 7 Kui te utlete mulle, et te loodate oma Jumala Jehoova peale, siis kas
polnud need mitte tema ohvripaigad ja altarid, mis His˜
¨
kija korvaldas, l oeldes Juudale ja Jeruusalemmale: „Te peate kummardama selle altari
˜
¨ ¨
ees”?”” m 8 Palun solmi nuud
¨ ¨
mu isanda Assuuria kuningaga n selline kihlvedu: ma annan sulle 2000 hobust, kui sa
suudad neile ratsanikud leida.
¨ ¨
9 Kuidas suudaksid sa luua ise¨
˜
gi vaikseimat voimukandjat mu
isanda sulaste seast, kui loodad Egiptuse vankrite ja ratsanike peale? 10 Kas olen ma

m 5Mo 12:11

k Jer 49:23

siis ilma Jehoova loata selle
¨
maa vastu tulnud, et see havi¨
tada? Jehoova ise utles mulle:
¨
„Mine selle maa vastu ja havita
see!””
¨
11 Siis utlesid Eljakim, Seb¨
na a ja Joah ulemjoogikallaja¨ ¨
le: b „Palun raagi oma sulastega
c me saame selaramea1 keeles,
¨
¨ ¨
lest aru. Ara raagi meiega juu¨ ¨
di keeles muuri peal oleva rah¨
va kuuldes.” d 12 Ent ulemjoogikallaja vastas: „Kas mu isand
¨ ¨
˜
saatis mind raakima neid sonu
vaid teie isandale ja teile? Kas
¨ ¨
mitte ka neile, kes istuvad muu¨ ¨
ril ning peavad koos teiega sooma oma rooja ja jooma oma
kust?”
¨ ¨
¨
13 Siis huudis ulemjoogikal¨ ¨
laja valju haalega juudi kee¨
les: e „Kuulake, mida utleb suur
¨ ¨
kuningas, Assuuria kuningas! f
¨
˜
14¨ Kuningas
utleb
nonda:
„Arge laske Hiskijal end petta,
¨ ¨
sest ¨ tema ei suuda teid paasta! g
15 Argu pangu Hiskija teid
¨
lootma Jehoova peale! h Ta ut¨ ¨
leb: „Jehoova paastab meid!
¨ ¨
Seda linna ei anta Ass
¨ uuria ku¨
ninga katte.” 16 Arge kuula¨ ¨
ke Hiskijat, sest Assuuria ku¨
˜
ningas utleb: „Solmige minuga
rahu ja andke alla. Siis te saa¨
¨ ¨
te igauks suua oma viinapuust
ja viigipuust ning juua omaenda veemahutist, 17 kuni ma
tulen ja viin teid maale, mis on
teie maa sarnane, i maale, kus
¨
on vilja ja varsket veini,
leiba ja
¨
¨
viinamagesid. 18 Arge laske
˜
Hiskijal end eksitada sonadega
¨ ¨
„Jehoova paastab meid!”. Kas
˜
on moni teiste rahvaste juma¨ ¨
¨ ¨
laist paastnud oma maa Assuu¨
ria kuninga kaest? j 19 Kus on
Hamati ja Arpadi jumalad? k Kus
on Sefarvaimi l jumalad? Kas
¨ ¨
nemad paastsid Samaaria minu

˜
˜
ˇ
36:2 1 Voib tolkida ka „ravsake”.

l 2Ku 17:24

˜
˜
¨ ¨
36:11 1 Voib tolkida ka „suuria”.
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JESAJA 36:20–37:19

¨
˜
kaest? a 20 Kes koigist nende
¨ ¨
maade jumalatest on paastnud
¨
oma maa minu kaest, et Jehoo¨ ¨
va suudaks paasta Jeruusalem¨
ma minu kaest?””” b
21 Aga nad olid vait ega vas˜
tanud talle sonagi, sest kuningas oli keelanud talle vastata. c
¨
22 Siis tulid kojaulem Eljakim,
Hilkija poeg, ning kirjutaja Sebna d ja kroonik Joah, Aasafi
˜
poeg, Hiskija juurde, riided loh¨
ki karistatud, ning andsid talle
¨
˜
teada ulemjoogikallaja sonad.
Niipea kui kuningas His˜
¨
kija neid sonu kuulis, ka˜
ristas temagi oma riided lohki,
¨
pani endale kotiriide umber ja
¨
laks Jehoova kotta. e 2 Ta saa¨
tis kojaulem Eljakimi, kirjutaja Sebna ja vanemad preestrid,
¨
kotiriie umber, prohvet Jesaja, f
¨
Aamotsi poja juurde. 3 Nad utlesid Jesajale: „Nii lausub Hiski¨
˜
ja: „See paev on ahastuse, soit¨
luse ja teotuse paev, sest lapsed
˜
on joudnud emakasuudmeni,
¨
˜
kuid sunnituseks pole enam joudu. g 4 Ehk su Jumal Jehoova
¨ ¨
¨
kuuleb seda, mida raagib ulemjoogikallaja, kelle tema isand
¨ ¨
Assuuria kuningas on saatnud
˜
monitama elavat Jumalat, h ning
˜
˜
nouab temalt aru nende sona¨
de parast, mis su Jumal Jehoova on pidanud kuulma. Palveta
¨ ¨
nuud nende eest, i kes on veel
elus!”” j
¨
5 Niisiis laksid kuningas Hisk
kija sulased Jesaja juurde
¨
¨
6 ja Jesaja utles neile: „Oelge
oma isandale:
„Nii lausub Je¨
hoova: „Ara tunne hirmu l kuul˜
¨
dud sonade parast, millega As¨ ¨
suuria kuninga sulased m on
mind teotanud. 7 Ma panen
¨
¨
˜
tema pahe uhe motte ning ta
¨
˜
kuuleb uht sonumit ja naaseb
oma maale. n Ma lasen tal lange˜ ˜
¨
da mooga labi ta omal maal.””” o

37

960

PTK 36
a 2Ku 17:6
2Ku 17:22, 23
Jes 10:11

b 2Ku 19:17, 18
2Aj 32:15
Jes 37:23

c 2Ku 18:
36, 37
˜
Op 9:7

d Jes 22:15


PTK 37
e 2Ku 19:1–4
f 2Aj 26:22
Jes 1:1

g Jes 26:17, 18
h 1Sa 17:45
2Ku 18:
28, 35

i 2Aj 32:20
L 50:15
Jl 2:17

j
k
l
m
n
o

2Ku 17:18
2Ku 19:5–7
5Mo 20:1
2Ku 18:17
˜
Op 21:1
2Aj 32:21
Jes 37:37, 38


Teine veerg
a Jos 10:29, 30
2Ku 8:22
2Ku 19:8–13

b 2Ku 18:17
c 2Aj 32:15
d 2Ku 17:5, 6
2Aj 32:13
Jes 10:11

e Jes 36:19
f 1Mo 11:31
g 2Ku 17:24
Jes 36:19

h 2Ku 19:14–19
i 1Ku 8:30
2Aj 6:20
2Aj 20:9
Tn 9:3

j L 46:7
Jes 8:13

k 2Aj 6:40
L 65:2

l 2Aj 16:9
1Pe 3:12

m Jes 37:4
n 2Ku 15:29
2Ku 16:8, 9
1Aj 5:26

o Jes 10:11

¨
8 Ulemjoogikallaja kuulis, et
¨ ¨
Assuuria kuningas oli Laakise
˜
¨ ¨
alt tagasi tombunud, ning poordus tagasi kuninga juurde ja
˜
leidis ta sodimas Libna vastu. a
¨ ¨
9 Kui Assuuria kuningale teatati, et Etioopia kuningas Tirha¨
˜
ka on tulnud valja temaga so¨
dima, saatis ta uuesti kaskjalad
˜
b selliste sonadeHiskija juurde
¨
ga: 10 „Oelge¨ Juuda kuningale Hiskijale: „Ara lase oma Jumalal, kellele sa loodad, end
¨
petta, kui ta utleb: „Jeruusa¨ ¨
lemma ei anta Assuuria kunin¨
ga katte!” c 11 Sa oled kuul¨ ¨
nud, mida Assuuria kuningad
˜
on teinud koigi maadega, et
¨
nad on need havitanud. d Kas
¨
¨ ¨
sina uksi peaksid paasema?
12 Kas rahvaste jumalad, kelle
¨
¨ ¨
mu esiisad havitasid, paastsid
nad? e Kus on Goosan, Haaran f
ja Resef ning Telassaris elanud
Edeni rahvas? 13 Kus on Hamati kuningas, Arpadi kuningas, Sefarvaimi, g Heena ja Ivva
linnade kuningad?””
˜
¨
14 Hiskija vottis kaskjalga¨
de kaest kirja ja luges sel¨
¨
¨
le labi. Seejarel laks ta Jehoova kotta, laotas kirja Jehoova
ette h 15 ning palvetas Jehoo¨
va poole: i 16 „Oo, vagede Jehoova, j Iisraeli Jumal, kes istud
troonil keerubite kohal1, sina
¨
˜
uksi oled koigi maa kuningriikide Jumal, sina oled teinud tae¨ ¨
˜
va ja maa. 17 Poora oma korv
ja kuula, Jehoova! k Ava oma
¨
silmad ja nae, Jehoova! l Kuula
˜
˜
koiki neid Sanheribi sonu, mil˜
lega ta monitab elavat Juma˜
lat. m 18 See on tosi, Jehoova,
¨ ¨
et Assuuria kuningad on laas˜
tanud koiki maid n ja ka enda
maad. 19 Nad on visanud tulle nende jumalad, o sest need
˜
¨
37:16 1 Teine voimalik tahendus: „vahel”.
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polnudki jumalad, vaid inimes¨
¨ ¨
te katetoo, a kivi ja puu. See¨
¨
parast said nad need havitada.
¨ ¨
20 Nuud aga, meie Jumal Je¨ ¨
¨
hoova, paasta meid tema kaest,
˜
et koik maa kuningriigid saaksid teada, et sina, Jehoova,
oled ainus Jumal!” b
¨
¨
21 Seejarel lakitas Aamot˜
si poeg Jesaja Hiskijale sonu¨
mi: „Nii utleb Iisraeli Jumal Jehoova: „Kuna sa palvetasid mu
¨ ¨
poole Assuuria kuninga San¨
heribi parast, c 22 siis see on
˜
sona, mis Jehoova tema kohta
¨
utleb:
¨
„Siioni neitsilik tutar
˜
polgab sind,
ta pilkab sind.
¨
Jeruusalemma tutar
¨
vangutab su parast pead.
˜
23 Keda sa oled monitanud d
ja teotanud?
Kelle peale sa oled
˜
¨ ¨
korgendanud haalt, e
˜
kelle poole tostnud
¨
oma ulbed silmad?
¨
Eks see ole Iisraeli Puha! f
24 Oma sulaste kaudu oled
sa teotanud Jehoovat, g
¨
oeldes:
˜
„Oma sojavankrite hulgaga
˜
¨
tousen ma magede
harjadele, h
Liibanoni kaugeimaisse
paigusse.
Ma raiun maha
selle suursugused seedrid,
parimad kadakad.
˜
Ma tulen tema korgeimasse
varjupaika, tihedaimasse
metsa.
25 Ma kaevan kaevusid ja
joon vett,
kuivatan jalataldadega
˜
joed1 Egiptuses.”
˜
˜
37:25 1 Voib tolkida ka „Niiluse kanalid”.

JESAJA 37:20–33
PTK 37
a Jes 40:19
Jes 41:7
Jer 10:3
Ho 8:6
Ap 17:29

b 5Mo 32:
31, 39
L 83:18
L 96:5

c 2Ku 19:20, 21
d 2Ku 19:4, 16
e 2Ku 18:
30, 35
Jes 10:12, 13

f 2Mo 15:11
2Ku 19:22–24
Jes 10:20
Hes 39:7

g 2Aj 32:17
h Jes 10:10, 11


Teine veerg
a L 33:11
Jes 46:10

b Jes 55:10, 11
c 2Ku 19:25, 26
˜

5:21
d Op
˜

Op 15:3
Heb 4:13

e 2Ku 19:27, 28
f L 46:6
Jes 10:15
Jes 37:23

g Jes 36:4, 20
h L 32:9
i 2Ku 19:29–31
j Jes 1:9
Jes 10:20, 21

k 2Ku 19:4
l Jes 59:17
Jl 2:18
Sak 1:14, 15

m Jes 10:24
n 2Aj 32:22
Jes 10:32

26 Kas sa pole kuulnud?
Juba ammusest ajast
on see otsustatud.
¨
Kaugetest paevadest peale
olen ma selleks
valmistunud. a
¨ ¨
Nuud viin ma selle ellu. b
Sina muudad kindlustatud
linnad rusuhunnikuiks.c
27 Nende elanikud on abitud,
nad on hirmunud ja
¨
peavad habi tundma.
˜
Nad on kui taimed pollul ja
kui haljas rohi,
nagu katustel kasvav rohi,
˜
mille korvetab idatuul.
¨
28 Aga ma tean hasti,
millal sa istud,
¨
millal lahed ja tuled d
ning millal sa raevud
mu peale, e
29 sest sinu raev mu vastu f
¨
ja su moirgamine
˜
on ulatunud mu korvu. g
¨
Seeparast panen ma
konksu sulle ninna
ja suurauadh suhu
ning viin sind tagasi sama
teed, mida sa tulid.”
¨
30 See on sulle margiks, His¨ ¨
kija: sel aastal te soote isekasva¨
nud vilja, jargmisel aastal sellest
˜
vorsunud vilja, kuid kolmandal
¨
˜
aastal te kulvate seemet ja loika¨
¨ ¨
te, istutate viinamagesid ja soote nende saaki. i 31 Need, kes
¨ ¨
¨
Juuda soost paasevad, kes jarele
¨ ¨
jaavad, j juurduvad alt ja kannavad vilja pealt, 32 sest Jeruu¨
¨
¨ ¨
salemmast valjuvad jarelejaanud
¨
¨ ¨
ja Siioni maelt tulevad ellujaa¨
nud.k Vagede Jehoova tuline ind
teeb seda. l
¨
¨
33 Seeparast utleb Jehoova
¨ ¨
Assuuria kuninga kohta: m
„Sellesse linna ta ei tule, n
ta ei lase sinna noolt,
ei astu selle vastu kilbiga

JESAJA 37:34–38:14

¨
ega raja selle umber
piiramisvalli.”” a
34 „Ta lahkub sama teed,
¨ ¨
mida mooda ta tuli,
sellesse linna ta ei tule,”
lausub Jehoova.
35 „Ma kaitsen seda linna b
¨ ¨
ja paastan selle iseenda
¨
parast c
ja oma teenija Taaveti
¨
parast.”” d
¨
¨
36 Jehoova ingel laks val¨ ¨
ja ja tappis assuurlaste laagris
185 000 meest. Kui rahvas hom¨
˜
¨
mikul vara ules tousis, nagi
ta vaid surnukehasid. e 37 Siis
¨ ¨
Assuuria kuningas Sanherib
¨
lahkus, laks tagasi Niinevesse f
¨
ja jai sinna. g 38 Kord, kui ta
kummardas oma jumalat Nisro˜
kit selle templis, loid tema enda
pojad Adrammelek ja Sareser
˜ ˜
˜
ta moogaga maha h ning pogenesid Araratimaale. i Ja tema
poeg Assarhaddon j sai tema
asemel kuningaks.
¨
¨
Neil paevil jai Hiskija haigeks ja oli lausa suremas.k
Tema juurde tuli prohvet Jesaja, l Aamotsi poeg, ning teatas:
¨
„Nii utleb Jehoova: „Anna veel
viimased korraldused oma kodakondsetele, sest sa ei parane,
¨ ¨
vaid sured.”” m 2 Seepeale poo¨
ras Hiskija nao seina poole ja
palus Jehoovat: 3 „Oo, Jehoova, ma anun sind, et sa meenu¨
taksid, n kuidas ma olen kainud
¨
su ees ustavalt ja kogu sudamest o ning olen teinud head su
silmis!” Ja Hiskija nuttis kibedasti.
4 Siis tuli Jesajale Jehoovalt
˜
sonum: 5 „Mine tagasi ja tea¨
ta Hiskijale: p „Nii utleb sinu esiisa Taaveti Jumal Jehoova: „Ma
¨
kuulsin su palvet q ja nagin su
¨
pisaraid. r Ma lisan su elupaeva¨ ¨
dele 15 aastat. s 6 Ma paastan

38
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¨ ¨
sinu ja selle linna Assuuria ku¨
ninga kaest ning kaitsen seda
¨
linna. a 7 See on sulle margiks
¨
Jehoovalt, et Jehoova viib tai˜
de oma sona: b 8 ma lasen varjul, mis on Aahase trepil1 alla¨
poole liikunud, kumme astet ta¨
c
gasi minna.””” Ja vari lakski
¨
trepil tagasi kumme astet, mis
ta oli juba laskunud.
9 Juuda kuninga Hiskija
laul, mille ta tegi, kui oli haigusest paranenud.
¨
10 Ma utlesin: „Oma elu poolel
teel
tuleb mul minna surmavalla
¨
varavaisse,
¨ ¨
minult roovitakse mu
¨
¨ ¨
ulejaanud aastad.”
¨
11 Ma utlesin:
¨
„Ei nae ma Jaahi1,
Jaahi elavate maal. d
¨
Ei nae ma enam inimesi,
kui olen selle paiga asukate
˜
˜
seas, kus koik loppeb.
12 Mu elupaik on maha kistud
¨
˜
ja ara voetud e
nagu karjase telk.
Ma olen oma elu kokku
rullinud nagu kangur
kanga.
˜
˜
Otsekui loimelongade
¨
˜
kuljest loikad sa mu lahti.
¨ ¨
Varavalgest oopimeduseni
˜
viid sa mind lopu poole. f
13 Kuni hommikuni rahustan
ma end.
˜
˜
Lovi kombel murrad sa koik
mu luud.
¨ ¨
Varavalgest oopimeduseni
˜
viid sa mind lopu poole. g
¨ ¨
14 Ma haalitsen nagu piiritaja
˜
¨
voi rastas1, h
kudrutan nagu tuvi. i

¨
38:8 1 Ilmselt oli see trepp nagu paikese¨
kell ja varju liikumise jargi trepiastmetel arvestati aega. 38:11 1 Jaah on nime
¨
˜
Jehoova luhivorm. 38:14 1 Teine voima¨
lik tahendus: „kurg”.

963
Mu silmad vaatavad
¨
˜
vasinult korgustesse:a
„Oo, Jehoova,
¨
ma olen suures hadas!
b
Ole mulle toeks!”
¨
15 Mida ma oskan oelda?
¨ ¨
Ta raakis minuga ja
tegutses.
¨
Ma kain alandlikult
˜
koik oma aastad,
meenutades oma
hingeahastust.
¨
16 Oo, Jehoova, tanu nendele1
inimene elab
¨
ja tanu nendele
¨
pusib minus eluvaim.
Sina annad mulle tagasi
tervise ja hoiad mind
elus. c
17 Rahu asemel oli mul suur
kibedus,
aga kuna sa olid minusse
kiindunud,
¨ ¨
saastsid sa mind hukatuse
august. d
˜
Koik mu patud oled sa
heitnud oma selja taha. e
¨
18 Surmavald ei ulista sind, f
surm ei kiida sind. g
¨
Kes lahevad alla
¨
hauasugavusse, ei looda
su ustavuse peale. h
19 Elav, ainult elav kiidab sind
¨
nagu minagi sel paeval.
¨ ¨
Isa raagib poegadele sinu
ustavusest. i
¨ ¨
20 Oo, Jehoova, paasta mind!
¨
Siis me mangime
keelpillidel mu laule j
˜
¨
koik oma elupaevad
Jehoova kojas.” k
¨
¨
21 Jesaja utles seejarel: „Too¨
ge viigimarjapatsike ja pange see
paisele, et ta saaks terveks.” l
¨
22 Aga enne veel kusis Hiskija:
¨
„Mis on margiks, et ma saan Jehoova kotta minna?” m
¨
˜
38:16 1 St tanu Jumala sonadele ja tegudele.
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¨
Sel ajal saatis Babuloni kuningas Merodak-Baladan, Baladani poeg, Hiskijale kirja ja kingituse, a sest ta
oli kuulnud tema haigusest ja
˜
paranemisest. b 2 Hiskija vottis
¨
˜ ˜
kaskjalad roomuga vastu ning
¨
naitas neile oma aardekambrit, c
˜
˜
hobedat ja kulda, palsamioli ja
˜
muid kalleid olisid, kogu oma
˜
relvaladu ja koike, mis oli tema
¨
varakambrites. Hiskija ei jatnud
¨
neile midagi naitamata oma kojas ja kogu oma valitsusalal.
3 Siis tuli prohvet Jesaja ku¨
ningas Hiskija juurde ja kusis te¨ ¨
malt: „Mida need mehed raakisid
ja kust nad tulid?” Hiskija vastas:
¨
„Nad tulid kaugelt maalt, Babu¨
lonist.” d 4 Jesaja kusis: „Mida
¨
nad su kojas nagid?” Hiskija vas¨
˜
tas: „Nad nagid mu kojas koi¨
¨
ke. Ma ei jatnud neile naitamata
midagi sellest, mis on mu varakambrites.”
¨
5 Siis utles Jesaja Hiskija¨ ¨
¨
le: „Kuula nuud vagede Jehoova
˜
¨
sonu: 6 „Tulevad paevad, mil
˜
koik, mis on su kojas ja mis su
¨
esiisad on kogunud, viiakse ara
¨
¨ ¨
Babuloni. Midagi ei jaa alles,e
¨
˜
utleb Jehoova. f 7 Ja moned su
¨
poegadest, kes sulle sunnivad,
¨
viiakse Babuloni kuninga palees˜
se oukonnaametnikeks.”” g
¨
8 Seepeale utles Hiskija Jesa˜
jale: „Jehoova sonad, mis sa mul¨ ¨
le raakisid, on head,” ja lisas:
„Sest minu eluajal on rahulik ja
turvaline.” h
„Lohutage, lohutage mu
¨
rahvast,” utleb teie
Jumal. i
¨ ¨
2 „Raakige Jeruusalemmale,
¨
puudutage tema sudant,1
kuulutage talle, et ta
¨ ¨
˜
sunnitoo on loppenud,
¨ ¨
¨
tema suu on huvitatud. j

39

40

˜
˜
¨ ¨
40:2 1 Voib tolkida ka „troostige teda”.

JESAJA 40:3–17

3

4

5

6

7

8

9

¨
Jehoova on talle taielikult1
˜
tasunud koigi tema
eest.” a
¨ pattude
¨ ¨
¨ ¨
˜
Uks haal huuab korbes:
„Puhastage1 Jehoova tee!b
Tehke meie Jumalale sirge
¨
˜
maanteec labi korbe. d
˜
¨
Koik orud taidetagu
˜
¨
¨
ning koik maed ja kunkad
tehtagu madalaks.
¨
Kunklik pinnas
saagu tasaseks
ja murdmaastik
orutasandikuks. e
Jehoova auhiilgus
saab ilmsiks f
˜
¨
ja koik inimesed naevad
¨
seda uheskoos, g
sest Jehoova suu
¨ ¨
on raakinud.”
¨
¨ ¨
Kuula, keegi utleb: „Huua!”
¨
Teine kusib: „Mida ma pean
¨ ¨
huudma?”
˜
„Koik inimesed on kui rohi,
kogu nende truu armastus
¨
kui lilleke valjal.h
¨
Rohi kuivab ara,
˜
¨
oieke narbub, i
sest Jehoova hingus1
puhub selle peale. j
˜
Inimesed on toesti vaid rohi.
¨
Rohi kuivab ara,
˜
¨
oieke narbub,
˜
aga meie Jumala sona
¨
pusib igavesti.” k
˜
˜
¨
Touse korgele maele,
¨
naine, kes tood haid
˜
sonumeid Siionile. l
˜
Hoika valjult,
¨
naine, kes tood haid
˜
sonumeid
Jeruusalemmale.
˜
¨
Hoika, ara karda!
Teata Juuda linnadele:
„Siin on teie Jumal!” m

˜
˜
40:2 1 Voib tolkida ka „kahekordselt”.
˜
˜
40:3 1 Voib tolkida ka „valmistage ette”.
˜
˜
40:7 1 Sona-sonalt „vaim”.
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˜
10 Korgeim valitseja Jehoova
˜
˜
tuleb, voimas joult,
¨
tema kasivars valitseb. a
Tal on kaasas tasu,
ja tema ees on palk,
mida ta maksab. b
11 Ta hoiab oma karja kui
karjane. c
¨
Oma kasivarrega kogub ta
tallekesed kokku
˜
ja kannab neid poues,
hellalt juhib ta imetavaid
lambaid. d
˜ ˜
12 Kes on mootnud pihuga
merevee e
˜
ja sormedega1 taeva?
Kes on kogunud
˜ ˜
˜
moodunousse maa tolmuf
˜
voi vaaginud kaaludega
¨
magesid,
¨
kaalukaussidega kunkaid?
˜ ˜
13 Kes on mootnud1
Jehoova vaimu
˜
˜
ja kes voib teda nouandjana
˜
opetada? g
˜
14 Kellega on ta nou pidanud,
et saada arusaamist,
˜
˜
voi kes opetab teda
˜
oiguse teel,
jagab talle teadmisi
¨
ja avab talle ulima tarkuse
h
tee?
¨
15 Rahvad on kui tilk ambris
ja nagu tolm
kaalukaussidel. i
˜
¨
Ta tostab saared ules
¨
justkui tolmukubemed.
16 Isegi Liibanoni puudest ei
piisa, et hoida tuld alal,
ja selle metsloomadest
ei piisa, et tuua
˜
poletusohvrit.
˜
17 Koik rahvad on tema ees
kui eimiski, j

˜
˜
40:12 1 Sona-sonalt „vaksaga”. Vaks oli
¨
¨
¨
˜
valjasirutatud poidla ja vaikse sorme
vaheline kaugus. (Vt lisa B14.)
˜
¨
40:13 1 Teine voimalik tahendus: „suut˜
nud moista”.
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25

¨
nad on talle kui tuhi koht,
neid nagu polekski. a
˜
Kellega te siis vordlete
b
Jumalat,
kes oleks tema sarnane? c
¨
¨ ¨
Kasitooline valab
jumalakuju,
¨
kullassepp kuldab selle ule d
ja sepistab sellele
˜
hobeketid.
Mees valib ohvrianniks
puu, e
˜
kodunematu puu.
¨
¨ ¨
Ta otsib osava kasitoolise,
et see valmistaks
nikerdatud kuju,
¨
mis umber ei kuku. f
Kas te ei tea?
Kas te pole kuulnud?
Kas teile pole algusest peale
¨ ¨
raagitud?
˜
Kas te pole moistnud seda,
mis on ilmne maa
rajamisest saadik? g
See on tema, kes elab
maakera1 kohal, h
mille elanikud on
kui rohutirtsud.
Ta laotab taeva laiali
nagu loori,
˜
tombab selle laiali
nagu telgi, milles elada. i
˜
Ta alandab korged
ametnikud eikellekski
˜
ja teeb maa kohtumoistjad1
¨
tuhiseks.
Vaevalt on nad istutatud,
¨
vaevalt on nad kulvatud,
vaevalt on nad mullas
juurdunud,
kui nende peale puhutakse
ja nad kuivavad
ning tuul viib nad minema
˜
kui korred. j
˜
„Kellega te mind vordlete,
˜
kellega mind vordseks
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31

¨
peate?” kusib tema,
¨
kes on puha.
˜
„Tostke oma silmad taeva
poole ja vaadake.
˜
Kes on loonud need koik? a
¨
See on tema, kes viib taies
¨
koosseisus valja nende
¨
vaed,
˜
kes nimetab neid koiki
nimepidi. b
¨
Tanu tema tohutule
energiale ja
¨
˜
aukartustaratavale joule c
ei puudu neist ainuski.
¨
¨
Misparast sa, Jaakob, utled
¨
ja miks sa, Iisrael, vaidad:
„Minu tee on Jehoova eest
varjatud,
˜
Jumal ei moista mulle
˜
oigust”? d
Kas sa ei tea,
kas sa pole kuulnud?
¨ ¨
Jehoova, maa aarte looja,
¨
on Jumal labi igaviku. e
¨
˜
Ta ei vasi ega norke eal, f
tema tarkus on
hoomamatu1. g
¨
Tema annab vasinule
rammu
˜
˜
ja jouetule palju joudu. h
¨
˜
Poisid vasivad ja norkevad,
noored mehed komistavad
ja kukuvad,
aga kes loodavad Jehoova
˜
peale, saavad uut joudu.
˜
¨
Nad tousevad tiibadega ules
nagu kotkad. i
˜
Nad jooksevad ega norke,
¨
¨
kaivad ega vasi.” j
„Kuulake mind vaikides,1
te saared2.
˜
Kogugu rahvad joudu,
¨ ¨
tulgu mu ette ja raakigu, k
¨
¨
lahme uheskoos kohtusse.

41

˜
˜
¨
40:28 1 Voib tolkida ka „labiuurimatu”,

˜
˜
˜
 „mo˜ otmatu”.
41:1 1 Voib tolkida ka „vai˜
˜
˜ ˜
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40:22 1 Voib tolkida ka „maasoori”.
kige mu ees”. 2 Viitab Vahemere ranni-

˜
˜
40:23 1 Voib tolkida ka „valitsejad”.

k Jes 41:21

kualadele.

JESAJA 41:2–16

¨
˜
2 Kes kutsus paikesetousu
poolt mehe, a
˜
kutsus ta oiglaselt
oma jalge ette1,
et anda talle rahvad
ja lasta tal alistada
kuningad? b
˜ ˜
Kes teeb nad tema mooga
˜
ees pormuks,
˜
tema vibu ees korteks
tuules?
¨
3 Ta ajab neid taga ja laheb
takistamatult
¨ ¨
mooda radu, mida ta varem
¨
pole kainud.
4 Kes on seda teinud
˜
ja nonda toiminud,
kutsunud olemasollu
˜
rahvapolvi?
Mina, Jehoova,
olen esimene c
ja viimastelegi olen ma
seesama.” d
¨
5 Saared nagid seda
ja ehmusid.
¨ ¨
Maailma aared
¨
hakkasid varisema,
nad koondusid
ja astusid ette.
¨
6 Igauks aitab oma kaaslast
¨
ja utleb oma vennale:
„Ole tugev!”
¨
¨ ¨
7 Kasitooline ergutab
kullasseppa, e
sepavasaraga taguja
alasil sepistajat.
¨
Ta utleb kokkujoodetu
¨
kohta: „Vaga hea.”
¨
Seejarel kinnitatakse kuju
naeltega, et see ei kukuks
¨
umber.
8 „Aga sina, Iisrael,
oled mu teenija, f
sina, Jaakob,
kelle ma olen valinud, g
˜
mu sobra Aabrahami sugu, h
˜
9 sina, kelle ma votsin
¨ ¨
maailma aartesti

41:2 1 St oma teenistusse.
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16

ja kutsusin
kaugeimaist paigust.
¨
Ma utlesin sulle:
„Sina oled mu teenija, a
ma olen sind valinud ja
¨
b
¨ ma pole sind huljanud.
Ara karda, sest mina
c
¨ olen sinuga.
Ara muretse, sest mina
olen su Jumal. d
Ma teen sind tugevaks,
ma aitan sind, e
˜
¨
oma oiguse parema kaega
˜
hoian ma sinust kovasti
kinni.”
˜
Koiki, kes raevuvad
¨
su peale, habistatakse
ja alandatakse. f
˜
Kes sinu vastu sodivad,
saavad eikellekski ja
hukkuvad. g
Sa otsid oma vastaseid,
kuid ei leia neid.
˜
Kes sinuga sodivad, saavad
eimiskiks, nagu poleks
neid olnudki. h
Sest mina, sinu Jumal
Jehoova, haaran kinni
¨
su paremast kaest
¨
ja kinnitan sulle: „Ara
i
¨ karda, mina aitan sind!”
Ara karda,
sa ussike1 Jaakob, j
¨
arge kartke, te Iisraeli
mehed! Mina aitan teid,”
lausub Jehoova, sinu
¨
lunastaja, k Iisraeli Puha.
„Ma olen sinust teinud
viljapeksuree, l
uue teravahambulise
viljapeksuriista.
¨
Sa peksad magesid nagu
vilja ja purustad need,
¨
teed kunkad aganate
sarnaseks.
Sa tuulad neid
ja tuul kannab nad minema,
tormituul pillutab laiali.

¨
41:14 1 St kaitsetu ja tuhine.
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˜ ˜
Sa tunned roomu
Jehoovasta
ja tunned uhkust
¨
¨
Iisraeli Puha ule.” b
„Viletsad ja vaesed
otsivad asjata vett.
Nende keel kuivab janust. c
Mina, Jehoova,
vastan neile. d
Mina, Iisraeli Jumal,
¨
ei jata neid maha. e
¨
Lagedatel magedel
˜
panen ma voolama joed f
ja orutasandikel
vulisema allikad. g
˜
Korbe muudan ma
roostikuks
˜
ja pouase maa veeallikaiks. h
˜
Korbesse istutan ma seedri,
¨
akaatsia, murdi ja
˜
metsolipuu. i
˜
Korbetasandikule
istutan kadaka
¨
uhes saarepuu ja
¨
kupressiga, j
˜
˜
et koik inimesed voiksid
¨
naha ja teada,
¨
˜
panna tahele ja moista,
et seda on teinud
¨
Jehoova kasi,
¨
selle loonud Iisraeli Puha.” k
„Esitage oma argumendid,”
¨
utleb Jehoova.
¨
¨
„Tooge valja oma vaited,”
lausub Jaakobi kuningas.
˜
¨ ¨
„Esitage toendid ja raakige
meile, mis on tulemas.
Jutustage endistest
asjadest,1
˜
et voiksime nende
¨
˜
ule motiskleda ja
˜
˜
moista nende loppu.
˜
Voi kuulutage meile seda,
mis tuleb.l
¨ ¨
Raakige meile,
mis juhtub tulevikus,

˜
˜
41:22 1 Voib tolkida ka „jutustage, mis oli
alguses”.
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˜
et me moistaksime,
et te olete jumalad. a
Tehke ometi midagi,
˜
olgu siis head voi halba,
˜
¨
et voiksime hammastuda
¨
seda nahes. b
Teid ju polegi olemas
ja teie saavutatu
on olematu. c
¨
Igauks, kes teid valib,
¨
on jale. d
˜
Ma kutsusin pohja poolt
mehe ja ta tuleb, e
¨
˜
paikesetousu poolt mehe, f
¨ ¨
kes huuab mu nime.
Ta tallab valitsejaid,
nagu oleksid need savi, g
˜
otsekui pottsepp sotkub
¨
marga savi.
¨ ¨
Kes on raakinud sellest
algusest peale,
et me teaksime,
˜
¨ ¨
voi moodunud aegadel,
˜
¨
et voiksime oelda:
˜
„Tal on oigus”? h
˜
Toesti, keegi pole sellest
¨ ¨
raakinud.
Keegi pole seda kuulutanud.
Keegi pole teilt midagi
kuulnud.” i
Mina olin esimene,
¨
kes utles Siionile:
¨
¨
„Nae, mis sunnib!”, j
ja ma saadan
Jeruusalemma
˜
hea sonumi kuulutaja. k
Ma vaatasin,
aga polnud kedagi,
¨
nende keskel polnud uhtki,
˜
kes oleks andnud nou.
¨
Ma kusisin neilt,
et nad vastaksid.
˜
Nad koik on vaid
meelepete1.
Nende teod on olematud.
Nende valatud kujud
¨
on vaid tuul ja tuhisus.l

˜
˜
41:29 1 Voib tolkida ka „olematus”.
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See on mu teenija, a
keda ma toetan,
mu valitu, b kellest mul on
hea meel. c
Ma olen pannud tema sisse
oma vaimu. d
˜
Tema toob rahvaile oiguse. e
Ta ei kisenda ega karju,
¨ ¨
tema haalt ei kuulda
¨
tanavail. f
Rudjutud pilliroogu
ei murra ta katki,
˜ ˜
hooguvat tahti
¨
ei kustuta ara. g
˜
Ustavuses toob ta oigluse. h
˜
Tema joud ei kustu ja tema
ei murdu, vaid ta seab
˜
maa peal jalule oigluse, i
ning saared ootavad tema
seadust1.
¨
Nii utleb Jumal Jehoova,
kes on loonud taeva ja
˜
selle laiali tommanud, j
kes on laotanud laiali maa
¨
˜
uhes koigega,
mis sellel on, k
kes annab inimestele selle
˜
peal eluohu l
¨
ja sellel kaijatele eluvaimu:m
˜
¨ ¨
„Oma oigust mooda
olen mina, Jehoova,
sind kutsunud,
˜
ma olen votnud kinni
¨
su kaest.
Ma kaitsen sind
ja annan su
rahvastele tagatiseks1, n
˜
rahvahoimudele valguseks, o
et sa avaksid pimedate
silmad, p
vabastaksid vangikongist
vangid,
vangistusest pimeduses
istujad. q
Mina olen Jehoova.
See on mu nimi.

˜
˜
˜
42:4 1 Voib tolkida ka „opetust”. 42:6
˜
˜
1 Sona-sonalt „lepinguks”.
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15

Ma ei anna oma au
kellelegi teisele1
ega mulle kuuluvat kiitust
nikerdatud kujudele. a
Mida ma olen ennustanud,
¨
¨
on taide lainud,
¨ ¨
ja nuud ma kuulutan
uusi asju.
Enne kui need aset leiavad,
annan ma neist teile
teada.” b
Laulge Jehoovale uus laul, c
¨ ¨
kiitke teda maa aartest, d
¨
teie, kes kunnate merd
ja seilate selle asukate
keskel,
te saared ja nende
elanikud. e
˜
˜
Hoisaku korb ja selle
linnad, f
asulad, kus elab Keedari
rahvas. g
˜
Rokaku kaljude elanikud,
¨ ¨
¨
huudku nad magede
tippudelt.
Andku nad Jehoovale au,
¨
ulistagu nad teda saartel. h
¨
¨
Jehoova laheb valja
¨
nagu vagev mees, i
¨
ta on indu tais
˜
nagu sodalane. j
˜
Ta hoikab,
˜
¨ ¨
toob kuuldavale sojahuuu,
¨
ta on vagevam
oma vaenlastest. k
„Ma olen kaua vaikinud,
olnud tasa ja
end valitsenud.
¨ ¨
¨
Aga nuud ma agan,
˜
hingeldan ja ahmin ohku
¨
nagu sunnitav naine.
¨ ¨
¨
Ma ruustan maed
¨
ja kunkad,
kuivatan kogu nende
roheluse.

˜
˜
42:8 1 Voib tolkida ka „ma ei jaga oma au
kellegi teisega”.
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˜
Ma teen jogedest saared
ja kuivatan roostikud. a
Ma juhin pimedaid teel,
mida nad ei tunne, b
panen nad sammuma
˜ ˜
voorastel radadel. c
Ma muudan pimeduse
nende ees valguseks d
¨
ja kunkliku maa tasaseks. e
Seda ma teen nende heaks
¨
ja ma ei hulga neid.”
Aga need, kes loodavad
nikerdatud kujudele
¨
ja utlevad valatud kujudele:
„Teie olete meie jumalad”,
peavad taganema
¨
ja habi tundma. f
Kuulge, te kurdid,
¨
vaadake ja nahke,
te pimedad! g
Kes on pime,
kui mitte mu teenija,
kes on nii kurt kui minu
¨
¨
lakitatud kaskjalg?
Kes on nii pime
kui tasusaanu,
nii pime
kui Jehoova teenija? h
¨
Sa naed paljut,
¨ ¨
¨
aga ei poora tahelepanu.
˜
Sa avad korvad,
aga ei kuula. i
Jehoova on
˜
oma oiguse nimel
˜ ˜
roomuga teinud
oma seaduse1
¨
suureks ja ulevaks.
Aga see rahvas on paljaks
¨ ¨
riisutud ja ruustatud. j
˜
¨ ¨
Nad koik on puutud
˜
loksu aukudesse, peidetud
vangikongidesse. k
Neid on riisutud,
¨ ¨
ja keegi pole paastnud, l
¨ ¨
¨
ruustatud, ja keegi ei utle:
„Too nad tagasi!”
˜
Kes teie hulgast votab seda
kuulda?

˜
˜
˜
42:21 1 Voib tolkida ka „opetuse”.
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¨
Kes paneb tahele ja kuulab
tulevaste aegade tarvis?
¨ ¨
Kes andis Jaakobi ruustata
¨
ja Iisraeli riisujate katte?
Kas mitte Jehoova, kelle
vastu nad on pattu teinud?
Tema teedel
¨
nad ei tahtnud kaia
ja tema seadusele1
nad ei kuuletunud. a
Nii valas ta nende peale
¨
valja raevu,
˜
viha ja sojakoledused. b
¨
Nad said igast kuljest
˜
poletada, kuid ei teinud
¨
sellest valja, c
˜
nad said korvetada, aga
ei hoolinud sellest. d
¨
¨ ¨
Nii utleb nuud Jehoova,
kes sind, Jaakob,
on loonud, ja sind,
e
¨ Iisrael, on vorminud:
„Ara karda, sest ma olen
sind vabaks ostnud. f
Ma olen sind nimepidi
kutsunud.
Sa kuulud mulle.
¨
¨
Kui sa lahed labi vee,
olen ma sinuga, g
¨
˜
kui uletad jogesid,
ei uputa need sind. h
¨
¨
Kui sa kaid labi tule,
˜
ei poleta see sind,
˜
leek ei korveta sind.
Sest mina olen Jehoova,
sinu Jumal,
¨
¨ ¨
Iisraeli Puha, sinu paastja.
Ma andsin Egiptuse sinu
eest lunastushinnaks,
Etioopia ja Seba
sinu asemel.
Kuna sa oled kallis
mu silmis, i
oled sa austatud ja
ma armastan sind. j
Ma annan sinu asemel
inimesi,
su elu eest rahvaid.

4

˜
˜
˜
42:24 1 Voib tolkida ka „opetusele”.

JESAJA 43:5–19

¨
5 Ara karda, sest mina
olen sinuga. a
Ida poolt toon ma
¨
su jareltulijad,
¨ ¨
laane poolt kogun ma
sind kokku. b
¨
˜
6 Ma utlen pohjale:
„Lase nad vabaks!” c
˜
ja lounale:
¨
„Ara hoia neid kinni!
Too mu pojad kaugelt ja
¨
¨ ¨
mu tutred maa aartest, d
˜
7 koik, keda nimetatakse
minu nimega, e
kelle ma olen loonud
enda auks,
keda ma olen vorminud ja
teinud.” f
¨
8 Too valja pimedad,
kellel siiski on silmad,
ja kurdid, kellel siiski
˜
on korvad. g
˜
9 Kogunegu koik rahvad
¨
uhte paika
˜
˜
ja tulgu koik rahvahoimud
kokku. h
Kes neist1 saaks sellest
jutustada?
Kas saavad nad teada anda
esimesist asjust2? i
Toogu nad oma tunnistajad,
˜
˜
et toestada oma oigust,
˜
¨
voi kuulgu nad ja oelgu:
˜
„See on tode!”” j
10 „Teie olete minu
tunnistajad,” k
lausub Jehoova,
„minu teenija,
kelle ma olen valinud, l
et te tunneksite mind
ja usuksite minusse1
˜
ja moistaksite, et mina olen
ikka seesama. m
˜
˜
43:9 1 Voidakse moelda ebajumalaid.
˜
˜
2 Voidakse moelda esimesi asju, mis tule˜
vikus toimuma hakkavad. 43:10 1 Voib
˜
tolkida ka „usaldaksite mind”.
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Enne mind ei olnud
¨
uhtki Jumalat
¨
ega ole tulnud uhtki
¨
parast mind. a
Mina, mina olen Jehoova, b
¨
ei ole uhtki teist
¨ ¨
paastjat.” c
¨ ¨
¨ ¨
„Mina raakisin, paastsin
ja tegin teatavaks,
kui teie keskel polnud veel
¨
˜ ˜
uhtki voorast jumalat. d
Teie olete minu
tunnistajad,”
lausub Jehoova,
„ja mina olen Jumal. e
Ma olen alati seesama f
¨
ja keegi ei saa minu kaest
¨
˜
midagi ara votta. g
Kui mina tegutsen, kes
saaks seda takistada?” h
¨
Nii utleb Jehoova, teie
¨
lunastaja, i Iisraeli Puha: j
¨
¨
„Teie parast lakitan ma nad
¨
Babuloni ja kisun eest
˜
¨
koik varavariivid k
ning kaldealased laevadel
¨
halavad oma hadas. l
Mina olen Jehoova,
¨
teie Puha, m Iisraeli looja, n
teie kuningas.” o
¨
Nii utleb Jehoova,
¨
kes teeb tee labi mere
ning jalgraja
¨
¨
labi maslevate vete, p
¨
˜
kes toob valja sojavankri
ja hobuse, q
˜
¨
¨
sojavae koos vagevate
˜
sojameestega:
˜
„Nad lamavad ega touse. r
¨
Nad havitatakse,
kustutatakse
˜
nagu
polev taht.”
¨
„Arge meenutage
endisi asju,
¨
arge elage minevikus.
Ma teen midagi uut. s
¨
See juba tarkab,
¨
kas te siis ei marka?

971
20

21

22

23

24

25

26

27

¨
˜
Ma teen tee labi korbe a
˜
¨
˜
ja joed labi konnumaa. b
Mind austavad metsloomad,
ˇ
saakalid ja jaanalinnud,
˜
sest ma annan korbes vett,
˜
˜
konnumaal jogesid, c
et joota oma valitud
rahvast, d
rahvast, kelle ma olen
endale valmistanud,
et ta kuulutaks mu
¨ ¨
kiiduvaarsust. e
Aga sa pole minu poole
¨ ¨
poordunud, Jaakob, f
¨
sest sa oled minust tudinud,
Iisrael. g
Sa pole toonud mulle
˜
lambaid poletusohvriks
ega ole mind ohvritega
¨
ulistanud.
Ma pole sundinud sind
mulle ande tooma
¨
ega vasitanud sind
˜
viiruki noudmisega. h
Sa pole ostnud mulle oma
raha eest
˜
healohnalist roogu
ega valmistanud
mulle heameelt
oma ohvrite rasvaga. i
Sa oled hoopis koormanud
mind oma pattudega
¨
ja vasitanud mind
¨ ¨
oma suutegudega. j
¨
Iseenda parast k kustutan
¨
ma su uleastumised1 l
ega meenuta enam
su patte. m
¨
¨
Kaigem siis uksteisega
kohut.
Tuleta mulle meelde,
¨ ¨
raagi enda eest,
˜
˜
et toestada oma oigust.
Su esimene esiisa tegi pattu
˜
ja su eestkonelejad1
¨
massasid mu vastu. n

˜
˜
43:25 1 Voib tolkida ka „vastuhakkami˜
˜
sed”. 43:27 1 Voidakse moelda seaduse
˜
opetajaid.
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¨
¨
¨
28 Seeparast ma ruvetan puha
paiga peamehed,
¨
saadan Jaakobi havingusse
ja lasen Iisraeli teotada. a
¨ ¨
Kuula nuud,
mu teenija Jaakob,
ja sina, Iisrael,
kelle ma olen valinud. b
¨
2 Nii utleb Jehoova,
kes on sind loonud
ja vorminud, c
kes on sind aidanud
¨
ema
usast alates:
¨
„Ara karda,
mu teenija Jaakob, d
sina, Jesurun,1e
kelle ma olen valinud.
3 Ma valan janusele1 vett f
ja lasen ojadel voolata
kuival maal.
¨
Ma valan valja oma vaimu
¨
su jarglaste peale g
˜
¨
ja onnistan su jareltulijaid.
˜
4 Nad vorsuvad
nagu haljas rohi, h
¨ ¨
nagu
paplid ojade aares.
¨
¨
5 Uks utleb:
„Mina kuulun Jehoovale.” i
Teine nimetab end
Jaakobi nimega.
¨
Kolmas kirjutab oma kaele:
„Jehoova oma,”
˜
ja votab endale nimeks
Iisrael.”
¨
6 Nii utleb Jehoova,
Iisraeli kuningas j
ja lunastaja, k
¨
vagede Jehoova:
„Mina olen esimene ja
mina olen viimane, l
pole muud Jumalat
peale minu. m
7 Kes on minu sarnane? n
¨ ¨
Ta raakigu, jutustagu
˜
ja toestagu mulle! o

44

¨
44:2 1 Nimi Jesurun tahendab „ausameelne”; Iisraeli rahva austav nimi.
˜
˜
44:3 1 Voib tolkida ka „janusele maale”.
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˜
Nad konelgu sellest,
mis tuleb
ja mis veel juhtub,
nagu olen teinud mina
alates ajast, kui rajasin
¨ ammuse rahva.
Arge kartke
¨
ja argu halvaku teid hirm! a
Kas ma pole seda teist
¨
igauhele enne teada
andnud ja kuulutanud?
Teie olete minu
tunnistajad. b
Kas on muud Jumalat
peale minu?
¨
Ei, pole uhtegi teist kaljut. c
¨
Mina ei tea uhtki.””
Nikerdatud kujude
˜
valmistajad on koik
¨
tuhised,
nende kalliks peetud
asjadest pole mingit
kasu. d
Need1 kui nende
tunnistajad
¨
ei nae ega tea midagi, e
¨
¨ ¨
seeparast jaavad nende
¨
valmistajad habisse. f
Kes valmistaks jumala
˜
voi valaks kuju,
millest pole mingit kasu! g
˜
Koik tema kaaslased
¨ ¨
¨
jaavad habisse. h
¨
¨ ¨
Kasitoolisedki
on vaid inimesed.
˜
Tulgu nad koik kokku
˜
ja votku oma seisukoht!
˜
Nad koik kohkuvad
¨
ja peavad habenema.
¨ ¨
Sepp tootleb oma
¨ ¨
¨
tooriistaga sute peal
rauda,
vormib seda vasaratega,
¨ ¨
tootab selle kallal
¨
oma tugeva kaega. i

44:9 1 St ebajumalakujud.
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17

¨
Siis tuleb talle nalg kallale
˜
ja ta joud kaob.
¨
Ta ei joo vett ja ta vasib.
Puunikerdaja veab pikaks
˜ ˜
¨ ¨
moodunoori, teeb punase
kriidiga piirjooned.
¨ ¨
Ta tootab kaabitsaga,
¨
teeb sirkliga margid.
Ta valmistab selle
inimese sarnase, a
ilusa inimese taolise,
et panna see majja1. b
¨ ¨
Puuraiduri tooks on raiuda
seedreid.
¨
Ta valib valja puu,
tammepuu,
ja laseb sel metsapuude
keskel tugevaks kasvada. c
Ta istutab loorberipuu
ja vihm paneb selle
kasvama.
Sellest saab inimesele
¨
kutet.
Osa sellest kasutab ta
enda soojendamiseks,
¨
ta teeb ules tule ja
¨
kupsetab leiba.
Aga ta teeb sellest ka
jumala ja
kummardab seda.
Ta nikerdab sellest kuju ja
kummardab selle ette. d
˜
Poole sellest poletab ta
tules,
¨
¨ ¨
kupsetab sellel soogiks liha
˜
¨
ja ta koht saab tais.
Ta ka soojendab end ja
lausub:
„Oh kui soe on mul siin
tulepaistel!”
¨
¨ ¨
Aga ulejaanust teeb ta
jumala, nikerdatud kuju.
Ta kummardab selle ees
ja teenib seda.
Ta palvetab selle poole:
¨ ¨
„Paasta mind,
sest sina oled mu jumal.” e

˜
˜
¨
44:13 1 Voib tolkida ka „puhamusse”.

973

˜
18 Nad ei tea ega moista
midagi, a
sest nende silmad
¨
on nagemiseks suletud
¨
ja nende suda ei taipa.
˜
19 Keegi ei motle
¨
oma sudames,
˜
keegi ei tea ega moista,
¨
et utleks:
˜
„Poole sellest ma poletasin
tules,
¨
selle sutel valmistasin leiba
¨
ja kupsetasin
¨ ¨
soomiseks liha.
¨
¨ ¨
Kas peaksin siis ulejaanust
¨
tegema jaleduse? b
Kas peaksin kummardama
puunotti?”
20 Ta toitub tuhast.
¨
Ta oma petetud suda
eksitab teda.
¨ ¨
Ta ei suuda end paasta ning
¨
ta ei kusi:
¨
„Kas pole mu paremas kaes
mitte pettus?”
21 „Hoia seda meeles, Jaakob,
¨
ara unusta, Iisrael,
sest sa oled mu teenija.
Mina valmistasin su
ja sa oled minu teenija. c
Ma ei unusta sind, Iisrael. d
¨
22 Ma kaotan su uleastumised,
otsekui kataksin need
pilvega, e
ja su patud,
otsekui kataksin need
paksu pilvega.
¨ ¨
Poordu tagasi mu juurde
ja ma lunastan su. f
23 Juubelda, taevas,
sest Jehoova tegutseb!
˜
¨
Hoisake, maa sugavused!
˜
˜ ˜
¨
Rokake roomust, maed, g
˜
metsad ja koik puud!
Sest Jehoova on lunastanud
Jaakobi
¨
ja ta naitab Iisraelile
oma hiilgust.” h

JESAJA 44:18–45:1
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¨
24 Nii utleb Jehoova,
sinu lunastaja, a
¨
kes sind emausast alates
on vorminud:
„Mina olen Jehoova,
˜
koige looja.
˜
Ma tombasin laiali taeva b
ja laotasin laiali maa. c
Kes oli koos minuga?
¨
25 Ma teen tuhjaks
¨
¨ ¨
tuhjaraakijate1 antud
¨
margid,
¨
panen ennustajad kaituma
d
kui rumalad.
Ma ajan targad segadusse
¨ ¨
ja pooran nende tarkuse
rumaluseks. e
¨
26 Ma lasen taide minna
˜
oma teenija sonal
¨
ja taituda oma saadikute
ennustustel. f
¨
Ma utlen
Jeruusalemma kohta:
„Temas hakatakse
elama,” g
ja Juuda linnade kohta:
„Need taastatakse, h
ma ehitan need
¨
varemeist ules.” i
¨
¨
27 Ma utlen vetesugavusele:
„Aurugu su veed!
˜
˜
Ma kuivatan koik su joed,” j
28 ning Kyrose1 kohta: k
„Tema on mu karjane,
˜
tema saadab korda koik,
mida ma tahan”, l
Jeruusalemma kohta:
¨
„Ta ehitatakse ules,”
ja templile: „Sulle rajatakse
vundament.”” m
¨
Nii utleb Jehoova oma
˜
voitule Kyrosele, n
¨
kelle paremast kaest
˜
ta on kinni votnud, o
et alistada tema ees
rahvaid, p

45

˜
˜
44:25 1 Voib tolkida ka „valeprohvetite”.
44:28 1 Kyros II ehk Kyros Suur.

JESAJA 45:2–14

2

3

4

5

6

7

8

teha relvituks kuningaid,1
et avada tema ees uksed,
¨
¨ ¨
nii et varavad ei jaaks
suletuks:
¨
„Mina kain sinu ees a
¨
ja teen kunkad
tasaseks maaks.
Ma purustan vaskuksed
ja raiun katki raudriivid. b
Ma annan sulle pimeduses
olevaid aardeid
ja salakohtadesse peidetud
varandusi, c
et sa teaksid:
mina olen Jehoova,
Iisraeli Jumal, kes kutsub
sind nimeliselt. d
Oma teenija Jaakobi ja
¨
oma valitu Iisraeli parast
kutsun ma sind nimeliselt.
Ma annan sulle aulise nime,
kuigi sa ei tunne mind.
Mina olen Jehoova ja
kedagi teist ei ole.
¨
Pole uhtki Jumalat peale
minu. e
Ma teen sind tugevaks1,
ehkki sa mind ei tunne,
¨
˜
et nii paikesetousu
¨
kui ka paikeseloojangu pool
teataks,
¨
et pole uhtki peale minu. f
Mina olen Jehoova ja
kedagi teist ei ole. g
Mina valmistan valguse h
ja loon pimeduse, i
mina toon rahu j
˜
ja toon onnetuse. k
Mina, Jehoova,
˜
teen seda koike.
Taevas, lase sadada vihma! l
˜
Pilved kallaku oigust.
Maa avanegu ning
¨ ¨
kandku paastevilja,
˜
˜
seal vorsugu oigus. m

˜
˜
¨ ¨
45:1 1 Voib tolkida ka „paasta valla kunin¨ ¨
˜
˜
¨ ¨
gate vood”. 45:5 1 Voib tolkida ka „vootan sind tugevalt”.
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14

Mina, Jehoova,
olen selle loonud.”
¨
Hada sellele, kes vaidleb
oma valmistajaga,
olles ise vaid savikild
teiste savikildude seas
maas!
¨
Kas savi utleb pottsepale:
„Mida sa teed?”? a
¨ ¨ ¨
Kas su too utleb:
¨
„Sul pole kasi”?1
¨
¨
Hada sellele, kes utleb isale:
„Miks sa sigitad?”
ja emale:
¨
„Miks sa sunnitad?”!
¨
Nii utleb Jehoova, Iisraeli
¨
Puha b ja tema vormija:
¨
„Kas te kusite minult
tulevaste asjade kohta
˜
ja nouate minult vastust
¨
¨ ¨
mu poegade c ja katetoo
kohta?
Mina olen valmistanud maa d
ja loonud inimese selle
peale. e
¨
Oma katega olen ma
˜
tommanud laiali taeva, f
¨
˜
ma kasutan koiki selle
¨
vagesid.” g
„Ma olen kutsunud mehe
˜
¨
oma oiguse parast h
˜
ja teen sirgeks koik ta teed.
¨
Tema ehitab ules mu linna i
ning vabastab tasu ja
˜
meelehead votmata j mu
pagenduses oleva rahva,” k
¨
lausub vagede Jehoova.
¨
Nii utleb Jehoova:
„Egiptuse tulu1, Etioopia
kaup2 ja seebalased,
pikakasvulised mehed,
tulevad su juurde ja saavad
su omaks.
¨
¨
Nad kaivad su jarel ahelais.

˜
¨
45:9 1 Teine voimalik tahendus: „Kas sa¨
¨ ¨
vi utleb: „Su tool pole sangu”?”. 45:14
˜
¨
¨ ¨
1 Teine voimalik tahendus: „toolised”.
˜
¨
2 Teine voimalik tahendus: „kaupmehed”.

975

15

16

17

18

19

20

JESAJA 45:15–46:2
Nad tulevad su juurde ja
kummardavad su ette. a
¨
Nad utlevad sulle
aukartusega:
˜
„Jumal on toesti sinuga. b
Kedagi teist ei ole,
¨
pole uhtki teist Jumalat.””
˜
Toepoolest, sina oled
Jumal, kes ei avalda
alati oma teid,
¨ ¨
Iisraeli Jumal, paastja. c
˜
¨
Neid koiki habistatakse
ja alandatakse.
˜
Koik ebajumalakujude
valmistajad lahkuvad
¨
habistatult. d
Jehoova aga toob Iisraelile
¨ ¨
¨ ¨
paaste, igavese paaste. e
¨
Sind ei habistata
ega alandata iialgi. f
¨
Nii utleb Jehoova,
˜
taeva looja, g toeline Jumal,
maa vormija ja valmistaja,
tema, kes on pannud selle
kindlalt oma kohale, h
kes pole loonud seda
ilmaaegu1,
vaid et seal elataks:i
„Mina olen Jehoova
ja kedagi teist ei ole.
¨ ¨
Ei raakinud ma
peidupaigas, j
pimedusemaal,
¨
ega oelnud ma
¨
Jaakobi jarglastele:
„Otsige mind asjata!”
Mina olen Jehoova,
¨ ¨
˜
kes raagib oigust
˜
ja kuulutab tode. k
Kogunege ja tulge!
¨
Liginege uheskoos, te
¨
¨ ¨
rahvaste kaest paasenud! l
Need, kes tassivad
nikerdatud kujusid,
ei tea midagi,

˜
¨
¨
45:18 1 Teine voimalik tahendus: „tuhjaks”.

PTK 45
a Est 8:17
Jes 14:1, 2
Jes 49:23
Jes 60:14
Jes 61:5

21

b Sak 8:23
c Jes 43:11
Jes 60:16
Tt 1:3

d L 97:7
Jes 44:9

e Jes 26:4
Jes 51:6

f Jes 29:22
Jes 54:4
Jl 2:26
Sef 3:11

g Jes 42:5

22

Jer 10:12

h L 78:69
L 104:5
L 119:90
˜
Op 3:19

23

i 1Mo 1:28
1Mo 9:1
L 37:29
L 115:16

j Jes 48:16
k L 111:7, 8
L 119:137

l Jes 66:20
Jer 50:28



24

Teine veerg
a Jes 42:17
Jer 50:2

b Jes 43:3

25

c 5Mo 4:39
Jes 44:8
Mr 12:32

d Mi 7:7
e 5Mo 4:35

46

f Jes 55:10, 11
g 5Mo 6:13
Ro 14:11

h Jes 61:9


PTK 46
i Jer 50:2
Jer 51:44
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nad palvetavad jumala
poole, kes ei suuda
¨ ¨
neid paasta. a
Andke teada, esitage
oma argumendid!
˜
Pidage omavahel nou.
Kes ennustas seda juba
ammu
ja kuulutas varasematel
aegadel?
Kas mitte mina, Jehoova?
¨
Peale minu pole uhtki
teist Jumalat.
˜
Mina olen oiglane Jumal
¨ ¨
ja paastja, b
pole kedagi peale minu. c
Tulge minu juurde
¨ ¨
ja laske end paasta, d
˜
¨ ¨
koik maa aared,
sest mina olen Jumal
ja kedagi teist ei ole. e
Ma olen iseenese juures
vandunud,
¨
˜
mu suust valjunud sona
˜
on tode
¨
ja see ei lahe sinna tagasi:f
˜
minu ees paindub iga polv
ja iga keel vannub mulle
truudust g
¨
ning utleb: „Jehoovale
¨
˜
˜
kuulub ulim oigus ja joud.
˜
Koik, kes tema peale
¨
raevuvad, tulevad habi
tundes ta ette.
¨
Tanu Jehoovale saavad
˜
˜
oigeks koik Iisraeli
¨
jareltulijad h
¨
ja nad on tema ule uhked.””
Beel kummardub, i
¨ ¨
Nebo1 kuurutab,
nende kujud pannakse
loomade,
koormaloomade selga, j
raskeks kandamiks
¨
vasinud loomadele.
¨ ¨
Nad kuurutavad ja
¨
kummarduvad uheskoos.

2

¨
46:1 1 Beel ja Nebo olid Babuloonia jumalad.

JESAJA 46:3–47:3

3
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9

¨ ¨
Nad ei suuda paasta
koormat1
¨
ja nad ise lahevad vangi.
„Kuulake mind,
˜
Jaakobi sugu ja koik teie,
kes olete Iisraeli soost
¨ ¨
alles jaanud, a
keda ma olen toetanud
¨
sunnist saadik, kandnud
¨
¨
sules emausast alates. b
Teie vana eani
olen ma seesama, c
teie hallide juusteni
kannan ma teid.
˜
Nagu senini, nonda ka
edaspidi kannan ja
¨ ¨
paastan ma teid. d
˜
Kellega te mind vordlete
˜
voi kellega mind
˜
vordseks peate, e
˜
kellega korvutate, justkui
oleksime sarnased? f
˜
Moned kallavad kukrust
kulda
¨
˜
ja kaaluvad valja hobedat.
Nad palkavad sepa,
kes teeb sellest jumala. g
Siis heidavad nad maha
ja kummardavad seda. h
˜
˜
Nad tostavad selle olale, i
kannavad seda, asetavad
paika, ja seal see seisab.
See ei liigu paigast. j
¨ ¨
Nad huuavad seda appi,
kuid see ei vasta,
see ei suuda kedagi
¨
¨ ¨
hadast paasta. k
Pidage seda meeles ja
˜
votke julgus kokku!
Tehke see oma
¨
sudameasjaks,
¨
te
uleastujad!
¨
Arge unustage endisi asju
ammusest ajast,
seda, et mina olen Jumal ja
¨
pole uhtki muud Jumalat,

46:2 1 St loomade selga pandud ebajumalakujusid.
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mina olen Jumal ja pole
kedagi minu sarnast. a
Ma kuulutan juba alguses,
˜
millega asjad loppevad,
olen ammusest ajast
teada andnud seda,
mis pole veel toimunud. b
¨
Ma utlen:
„Minu otsus kehtib1, c
ja mida ma tahan,
seda ma teen.” d
¨
˜
Ma kutsun paikesetousu
¨ ¨
poolt roovlinnu, e
kaugelt maalt mehe,
¨
kes viib taide mu otsuse. f
¨ ¨
Ma olen raakinud
ja teen selle ka teoks.
¨
Ma olen eesmargi seadnud
ja viin selle ellu. g
Kuulake mind,
¨
te sudamelt kanged,
˜
kes olete oigusest kaugel.
˜
˜
Ma toin oma oiguse
¨
lahedale.
See pole kaugel,
¨ ¨
mu paaste ei viibi. h
¨ ¨
Ma annan Siionile paaste,
Iisraelile oma hiilguse.” i
˜
Tule alla ja istu pormu,
¨
sa Babuloni
¨
neitsilik tutar! j
Istu maha, sinna,
kus pole trooni, k
¨
sa kaldealaste tutar,
¨ ¨
sest rahvad ei huua
˜
sind enam ornaks ja
hellitatuks.
˜
¨
Vota kasikivi ja
jahvata jahu.
Heida endalt loor,
˜
˜
vota seljast holst,
paljasta jalad
¨
˜
ning kahla labi jogede.
˜
Sind voetakse alasti,
¨
su habi saab avalikuks.

3

˜
˜
¨
46:10 1 Voib tolkida ka „eesmark teostub”.
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¨
Mina maksan katte a ja keegi
ei
seisa
mul
tee
peal ees1.
¨
„Uks on meie lunastaja —
¨
Vagede Jehoova on
tema nimi —,
¨
Iisraeli Puha.” b
Istu vaikselt ja
mine pimedusse,
¨
sa kaldealaste tutar, c
enam ei nimetata sind
kuningriikide
valitsejannaks. d
Ma sain pahaseks
oma rahva peale, e
¨
ruvetasin enda omandi f
¨
ja andsin ta sinu katte. g
Aga sa ei andnud
talle armu. h
˜
Isegi eaka olule
panid sa raske ikke. i
¨
Sa utlesid:
¨ ¨
„Ma jaan valitsejannaks,
olen seda igavesti.” j
˜
Sa ei moelnud,
mida sa teed,
˜
sa ei moelnud,
˜
˜
kuidas see voib loppeda.
¨ ¨
Kuula nuud,
˜
sa lobujanuline naine, k
kes istud rahus
˜
¨
ja motled oma sudames:
˜
„Mina olen korgeim,
mitte keegi teine. l
¨ ¨
Mina ei jaa leseks.
Ma ei saa eales kogeda
laste kaotust.” m
¨
¨
Aga uhel paeval tabavad
˜
sind need molemad: n
˜
laste kaotus ja lesepolv.
Need tabavad sind
¨
˜
taiel joul o
˜
su rohke noidumise
¨
ja vagevate loitsude
¨
parast1. p

˜
¨
47:3 1 Teine voimalik tahendus: „ja ma ei
˜
kohtle kedagi lahkelt”. 47:9 1 Teine voi¨
malik tahendus: „hoolimata su rohkest
˜
¨
noidumisest ja vagevatest loitsudest”.
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10 Sa lootsid oma kurjusele
¨
¨
ja utlesid: „Keegi ei nae
mind.”
Sinu tarkus ja teadmised on
viinud sind eksiteele
˜
¨
ja sa motled oma sudames:
˜
„Mina olen korgeim,
mitte keegi teine.”
¨
11 Kuid sind tabab hada
¨
ja ukski su loits
ei peata seda.
˜
Sind tabab onnetus ja sa
¨
ei suuda seda ara hoida.
¨
¨
Sind tabab akiline having,
mida sa pole kunagi
kogenud. a
¨
12 Jatka oma loitsude
˜
ja rohke noidumisega, b
¨
millega oled vasimatult
tegelenud noorusest
peale.
Ehk on sellest kasu,
¨
ehk aratad inimestes
aukartust.
¨
13 Sa oled end vasitanud oma
˜
rohkete nouandjatega.
˜
¨ ¨
Tousku ja paastku nad
¨ ¨
nuud sind,
need taevakummardajad1,
¨
kes vaatlevad tahti, c
kes kuulutavad
noorkuu ajal,
mis sulle juhtub.
˜
14 Nad on kui korred,
˜
tuli poletab nad.
Nad ei suuda end leegi
˜
¨ ¨
voimusest paasta.
¨
˜ ˜
See pole soehoogus
enda soojendamiseks
ega tulepaistus,
mille ees istuda.
¨
15 Nii laheb nende posijatega,
kellega koos sa oled
¨
ruganud noorusest peale.
Nad ekslevad,
¨
¨
igauks laheb ise suunas.
¨ ¨
Keegi ei paasta sind. d
˜
¨
47:13 1 Teine voimalik tahendus: „taevajagajad”, „astroloogid”.
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3

4

5

6

7

Kuulge seda,
Jaakobi sugu,
kes nimetate end
Iisraeli nimega a
ja tulete Juuda allikast1,
kes vannute Jehoova nimel b
¨ ¨
ja huuate Iisraeli Jumala
poole,
˜
˜
kuid mitte toes ja oiguses. c
Nad ju nimetavad end
¨
¨
puha linna jargi d
ja otsivad tuge
Iisraeli Jumalalt, e
kelle nimi on
¨
Vagede Jehoova.
„Juba ammu kuulutasin ma
ette varasemaid asju.
¨ ¨
Minu suu raakis neist,
ma tegin need teatavaks. f
¨
Ma tegutsesin akitselt
ja need said teoks. g
Kuna ma teadsin,
kui kangekaelne sa oled,
˜ ˜
et su kuklakoolus on raudne
ja su laup vaskne, h
siis andsin ma neist sulle
juba ammu teada.
Enne kui need teoks said,
¨ ¨
raakisin ma neist,
¨
nii et sa ei saa oelda:
„Mu ebajumal tegi seda,
mu nikerdatud kuju
ja valatud kuju
¨
kaskisid seda.”
¨
Sa oled kuulnud ja nainud
˜
seda koike.
¨ ¨
Kas sa siis ei raagi sellest? i
¨ ¨
Nuudsest peale annan ma
sulle teada uusi asju, j
varjul hoitud saladusi,
mida sa veel ei tea.
¨ ¨
¨
Alles nuud need sunnivad,
varem pole neid olnud,
¨
kuni tanaseni pole sa neist
kuulnud,
¨
nii et sa ei saa oelda: „Ma
˜
juba teadsin seda koike!”

˜
¨
˜
48:1 1 Teine voimalik tahendus: „polvnete Juudast”.
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8 Ei, sa pole kuulnud a
ega teadnud,
˜
su korv polnud varem lahti.
Ma tean, et sa oled
¨
udini reeturlik b
¨
ja sunnist saati on sind
¨
kutsutud uleastujaks. c
¨
9 Kuid oma nime parast
hoian ma tagasi oma viha, d
ma talitsen end
¨
ega havita sind,
et tuua endale au. e
10 Ma puhastasin sind,
˜
aga mitte nagu hobedat. f
¨
Ma proovisin su labi1,
kui sind sulatati
viletsuse ahjus. g
11 Ma tegutsen enda,
¨
iseenda parast, h
˜
sest kuidas voiksin lasta
end teotada? i
Ma ei anna oma au
kellelegi teisele.
12 Kuula mind, Jaakob,
ja Iisrael, mu kutsutu.
Ma olen seesama. j Ma olen
esimene ja ka viimane. k
¨
13 Mu kasi on rajanud
maale aluse l
¨
ja mu parem kasi on
˜
tommanud laiali taeva. m
Kui ma neid kutsun,
¨
astuvad nad uheskoos
ette.
˜
14 Kogunege koik ja kuulake!
Kes neist1 on sellistest
asjadest teada andnud?
See, keda Jehoova
armastab, n
¨
teeb Babuloniga,
nagu ta2 soovib, o
¨
˜
ja tema kasivars touseb
kaldealaste vastu. p

Jes 42:5

n Jes 45:1
o Jes 44:28
p Jes 13:19
Jer 50:13

˜
˜
¨
48:10 1 Voib tolkida ka „uurisin su la˜
¨
bi”. Teine voimalik tahendus: „valisin su”.
˜
48:14 1 Moeldakse ilmselt ebajumalaid.
˜
¨
2 „Ta” ja „tema” selles lauses voivad kaia
˜
kas Kyrose voi Jehoova kohta.
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¨ ¨
15 Mina olen raakinud ja
mina kutsusin tema. a
˜
Ma toin ta ja
˜
tema teekond onnestub. b
16 Tulge minu juurde ja
kuulake!
Juba algusest peale pole
¨ ¨
ma raakinud salajas. c
¨
Kui see sundis,
olin ma kohal.”
¨ ¨
Ja nuud on
˜
korgeim valitseja Jehoova
¨
lakitanud minu
ja oma vaimu.
¨
17 Nii utleb Jehoova, sinu
¨
lunastaja, Iisraeli Puha: d
„Mina, Jehoova,
olen sinu Jumal,
˜
kes opetab sulle,
mis on kasulik,1e
kes juhatab sind teel,
¨
mida sa peaksid kaima. f
18 Kui sa vaid oleksid
¨
kuulanud mu kaske! g
Siis oleks su rahu olnud
˜
kui jogi h
˜
ja sinu oigus
nagu merelained. i
¨
19 Su jarglasi oleks olnud
sama palju kui liiva
¨
ja su jareltulijaid
kui liivateri. j
Nende nime poleks iial
kustutatud
ega kaotatud mu eest.”
¨
¨
20 Minge valja Babulonist! k
˜
Pogenege kaldealaste
juurest!
Kuulutage seda
˜
hoiskamisega,
tehke see teatavaks! l
Andke sellest teada
¨ ¨
m
¨ maa aarteni.
Oelge:
„Jehoova on lunastanud
oma teenija Jaakobi. n
˜
˜
˜
48:17 1 Voib tolkida ka „kes opetab, mis
on sulle endale hea”.
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21 Nad ei tundnud janu,
kui ta juhtis neid
¨
labi laastatud paikade. a
Ta lasi neile kaljust
vett voolata,
˜
ta lohestas kalju
¨
ja vesi purskas valja.” b
22 „Jumalatuil ei ole rahu,”
lausub Jehoova. c
Kuulake mind, saared,
¨
pange tahele,
kauged rahvad! d
Jehoova kutsus mind
¨
enne mu sundi. e
¨
Emausast alates on ta
nimetanud mu nime.
2 Ta tegi mu suu
˜ ˜
terava mooga sarnaseks,
¨
oma kae varjus
peitis ta mind. f
Ta tegi minust ihutud noole,
ta varjas mind
oma nooletupes.
¨
3 Ta utles mulle: „Sina,
Iisrael, oled mu teenija, g
¨
kelle kaudu ma naitan
oma hiilgust.” h
¨
4 Aga mina utlesin: „Ma olen
¨
asjata vaeva nainud.
Olematu peale olen ma
˜
asjata joudu kulutanud.
˜
Kuid Jehoova moistab
˜
mind oigeks
ja mu palk tuleb Jumalalt.” i
¨ ¨
5 Nuud on Jehoova, kes juba
¨
emausas vormis mind
oma teenijaks,
andnud mulle korralduse
tuua Jaakob
tema juurde tagasi,
et Iisrael kogutaks
tema juurde kokku. j
Siis olen ma Jehoova silmis
austatud
ja minu Jumal
on mu tugevus.
¨
6 Ta utles:
¨
„Sellest pole kullalt,
et sa oled mu teenija,
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JESAJA 49:7–19
kes taastab Jaakobi
suguharud
¨
¨ ¨
ja toob tagasi jarelejaanud
iisraellased.
Ma panen sind ka
rahvastele valguseks, a
¨ ¨
et mu paaste ulatuks
¨ ¨
maa aarteni.” b
¨
7 Nii utleb Jehoova, Iisraeli
˜
¨
lunastaja ja tema Puha, c pola¨
tule ja rahva poolt jalestatule,d
valitsejate sulasele:
¨
„Kuningad naevad ja
˜
tousevad,
˜
voimukandjad
kummardavad
¨
Jehoova parast,
kes on ustav, e
¨
¨
Iisraeli Puha parast,
kes on sind valinud.” f
¨
8 Nii utleb Jehoova:
„Ma vastasin sulle
soosinguajal g
ja aitasin sind
¨ ¨
¨
paastepaeval, h
ma kaitsesin sind,
et anda sind rahvastele
tagatiseks1, i
et taastada maa,
et mu rahvas saaks tagasi
¨
¨
mahajaetud parandmaad, j
¨
9 et oelda vangidele:
¨
„Tulge valja!” k
ja pimeduses olijaile:l
¨
„Naidake end!”
¨ ¨
Teede aares
¨ ¨
soodavad nad oma karju,
˜
sissetallatud radade korval1
on nende karjamaad.
¨
10 Neil pole nalga ega janu, m
˜
neid ei korveta kuumus
¨
˜ ˜
ega paikeseloosk, n
sest tema, kes nende peale
halastab, juhib neid o
ja viib nad veeallikate
juurde. p
˜
˜
49:8 1 Sona-sonalt „lepinguks”. 49:9
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „lagedatel
¨
kungastel”.
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˜
¨
11 Ma teen koik oma maed
teeks
˜
ja mu maanteed tostetakse
˜
korgele. a
¨
¨
12 Nae, uhed tulevad kaugelt, b
˜
teised tulevad pohjast ja
¨ ¨
laanest
ja kolmandad
Siinimimaalt!” c
˜
13 Hoiska, taevas,
juubelda, maa, d
¨
˜
˜ ˜
maed rokaku roomust, e
sest Jehoova lohutab
oma rahvast f
ja halastab
vaevatute peale. g
¨
14 Aga Siion utles:
¨
„Jehoova on mu huljanud, h
Jehoova on mind
unustanud.” i
15 Kas ema unustab
oma rinnalapse,
kas pole tal kahju
oma ihuviljast?
Isegi kui tema unustab,
ei unusta mina sind iial. j
16 Ma olen sind uurendanud
oma pihkudesse.
¨ ¨
Sinu muurid on alati
mu ees.
17 Su pojad kiirustavad tagasi,
kes sind maha lammutasid
ja laastasid,
lahkuvad su juurest.
˜
18 Tosta silmad ja vaata ringi.
˜
Nad koik on kokku tulnud, k
nad tulevad su juurde.
˜
„Nii toesti, kui ma elan,”
kuulutab Jehoova,
„kaunistad sa end nende
˜
koigiga kui ehetega
¨ ¨
ja ruutad end nendega
˜
nagu morsja.
19 Kuigi su paigad olid
¨
laastatud ja huljatud ning
su maa oli varemeis, l
¨ ¨
¨ ¨
jaab see nuud elanikele
kitsaks m
¨
ja su havitajadn on kaugel. o
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20 Su lastetusaja pojad
¨
utlevad sulle:
„See paik on meile
liiga kitsas.
Tee meile ruumi,
et saaksime siin elada.” a
˜
¨
21 Sa motled oma sudames:
„Kes on mulle antud
laste isa,
olen ma ju lastetu ja viljatu,
pagendatud ja vangi viidud?
Kes need mulle
¨
ules kasvatas? b
¨
¨
¨
Mind jaeti ju paris uksi. c
Kust nad siis on tulnud?”” d
¨
˜
22 Nii utleb korgeim valitseja
Jehoova:
˜
¨
„Ma tostan oma kae,
¨
et rahvad naeksid,
¨
ja panen nende jaoks pusti
¨
oma kogunemistahise. e
¨
Siis nad toovad sules
su poegi
˜
ja kannavad olgadel
¨
su tutreid. f
23 Kuningad hoolitsevad
su eest g
ja suurtsugu naised
on su ammedeks.
Nad kummardavad
su ees silmili maha h
ja lakuvad su jalgadelt
tolmu. i
˜
Siis sa toded,
et mina olen Jehoova.
Kes loodavad minule,
¨ ¨ ¨
ei jaa habisse.” j
¨
˜
24 Kas vagevalt saab votta
vangid?
Kas hirmuvalitseja vangid
vabastatakse?
¨
25 Kuid nii utleb Jehoova:
¨
„Isegi vageva mehe vangid
¨
viiakse ara, k
hirmuvalitseja vangid
vabastatakse. l
˜
Ma voitlen nende vastu,
˜
kes voitlevad sinu vastu, m
¨ ¨
ja paastan su pojad.
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˜
26 Ma panen su rohujad
¨ ¨
sooma nende endi liha
ja nad joobuvad
omaenese verest
nagu magusast veinist.
˜
Siis tuleb koigil inimestel
tunnistada,
et mina olen Jehoova, a
¨ ¨
su paastja b ja lunastaja, c
¨
Jaakobi vagev.” d
¨
Nii utleb Jehoova:
„Kas ma andsin
teie emale
lahutustunnistuse, e
¨
kui ta ara saatsin?
˜
Voi kellele
˜
oma volausaldajatest
¨ ¨
olen ma teid muunud?
¨ ¨
Teid muudi teie endi
¨ ¨
¨
suutegude parast, f
¨
teie endi uleastumiste
¨
¨
parast saadeti ara
teie ema. g
2 Miks siis polnud kedagi siin,
kui ma tulin?
Miks keegi ei vastanud,
¨ ¨
kui ma huudsin? h
¨
Kas mu kasi on
¨
lunastamiseks liiga luhike
˜
˜
voi pole mul joudu
vabastada? i
˜
Soitlusega kuivatan ma
mere j
˜
˜
ja muudan joed korbeks. k
Vee puudusel
kalad roiskuvad,
nad surevad janusse.
3 Ma riietan taeva pimedusse l
ja katan selle kotiriidega.”
˜
4 Korgeim valitseja Jehoova
on andnud mulle
˜
opetatud keele, m
¨
et oskaksin vasinule
˜
˜
oige sonaga vastata1. n
¨
Ta aratab mu igal
hommikul,
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˜
¨
¨
50:4 1 Teine voimalik tahendus: „vasinut
˜
˜
oige sonaga turgutada”.
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6

7

8

9

10

11

¨
˜
ta aratab mu korva, et
˜
kuulaksin opilase kombel. a
˜
Korgeim valitseja Jehoova
˜
on avanud mu korva
˜
ja ma ei ole torkunud. b
Ma pole selga keeranud. c
Ma andsin oma selja
peksjaile
˜
ja posed neile, kes katkusid
need paljaks1.
Ma ei peitnud oma palet
¨
solvangute ja sulje eest. d
˜
Kuid korgeim valitseja
Jehoova aitab mind. e
¨
Seeparast ei tunne ma end
alandatuna.
¨
Seeparast olen ma
¨
teinud oma nao otsekui
¨
ranikiviks f
ja ma tean,
¨ ¨ ¨
et ma ei jaa habisse.
˜
Tema, kes moistab mu
˜
¨
oigeks, on lahedal.
˜
Kes voiks mind
¨ ¨
suudistada1? g
Seiskem silm silma vastu!
Kes esitab mu vastu
kaebuse?
Tulgu ta minu juurde!
˜
Korgeim valitseja Jehoova
aitab mind.
˜
¨ ¨
Kes moistaks mind suudi?
˜
Nad koik kuluvad
˜
nagu roivad
¨ ¨
ja koi soob nad.
Kes teist kardab Jehoovat
ja kuulab tema teenija
¨ ¨
haalt? h
˜
Kes teist konnib pilkases
pimeduses,
kus pole valgust?
See lootku Jehoova nimele
ja toetugu oma Jumalale.
¨
„Teie, kes laidate tule,
¨
panete sademed lendama,

˜
˜
50:6 1 Voib tolkida ka „katkusid mu ha˜
˜
bet”. 50:8 1 Voib tolkida ka „minuga
vaielda”.
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¨
kaige oma tule valgel
keset oma lendlevaid
¨
sademeid!
¨
Minu kaest saab teile
osaks see:
teil tuleb lamada piinades.
Kuulake mind,
˜
˜
te oigusenoudjad,
kes otsite Jehoovat.
Vaadake kaljut, millest te
¨
olete valja raiutud,
kivimurdu, millest te
olete murtud.
Vaadake Aabrahami,
oma isa,
ja Saarat, a
¨
kes teid sunnitas.
Kui ma Aabrahami
¨
kutsusin, oli ta uksi. b
˜
Ma onnistasin teda ja
tegin ta paljuks. c
Jehoova lohutab Siionit. d
˜
Ta lohutab koiki
tema varemeid, e
˜
muudab tema korbe
otsekui Eedeniks f
˜
ja korbetasandiku
Jehoova aiaks. g
Seal on juubeldamine
˜ ˜
ja room,
¨
˜
¨ ¨
tanusonad ja lauluhaaled. h
¨
Pane mind tahele,
mu rahvas,
ja kuula mind. i
¨
Minult lahtub seadus j
˜
ja ma sean oma oiguse
rahvaile valguseks. k
˜
Minu oigus ligineb. l
¨ ¨
Mu paaste on tulemas m
¨
˜
ja mu kasivarred moistavad
n
rahvaile kohut.
Saared ootavad mind o
¨
ja loodavad mu kasivarrele1.
˜
Tostke silmad taeva poole
ja vaadake alla maa peale.
Taevas hajub nagu suits,

6

˜
˜
˜
51:5 1 Voib tolkida ka „joule”.
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7

8

9

10

11

maa kulub nagu riie
ja selle elanikud surevad
¨ ¨
nagu saased.
¨ ¨
Aga minu paaste
¨ ¨
jaab igaveseks a
˜
ja mu oigus ei kao. b
Kuulake mind,
˜
te oigusetundjad,
¨
kelle sudames on
c
mu
seadus1.
¨
Arge kartke
˜
surelike monitusi,
¨
arge kohkuge
nende solvanguist!
¨ ¨
¨
Sest koi soob nad ara
nagu riide,
riidekoi1 neelab neid
nagu villa. d
˜
Aga minu oigus
¨ ¨
jaab igaveseks
¨ ¨
ja mu paaste
˜
˜
e
k
oigiks
¨
¨ polvedeks.”
Arka! Arka!
¨ ¨
˜
Ruuta end jouga,
¨
f
Jehoova
k
asivars!
¨
Arka nagu ammustel
aegadel, nagu muistsete
˜
¨
polvede paevil.
Eks purustanud sa
Raahabi1, g
¨
torganud labi mereeluka? h
Eks kuivatanud sa mere,
¨
tohutud vetesugavused? i
˜
Eks teinud sa merepohja
tee vabastatuile? j
Jehoova lunastatud
¨ ¨
poorduvad tagasi. k
Nad tulevad Siionisse
˜
hoisates, l
˜ ˜
neid ehib lakkamatu room. m
˜ ˜
Juubeldus ja room
saadavad neid,
aga kurbus ja ohkamine
˜
¨
pogenevad ara. n

˜
˜
˜
51:7 1 Voib tolkida ka „opetus”. 51:8
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „ussike”.
˜
51:9 1 Vt „Sonaseletusi”.
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l Jer 25:15

12 „Mina ise lohutan sind. a
Miks peaksid kartma
surelikku inimest, b
¨
inimlast, kes narbub
kui rohi?
13 Miks sa unustad Jehoova,
oma looja, c
˜
kes on tommanud laiali
taeva d ja rajanud maale
aluse?
¨
Kogu paeva olid sa hirmul
˜
oma rohuja viha ees,
otsekui saaks ta
¨
sind havitada.
¨ ¨
Kus on nuud
˜
selle rohuja viha?
¨
14 Ahelais kossitaja
vabastatakse peagi, e
¨
ta ei sure ega lahe
¨
hauasugavusse,
˜
tema leib ei loppe.
15 Mina olen Jehoova,
sinu Jumal,
¨
kes paneb mere maslema
¨
ja lained mollama. f
¨
Vagede Jehoova
on mu nimi. g
˜
16 Ma panen oma sonad
sulle suhu
ja katan sind
¨
oma kae varjuga, h
˜
et volvida taevas ja rajada
maale alus i
¨
ning oelda Siionile:
j
„Sina
¨
¨ oled mu rahvas.”
17 Arka! Arka!
˜
Touse, Jeruusalemm, k
kes oled joonud
vihakarikast
¨
Jehoova kaes.
¨
Sa oled joonud tuhjaks
peekri,
¨
tuhjendanud karika,
mis paneb taaruma. l
¨
¨
18 Mitte ukski tema sunnitatud
poeg pole teda juhtimas,
¨
¨
ukski ta ules kasvatatud
poeg ei hoia kinni
¨
ta kaest.

JESAJA 51:19–52:9

¨
19 Need kaks hada
on sind tabanud.
Kes tunneb sulle kaasa?
¨
Having ja laastamine,
¨
˜ ˜
nalg ja mook! a
Kes lohutab sind? b
˜
20 Su pojad on norkenud. c
Nad lamavad igal
¨
tanavanurgal
otsekui metslambad
¨ ¨
˜
puunisvorgus.
Nende peale on valatud
Jehoova viha,
˜
su Jumala hukkamoist.”
¨
21 Seeparast kuula palun,
oh, vaevatud naine,
kes oled joobnud,
kuid mitte veinist.
¨
22 Nii utleb sinu isand
Jehoova, su Jumal,
kes kaitseb oma rahvast:
˜
¨
„Ma votan su kaest karika,
mis paneb taaruma. d
Sa ei joo enam kunagi
peekrist,
mu vihakarikast. e
23 Ma annan selle su piinajate
¨
katte, f
¨
kes utlesid sulle:
„Kummardu, et saaksime
¨
¨
sinust ule kaia”,
nii et sa andsid oma selja
neile otsekui maaks,
¨
otsekui tanavaks,
¨
millel kaia.”
¨
¨
¨ ¨
Arka! Arka! Ruuta end
˜
jouga, g Siion! h
Pane selga oma kaunid
riided, i Jeruusalemm,
¨
sa puha linn!
Sest sinusse ei sisene enam
see, kes on
¨
˜
¨
umber loikamata ja ruve. j
2 Raputa endalt tolm,
˜
touse ja istu aukohale,
Jeruusalemm!
¨
Lase kaela umbert valla
¨
koidikud, sa vangistatu,
¨
Siioni tutar! k
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¨
3 Nii utleb Jehoova:
¨ ¨
„Hinnata teid muudi a
ja rahata teid ostetakse
tagasi.” b
¨
˜
4 Nii utleb korgeim valitseja
Jehoova:
¨
„Mu rahvas laks esmalt alla
˜ ˜
Egiptusse voorana elama;c
˜
¨ ¨
siis rohus Assuuria teda
˜
pohjuseta.”
¨ ¨
5 „Mida peaksin siis nuud
¨
tegema?” kusib Jehoova.
¨
„Mu rahvas viidi ara
hinnata.
¨
Kes tema ule valitsevad,
˜
huikavad voidukalt,” d
lausub Jehoova,
¨
„ja kogu paeva, lakkamata,
teotatakse mu nime. e
¨
˜
6 Seeparast opib mu rahvas
tundma mu nime, f
¨
seeparast teavad nad sel
¨
paeval, et mina olen see,
¨ ¨
kes raagib.
Jah, see olen mina!”
¨
7 Kui kaunid on magede peal
selle jalad,
¨
˜
kes toob haid sonumeid, g
kes kuulutab rahu, h
¨
˜
kes toob haid sonumeid
millestki paremast,
¨ ¨
kes kuulutab paastet,
¨
kes utleb Siionile:
„Sinu Jumal on saanud
kuningaks!”! i
8 Kuula! Su vahimehed
¨ ¨
huuavad valjult.
˜
¨
Nad hoiskavad uheskoos,
¨
sest nad naevad oma
silmaga, kuidas Jehoova
kogub taas kokku Siioni.
˜ ˜
˜
9 Olge roomsad, hoisake
¨
uheskoos, Jeruusalemma
varemed, j
sest Jehoova on lohutanud
oma rahvast, k
ta on lunastanud
Jeruusalemma. l
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10 Jehoova on paljastanud
˜
¨
koigi rahvaste nahes
¨
¨
oma puha kasivarre a
˜
¨ ¨
ja koik maa aared
¨
saavad naha meie Jumala
¨ ¨
paastetegusid1. b
11 Lahkuge, lahkuge, minge
¨
¨
sealt ara, c arge puudutage
¨
midagi ruvedat! d
¨
Minge temast valja, e
hoidke end puhtana,
teie, kes kannate
Jehoova koja riistu! f
12 Te ei lahku paanikas
˜
ega pea pogenema,
¨
sest Jehoova laheb teie ees g
ja Iisraeli Jumal on teile
¨
¨
jarelvaeks. h
13 Mu teenija i toimib targalt.
˜
˜
Ta tostetakse korgele,
¨
teda ulendatakse ja
¨
¨
¨
ulistatakse ulivaga. j
14 Nii nagu paljud vaatasid
teda kohkunult —
¨
sest tema valimus
oli moondunud rohkem
kui kellelgi teisel
¨ ¨
ja ta vaarikas kuju enam
kui teistel inimlastel —,
15 nii jahmatab ta paljusid
rahvaid. k
Tema ees vaikivad
kuningad, l
¨
sest nad naevad seda, mida
neile pole jutustatud,
˜
ja motlevad sellele, millest
nad pole kuulnud. m
Kes usub meilt kuuldut?1n
Kellele on ilmutatud
¨
Jehoova kasivart? o
˜
2 Ta1 touseb tema2 ees
˜
nagu vorse, p on kui juur
˜
pouases maas.
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52:10 1 Voib tolkida ka „voitu”. 53:1
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „kes usub seda, mida me kuulsime”. 53:2 1 St teeni¨ ¨
˜
ja, kellest raagitakse Jes 52:13. 2 Voib
¨
˜
viidata inimestele, kes teda nagid, voi Jumalale.
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8

¨ ¨
Ei ole tal vaarikat kuju
ega hiilgust, a
˜
ei tomba meid ligi
¨
tema valimus.
˜
¨
Teda polati ja valditi, b
talle oli tuttav valu1 ja
ta teadis, mis on haigused.
¨
Tema nagu oli otsekui
peidetud meie eest.2
˜
Teda polati ja me ei pidanud
teda mikski. c
˜
Kuid ta vottis enda peale
meie haigused d
ja enda kanda meie valu. e
Meie aga pidasime teda
nuhelduks, Jumala poolt
¨ ¨
looduks ja vaevatuks.
¨
Kuid ta torgati labi f meie
¨
¨
uleastumiste parast, g
¨ ¨
purustati meie suutegude
˜
tottu. h
Ta kandis karistust,
et meil oleks rahu, i
tema haavad on toonud
meile tervenemise. j
˜
Me koik ekslesime
nagu lambad, k
¨
¨
igauks laks oma teed.
˜
Jehoova lasi koik meie
¨ ¨
suuteod tulla tema peale.l
˜
Teda rohuti m
ja ta lasi end piinata, n
kuid ta ei avanud suud.
Ta viidi tapale
nagu lammas. o
¨
Otsekui utt on pugajate
¨
kaes vait,
nii ei avanud ta suud. p
˜
˜
¨
Teda rohuti ja ta voeti ara
˜
ilma oiglase
˜
kohtumoistmiseta.
˜
Kes motleb
˜
tema polvnemise1
¨
uksikasjadele?

˜
˜
˜
53:3 1 Voib tolkida ka „ta moistis, mis on
˜
¨
valu”. 2 Teine voimalik tahendus: „ta oli
¨ ¨
kui see, kellelt pooratakse pilk”. 53:8
˜
˜
1 Voib tolkida ka „elu”.

JESAJA 53:9–54:8

9

10

11

12

˜
¨
Ta loigati ara
elavate maalt. a
Teda tabas hoop1 mu rahva
¨
¨
uleastumiste parast. b
Talle anti matmispaik1
jumalatute juurde c
ja rikaste2 juurde,
kui ta suri, d
kuigi ta polnud teinud
¨ ¨
midagi vaara3
˜
ega konelnud valet. e
Aga Jehoova tahe oli1
ta purustada
˜
ja ta loi teda haigusega.
Kui sa annad ta elu
¨ ¨
suuohvriks, f
¨
¨
saab ta naha oma jarglasi,
¨
ta pikendab oma paevi g
ja tema kaudu saab teoks
Jehoova tahe2. h
Oma hingevaevas tunneb
ta rahulolu sellest,
¨
mida naeb.
Oma teadmistega aitab see
˜
oige, mu teenija, i
saada paljudel inimestel
˜
oigeks j
¨ ¨
ja ta kannab nende suud. k
¨
Seeparast saab ta minult
oma osa koos paljudega
˜
ja jagab sojasaaki
¨
vagevatega,
kuna ta andis oma elu1l
¨
ja arvati uleastujate hulka. m
Ta kandis paljude pattu n
¨
ja kostis uleastujate eest. o
˜
„Hoiska, sa viljatu naine,
¨
kes pole sunnitanud! p
˜
˜ ˜
Rokka roomust ja juubelda, q
sina, kes pole olnud
¨
sunnitusvaludes, r
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˜
˜
53:8 1 Voib tolkida ka „surmahoop”.
˜
˜
53:9 1 Voib tolkida ka „keegi annab talle
˜
˜
oma matmispaiga”. 2 Sona-sonalt „rik˜
˜
ka”. 3 Voib tolkida ka „polnud tarvita¨
˜
˜
nud vagivalda”. 53:10 1 Voib tolkida ka
˜
˜
„aga Jehooval oli hea meel”. 2 Voib tolkida ka „saab teoks see, mis on Jehoova¨
˜
˜
le meeleparane”. 53:12 1 Voib tolkida ka
¨
„tuhjendas oma hinge surmani”.
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7

8

¨
sest mahajaetul saab olema
rohkem lapsi
kui naisel, kel on mees,” a
¨
utleb Jehoova.
„Avarda oma telgipaika. b
Venita oma aulise
¨
¨ telkpuhamu kangaid.
Ara hoia end tagasi,
¨ ¨
pikenda telginoore
ja kinnita telgivaiad. c
Sest sa levid paremale
ja vasakule.
¨
Sinu jarglased vallutavad
rahvaid
ja asustavad laastatud
d
¨ linnu.
¨ ¨
Ara karda, e sest sa ei jaa
¨
habisse, f
¨
ara tunne end alandatuna,
sest sa ei pea pettuma.
Sa unustad oma noorusaja
¨
habi
ega meenuta enam
˜
oma lesepolve teotust.”
¨
„Sinu vagev Looja g on sulle
kui mees, h
¨
Vagede Jehoova
on tema nimi,
¨
Iisraeli Puha
on su lunastaja. i
Teda hakatakse nimetama
kogu maa Jumalaks. j
Jehoova kutsus sind
¨
otsekui mahajaetud ja
murest murtud naist, k
¨
nagu huljatud
˜
noorpolvenaist,”
¨
utleb
su
Jumal.
¨ ¨
„Uurikeseks ajaks
¨
jatsin ma su maha,
aga oma suures halastuses
toon ma su tagasi. l
Raevuhoos peitsin ma
hetkeks oma palge
su eest, m
aga ma halastan su peale,
sest mu truu armastus
¨
on igavene,” n utleb su
lunastaja o Jehoova.

987
9 „See on mulle nagu
¨
Noa paevil. a
Nii nagu ma vandusin,
et Noa veed ei kata
enam maad, b
nii ma vannun, et ma ei
vihastu enam su peale
˜
ega soitle sind. c
¨
˜
¨
10 Maed voivad kull
paigast liikuda
¨
˜
ja kunkad koikuda,
aga minu truu armastus
ei lahku sinustd
˜
ja mu rahuleping ei koigu,” e
¨
utleb Jehoova,
kes halastab su peale. f
11 „Oh sa vaevatud naine, g
¨
tormist rasitud,
lohutamatu! h
Ma kinnitan su kivid
¨
tugeva mordiga
ja ehitan su vundamendi
safiiridest. i
¨ ¨
12 Ma teen su muurisakid
rubiinidest,
¨
su varavad
¨
sadelevatest kividest
˜
¨
ja koik su piirimargid
¨ ¨
vaariskividest.
˜
13 Jehoova opetab
˜
koiki su lapsi j
ja su lastel on suur rahu. k
¨
˜
14 Sa pusid kindlalt oiguses. l
˜
Sa oled eemal rohumisest, m
sul pole midagi karta, pole
˜
pohjust tunda hirmu,
see ei ligine sulle. n
¨
15 Kui sind ka runnatakse,
¨
siis mitte minu kasul.
Kes sulle kallale kipub,
see ka langeb.” o
16 „Mina olen loonud sepa,
¨
˜
kes puhub soed lokkele
ja meisterdab relva.
Mina olen loonud ka
¨
havitaja, kes laastab. p
¨
17 Pole edu uhelgi relval, mis
valmistatakse sinu vastu. q
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˜
Sa moistad hukka iga
˜
keele, mis touseb sinuga
¨
kohut kaima.
See on Jehoova teenijate
¨
parand
˜
˜
ja mina moistan nad oigeks,”
lausub Jehoova.a
˜
Tulge, koik janused, b
tulge vee juurde! c
Teie, kel pole raha, tulge,
˜
¨ ¨
votke ja sooge!
˜
Tulge, votke veini ja piima d
ilma rahata,
ilma hinnata! e
Miks maksate raha
selle eest, mis pole leib,
¨ ¨
miks kulutate oma tootasu
selle peale, mis ei toida?
Kuulake mind hoolega,
¨ ¨
siis saate suua head f
˜ ˜
ja tunnete suurt roomu
rammusatest roogadest. g
¨ ¨
˜
Poorake oma korv ja
tulge minu juurde! h
¨ ¨
Kuulake, siis jaate elama
˜
ja ma solmin teiega
igikestva lepingu, i
osutades teile ustavalt
truud armastust, nagu
ma osutasin Taavetile. j
Ma seadsin ta rahvaile
tunnistajaks, k
rahvaste juhiks l ja
peameheks. m
Sa kutsud rahva,
keda sa ei tunne,
ja need rahva seast,
kes sind ei tundnud,
jooksevad su juurde
sinu Jumala Jehoova
¨
¨
parast, n Iisraeli Puha
¨
parast,
sest tema austab sind. o
Otsige Jehoovat,
kuni ta on leitav. p
¨ ¨
Huudke teda,
¨
kuni ta on lahedal. q
¨
Jumalatu jatku oma tee r
˜
ja nurjatu oma motted.

4

5

6

7
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13

¨ ¨
Ta poordugu tagasi
Jehoova juurde,
kes halastab tema peale, a
meie Jumala juurde,
sest tema annab
heldelt andeks. b
˜
„Minu motted ei ole
˜
teie motted c
ja teie teed ei ole minu
¨
teed,” utleb Jehoova.
„Sest nagu taevas on
˜
maast korgemal,
˜
nii on minu teed korgemad
teie teedest
˜
ja minu motted
˜
teie motetest. d
Nagu vihm ja lumi
sajavad taevast alla
¨
ega lahe sinna tagasi, enne
kui on kastnud maad ning
¨
pannud taimed tarkama ja
vilja kandma,
¨
et anda kulvajale seemet ja
¨ ¨
soojale leiba,
˜
nii on ka mu sonaga,
¨
mis valjub mu suust: e
see ei tule tagasi mu juurde
¨
tuhjalt, f
vaid teeb, mis on mulle
¨
meeleparane,1g
¨
ja viib taide selle,
¨
milleks ma ta lakitasin.
¨
¨
Te lahete valja
˜ ˜
roomutsedes h
ja teid tuuakse tagasi rahus. i
¨
¨
˜
Maed ja kunkad hoiskavad
˜ ˜
teie ees roomsalt, j
˜
¨
koik puud valjal
¨
plaksutavad kasi. k
˜ ˜
Ogaliste poosaste asemel
kasvavad kadakapuud, l
˜
˜
korvenogeste asemel
¨
murdipuud.
See toob Jehoovale
kuulsustm

˜
˜
¨
55:11 1 Voib tolkida ka „vaid viib taide mu
tahte”.

988
PTK 55
a 2Mo 34:6
2Aj 33:12, 13

b 4Mo 14:18
L 103:12, 13
Jes 43:25

c L 40:5

d L 103:11

e 4Mo 23:19
Jes 46:11

f Jos 23:14
Jes 45:23

g L 135:6
Jes 46:10

h Jes 35:10

i Jes 54:13
Jes 66:12

j Jes 42:11

k Jes 44:23

l Jes 41:19
Jes 60:13

m Jer 33:9


Teine veerg

PTK 56
a Mi 6:8

b Jes 46:13
Jes 51:5

c Jes 58:13, 14

d Jes 60:10
Sak 8:23

e Mal 1:11

ja on igikestvaks,
¨
¨
havimatuks margiks.”
¨
Nii utleb Jehoova:
„Pidage kinni sellest,
˜
mis on oige, a
˜
ja tegutsege oiglaselt,
¨ ¨
sest minu paaste
tuleb peagi
˜
ja˜ mu oigus saab ilmsiks. b
2 Onnelik on inimene,
kes nii teeb,
¨
inimlaps, kes jargib hoolega
mu seadust,
¨
kes peab hingamispaeva
¨
ega ruveta seda, c
¨
kes hoiab oma katt
˜
k
oigest
kurjast.
¨
¨
3 Argu ukski Jehoovaga
˜ ˜
liitunud vooramaalane d
¨
oelgu:
„Jehoova kindlasti eraldab
mind oma rahvast.”
¨
¨
Ja eunuhh argu oelgu:
„Ma olen kuivanud puu.””
¨
4 Sest nii utleb Jehoova eunuhhidele, kes peavad tema
¨
hingamispaevi ja kes on valinud
selle, mis talle meeldib, ja peavad kinni tema lepingust:
5 „Ma annan teile oma kojas
¨ ¨
ja oma muuride vahel
¨
¨
malestusmargi ja nime,
mis on parem kui pojad
¨
ja tutred.
Ma annan teile
igavese nime,
¨
mis ei havi.
˜ ˜
6 Vooramaalased, kes
liituvad Jehoovaga,
et teda teenida,
Jehoova nime armastada e
ja olla tema teenijad,
˜
koik need, kes peavad
¨
hingamispaeva
¨
ega ruveta seda
ja peavad kinni
mu lepingust,
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7 toon ma samuti
¨
¨
oma puhale maele a
˜ ˜
ja nad on roomsad
minu palvekojas.
˜
Nende poletusohvrid ja
˜
muud ohvrid voetakse
vastu mu altaril,
sest mu koda nimetatakse
˜
koigi rahvaste
palvekojaks.” b
˜
8 Nii teatab korgeim valitseja Jehoova, kes kogub kokku
Iisraeli laialipillutatud: c
„Ma kogun tema juurde
peale kogutute veel
teisigi.” d
¨ ¨
9 Tulge sooma,
˜
¨
koik loomad valjadel,
˜
koik loomad metsades!e
10 Tema vahimehed on
¨
pimedad, f ukski neist
¨
ei pane tahele. g
˜
Nad koik on tummad
koerad, kes ei saa
haukuda. h
˜ ˜
Nad lootsutavad, lesivad ja
armastavad tukkuda.
11 Nad on apla isuga koerad,
¨
neile ei saa kunagi kullalt.
˜
Nad on moistmatud
karjased. i
˜
¨
Nad koik on lainud
oma teed,
¨
viimane kui uks ajab taga
¨
ebaausat kasu ja utleb:
12 „Tulge! Ma toon veini,
¨
joome end vagijoogist
purju! j
¨
Homne paev on
¨
samasugune kui tanane,
isegi veel parem.”
˜
Oige on hukkunud,
kuid keegi ei hooli
sellest.
Ustavad mehed
¨
on ara viidud1, k
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¨
aga keegi ei marka,
˜
¨
et oige on ara viidud
˜
¨
onnetuse parast1.
Ta leiab rahu.
Oma asemeil1 puhkavad
¨
need, kes on kainud
˜
oiguse teel.
„Teie aga tulge siia,
˜
te noiamoori pojad,
abielurikkuja ja
˜
lobunaise lapsed!
Kelle kulul te end
˜
lobustate?
Kelle vastu te avate suu
¨
ja kellele naitate keelt?
¨
Eks ole te uleastumise
lapsed,
pettuse pojad, a
˜
need, kes polevad
˜ ˜
kireloomas
suurte puude vahel, b
iga lopsaka puu all, c
kes tapavad lapsi vadides d
˜
ja kaljulohedes?
Sinu1 osaks on
vadide siledad kivid. e
Jah, need on su liisuosa.
Ka neile valad sa
joogiohvreid
ja tood ande. f
Kas peaksin olema
˜
selle koigega rahul?
Sa seadsid endale voodi1
˜
¨
korgele ja uhkele maele. g
¨
Sinna laksid sa ohverdama. h
Ukse ja selle postide
taha seadsid sa
¨
¨
malestusmargi1.
¨
Sa hulgasid mu ja
˜
votsid end paljaks,
¨
¨
laksid ules ja tegid
oma voodi laiemaks.

˜
¨
57:1 1 Teine voimalik tahendus: „eest”.
57:2 1 St hauas. 57:6 1 St Siioni ehk Jeruusalemma. 57:7 1 Viitab ilmselt kas
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˜
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¨
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12
13

14

15

˜
Sa solmisid nendega
lepingu.
Sulle meeldis nendega
voodisse heita, a
sa vahtisid mehe sugutit.1
Sa laskusid Meleki1 juurde
˜
oliga
˜
ja rohke lohnasalviga.
¨
Sa saatsid oma kaskjalad
kaugele,
madaldusid surmavallani.
Sa vaevasid end oma
paljudel teedel,
¨
aga sa ei oelnud:
„See on lootusetu!”
˜
Sa leidsid endas uut joudu,
¨
seeparast pole sa loobunud.
Keda sa pelgasid ja kartsid,
nii et hakkasid valetama? b
Mina ei tulnud sulle
meeldegi, c
sa ei hoolinud millestki. d
Ma ju vaikisin ja
eemaldusin1, e
¨
seeparast sa ei kartnud
mind.
Mina paljastan su
˜
˜
voltsoiguse f ja su teod, g
neist pole sulle mingit abi. h
¨ ¨
Kui sa huuad appi,
¨ ¨
siis ei paasta sind
su paljud ebajumalad. i
˜
¨
Tuul viib nad koik ara,
˜
˜
koigest tuuleohk
puhub nad minema.
Kes aga otsib kaitset
¨
minu juurest, parib maa
ja saab endale
¨
¨
mu puha mae. j
¨
Siis oeldakse:
„Ehitage tee, rajage tee! k
Eemaldage takistused
mu rahva teelt!””
¨
Nii utleb tema,
˜
¨
kes on korge ja ulev,

˜
57:8 1 Ilmselt moeldakse ebajumalakum˜
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mardamist. 57:9 1 Teine voimalik ta˜
˜
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kes elab igavesti a
¨
ja kelle nimi on puha: b
˜
„Ma elan korges ja
¨
puhas paigas, c
˜
aga ka rohutute ja
vaimult alandlike juures,
et elustada alandlike vaimu
˜
¨
ja rohutute sudant. d
¨ ¨
Ma ei suudista neid igavesti
¨ ¨
ega jaa alatiseks
viha kandma, e
˜
sest muidu norkeks minu
¨
parast inimese vaim, f
hingelised, kelle ma
olen loonud.
Ma vihastusin Iisraeli
¨
patustamise parast, kui ta
ajas taga ebaausat kasu. g
¨
˜
Seeparast ma loin teda,
varjasin oma palet
ja olin vihane,
¨
kuid tema kais taganejana h
¨
oma sudame teel.
¨
Ma olen nainud tema teid,
aga ma ravin i
ja juhatan teda, j
lohutan teda k
ja ta leinajaid.” l
„Ma toon kiituse nende
huultele.
Kestev rahu on nii
kaugel- kui ka
¨
lahedalolijal m
ja ma tervendan ta,”
¨
utleb Jehoova.
„Aga jumalatud on
¨
nagu massav meri,
mis ei rahune,
¨
mille veed keerutavad ules
adrut ja muda.
Jumalatuil ei ole rahu,” n
¨
utleb mu Jumal.
¨ ¨
¨
˜
„Huua taiest korist,
¨
ara hoia end tagasi!
¨ ¨
Huua valjult nagu sarv.
Anna mu rahvale teada
¨
nende uleastumised, o
Jaakobi soole nende patud.
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¨
¨
2 Paevast paeva
nad otsivad mind
ja tunnevad heameelt
mu teede tundmisest,
otsekui oleks nad rahvas,
kes on tegutsenud
˜
oiglaselt
¨
ega ole huljanud
˜
oma Jumala oigust. a
Nad paluvad minult
˜
˜
oiglast kohtumoistmist,
˜ ˜
tulevad roomuga
¨
Jumala ligi, oeldes:b
¨
3 „Miks sa ei nae,
kui me paastume? c
¨
Miks sa ei marka,
kui end vaevame?” d
¨
Selleparast, et
¨
paastupaeval te ajate taga
oma tahtmist1
˜
¨ ¨
ja rohute oma toolisi. e
˜
4 Teie paast loppeb
¨
tuli ja kaklemisega,
te peksate vihaselt
rusikaga.
Kui te niimoodi paastute,
¨ ¨
siis ei kuulda teie haalt
taevas.
5 Kas selline peaks olema
¨
mulle meeleparane paast,
¨
paev, mil inimene
end vaevab,
˜
langetab pea kui korkjas
ning teeb endale aseme
kotiriide ja tuha peale?
Kas seda sa nimetad
paastuks ja Jehoovale
¨
¨
meeleparaseks paevaks?
¨
6 Ei, mulle meeleparane paast
on selline:
˜
tuleb korvaldada
kurjuse ahelad,
¨ ¨
¨
paasta valla ikke koied, f
˜
vabastada rohutud g
˜
ja murda puruks koik ikked,
7 tuleb jagada leiba
¨
naljasega, h

˜
˜
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meeldib”.
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˜
votta vaesed ja kodutud
oma majja,
riietada alastiolijata
ja mitte keerata selga
oma sugulasele.
¨ ¨
Siis loob helendama
su valgus otsekui koitb
ja saabub kiiresti
su tervenemine.
¨
˜
Sinu ees kaib su oiglus
ja Jehoova au on sulle
¨
¨
jarelvaeks. c
¨ ¨
Siis sa huuad
ja Jehoova vastab sulle,
¨ ¨
¨
sa huuad appi ja ta utleb:
„Siin ma olen!”
Kui sa kaotad enda keskelt
ikke,
˜
˜
¨
lopetad sormega naitamise
˜
˜
ja oela kone, d
¨
kui annad naljasele,
mida sa ise ihkad, e
ja vaevatule,
¨
nii et talle kull saab,
¨
siis sarab su valgus
isegi pimeduses
ja su pilkane pimedus
¨
on otsekui keskpaev. f
Jehoova juhatab sind alati,
¨
annab sulle kullalt
˜
ka pouasel maal g
ja elustab su luud.
Siis oled sa
kui kastetud aed, h
nagu allikas,
mis iial ei kuiva.
Sinu algatusel ehitatakse
¨
ules muistsed varemed, i
˜
˜
sa taastad polvest polve
varemeis olnud
¨ ¨
alusmuurid. j
Sind nimetatakse
¨ ¨
lagunenud muuride
parandajaks k
ja teede taastajaks,
¨ ¨
teede, mille aares elada.
¨
Kui sa hingamispaeva
¨
¨
parast ei aja mu puhal
¨
paeval taga oma tahtmist, l

JESAJA 58:14–59:12

14

¨
kui nimetad hingamispaeva
¨
˜ ˜
ulimaks roomuks,
¨
Jehoova puhaks ja
¨ ¨
¨
austusvaarseks paevaksa
ning kui austad seda,
selle asemel et ajada taga
oma tahtmist ja
¨ ¨
¨
˜
raakida tuhje sonu,
siis tunned sa Jehoovast
¨
˜ ˜
ulimat roomu
ja ma viin sind
˜
maa korgendikele.b
¨ ¨
Ma annan sulle suua1 su
¨
esiisa Jaakobi parandist, c
sest Jehoova suu on
¨ ¨
raakinud.”
¨
Jehoova kasi pole
¨ ¨
¨
paastmiseks luhike d
˜
ega tema korv
kuulmiseks kurt. e
¨ ¨
Teie endi suuteod on
lahutanud teid
oma Jumalast, f
˜
teie pattude tottu varjab ta
oma palet teie eest
ega kuula teid. g
Sest teie pihud
¨
on ruvetunud verega, h
˜
¨ ¨
teie sormed suutegudega.
¨ ¨
Teie huuled raagivad valet i
ja teie keel pomiseb
¨
ulekohut.
˜
˜
Keegi ei vota sona
˜
oiguse kaitseks, j
¨
keegi ei lahe kohtusse
˜
˜
tott konelema.
¨
Nad loodavad tuhja peale k
¨ ¨
˜
ja raagivad mottetusi,
¨
nad sigitavad hada ja
¨
sunnitavad kurjust. l
Nad hauvad
¨
murkmao mune,
¨
˜
koovad amblikuvorku. m
¨ ¨
Kes neid mune soob,
see sureb,

59
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¨ ¨
ja katkiloodud munast
¨
¨
valjub rastik.
¨
˜
Nende amblikuvork
˜
˜
ei kolba roivaks
ega saa nad end katta
oma tehtuga. a
Nende teod on kurjad,
¨
¨
nende kates on vagivald. b
Nende jalad jooksevad
kurja tegema,
˜
nad tottavad valama
¨ ¨
suutut verd. c
˜
Nende motted on kurjad,
nende teedel on hukatus
¨
ja hada. d
Nad ei tunne rahu teed,
˜
ei ole oigust nende radadel. e
Nad teevad oma teed
¨ ¨
¨ kaanuliseks. ¨
Ukski, kes neil kaib,
ei tunne rahu. f
¨
˜
Seeparast on oiglus
meist kaugel
˜
¨ ¨
ja oigus ei kuundi meieni.
Me ootame valgust,
kuid on pimedus,
¨
ootame valgussara,
¨
kuid kaime
pilkases pimeduses. g
Me kobame seina
nagu pimedad,
kobame nagu silmitud. h
¨
Me komistame keskpaeval
˜
¨
nagu ohtuhamaruses,
˜
elujouliste keskel oleme
kui surnud.
˜
˜
Me koik momiseme
nagu karud,
kuugame kurvalt kui tuvid.
˜
Me ootame oigust,
aga seda pole,
¨ ¨
paastet, kuid see on
meist kaugel.
¨
Sest meie uleastumisi
sinu ees on palju, i
˜
koik meie patud
tunnistavad meie vastu. j

993

13

14

15

16

17

18

19

¨
Sest meie uleastumised
on meiega,
¨
me teame hasti
¨ ¨
oma suutegusid. a
Me oleme Jehoova vastu
patustanud ja ta salanud,
oleme oma Jumalale
selja keeranud,
˜
plaanitsenud rohumist
¨
ja massamist, b
¨ ¨
sepitsenud ja raakinud
¨
oma
s
udames
valet. c
˜
˜
Oiglus on tagasi torjutud, d
˜
oigus seisab kaugel, e
˜
¨
tode komistab valjakul
¨ ¨
ja ausus ei paase ligi.
˜
Tode1 on kadunud f
¨
ja igauks,
kes loobub kurjusest,
¨ ¨
roovitakse paljaks.
¨
Jehoova nagi seda
ja talle ei meeldinud,
˜
et oigust pole. g
¨
Ta nagi, et keegi
ei tule appi,
imestas, et keegi ei sekku.
˜
¨
Nii toi ta enda kasivars
¨ ¨
paaste1
˜
ja tema oigus toetas teda.
˜
Ta pani oiguse selga
¨ ¨
kui soomusruu
¨
¨ ¨
ja pahe paastekiivri, h
˜
tombas selga
¨
¨ ¨
kattemaksuruui
ja kattis end
¨
innukuse ulekuuega.
¨
Ta tasub igauhele
¨
ta tegude jargi: j
vastaseid ootab raev,
¨
vaenlasi kattemaks. k
¨
Saartelegi maksab ta valja
nende teenitud osa.
¨
Paikeseloojangu pool
kardetakse Jehoova nime
¨
˜
ja paikesetousu pool
austatakse teda,

˜
˜
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sest ta tuleb
˜
nagu tormav jogi,
mida kihutab tagant
Jehoova vaim.
20 „Siionile tuleb lunastaja, a
neile Jaakobi kojast,
¨ ¨
kes on poordunud
¨
oma uleastumistest,” b
teatab Jehoova.
21 „See on minu leping nen¨
dega,” c utleb Jehoova. „Minu
˜
vaimu, mis on sinu peal, ja sonu,
mis ma olen pannud sinu suhu,
˜
ei voeta sinu suust, su laste
suust ega su lastelastegi suust ei
¨ ¨
¨
nuud ega iial,” utleb Jehoova.
˜
¨
„Oo, naine, touse, d sara,
sest sinu valgus
on tulnud,
sinu peale paistab
Jehoova auhiilgus. e
2 Pimedus katab maad
ja pilkane pimedus rahvaid,
kuid sinu peale paistab
Jehoova valgus
¨
ja sinu peal nahakse
tema auhiilgust.
3 Rahvad tulevad
su valguse juurde f
ja kuningad g
su kirkuse1 juurde. h
˜
4 Tosta silmad ja vaata ringi!
˜
Nad koik on kogutud kokku,
nad tulevad sinu juurde.
Sinu pojad tulevad kaugelt, i
¨
su tutreid kantakse hellalt. j
¨
5 Sel ajal sa vaatad ja sarad, k
¨
˜
su suda poksub
˜ ˜
ja paisub roomust,
sest su juurde juhitakse
mere aarded,
su juurde tulevad
rahvaste rikkused.l
6 Su maad katab
kaamelite murd,
seal on Midjani ja Eefa m
¨
noored kaamelitakud.
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˜
Tulevad koik
Seeba elanikud.
Nad kannavad
kulda ja viirukit
¨
ning ulistavad Jehoovat. a
˜
Koik Keedari b karjad
kogutakse sinu juurde.
¨ ¨
Nebajoti c jaarad
teenivad sind.
Nad tulevad mu altarile ja
¨
on mulle meeleparased, d
ning ma ehin
oma aulist1 koda. e
Kes on need,
kes tulevad lennates,
on otsekui pilved,
otsekui tuvid, kes lendavad
tuvimajadesse?
Minule loodavad saared. f
Tarsise laevad on eesotsas,
et tuua su pojad kaugelt1g
¨
˜
uhes nende hobeda ja
kullaga,
et kiita su Jumala Jehoova,
¨
Iisraeli Puha nime,
sest tema austab2 sind. h
˜ ˜
Vooramaalased
¨
¨ ¨
ehitavad ules su muurid
ja nende kuningad
teenivad sind, i
sest oma vihas
¨ ¨
ma loon sind,
aga oma armus
ma halastan su peale. j
¨
Sinu varavad on alati lahti, k
neid ei suleta
¨
¨ ¨
paeval ega ool,
et su juurde toodaks
rahvaste rikkused,
ning nende kuningad
tulevad esirinnas. l
Aga iga rahvas ja
kuningriik, kes sind ei
teeni, hukkub;

˜
˜
60:7 1 Voib tolkida ka „kaunist”. 60:9
˜
˜
1 Voib tolkida ka „Tarsise laevad, nagu va˜
remgi, toovad su pojad kaugelt”. 2 Voib
˜
tolkida ka „ehib”.
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neid rahvaid ootab
¨
¨
taielik having. a
Sinu juurde tuleb
Liibanoni auhiilgus, b
tulevad kadakas, saar
¨
¨
ja kupress uheskoos, c
¨
et kaunistada mu puhamut.
Ma austan oma
jalgade aset. d
˜
Su rohujate pojad tulevad
ja kummardavad sind,
˜
˜
koik, kes sind polgasid,
langevad su jalge ette
ja nimetavad sind
Jehoova linnaks,
¨
Iisraeli Puha Siioniks. e
¨
Kuigi sa olid huljatud
ja vihatud ning keegi
¨
ei kainud sinu kaudu, f
teen ma sind
igaveseks uhkuseks,
˜
juubelduse pohjuseks
˜
˜
koigile polvedele. g
Sa jood rahvaste piima, h
imed kuningate rinda. i
˜
Sa moistad, et mina,
¨ ¨
Jehoova, olen su paastja,
¨
et Jaakobi vagev
on su lunastaja. j
Vase asemel toon ma kulda,
˜
raua asemel hobedat,
puu asemel vaske
ja kivide asemel rauda.
¨
Ma panen su ulevaatajaks
rahu
¨ ¨
ja su toodejuhatajaks
˜
oiguse. k
¨
Ei kuulda enam vagivallast
su maal,
¨
havingust ega
purustamisest
su piirides. l
¨ ¨
Sa nimetad oma muure
¨ ¨
Paasteks m
¨
ja varavaid Kiituseks.
¨
Paike ei valgusta sind enam
¨
paeval
¨
ega sara sulle enam kuu,
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20
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22

sest Jehoovast saab
sinu igikestev valgus, a
sinu Jumalast su ilu. b
¨
Su paike ei looju enam
ja su kuu ei kahane,
sest Jehoovast saab sinu
igikestev valgus c
¨
˜
ja su leinapaevad loppevad. d
˜
Koik su rahva liikmed
˜
on oiglased
¨
ja parivad igaveseks maa.
Nemad on minu istutatud
˜
vosud,
¨
¨ ¨
mu katetoo, e
mis mind kaunistab. f
¨
Vahesest saab tuhat
¨
¨
ja vaiksest vagev rahvas.
Mina, Jehoova,
˜
tottan sellega omal ajal.”
˜
Korgeima valitseja
Jehoova vaim
on minu peal, g
˜
sest Jehoova on voidnud
mind kuulutama
˜
head sonumit tasastele. h
Ta on saatnud mind
tervendama neid,
¨
kel murtud suda,
kuulutama vabastust
vangistatuile
ja avama vangide silmi, i
kuulutama Jehoova
soosingu aastat
ja meie Jumala
¨
¨
kattemaksu paeva, j
˜
lohutama koiki leinajaid, k
andma neile,
kes Siionit leinavad,
tuha asemele peakatet,
˜ ˜
˜
leina asemele roomuoli,
muserdatud vaimu asemele
¨
ulistuskuube.
Siis kutsutakse neid
˜
suurteks oigusepuudeks,
Jehoova istanduseks,
millega ta end austab1. l
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¨
4 Nad ehitavad ules
muistsed varemed,
taastavad ammu laastatud
paigad a
¨
ja havitatud linnad, b
˜
mis on polvkondi
¨
tuhjana seisnud. c
˜ ˜
5 „Voorad tulevad ning
karjatavad teie karju,
˜ ˜
vooramaalased d harivad
˜
teie polde ja
¨
viinamagesid. e
6 Teid aga kutsutakse
Jehoova preestriteks. f
Nad nimetavad teid meie
Jumala teenijateks.
Te toitute
rahvaste rikkustest, g
¨ ¨
raagite uhkusega nendelt
saadud varandusest1.
¨
7 Habi asemel te saate
˜
kahekordselt onnistusi,
alanduse asemel
˜
on hoiskamine.
Mu rahvas saab oma maal
kahekordse omandi h
ja neile kuulub igavene
˜ ˜
room. i
8 Sest mina, Jehoova,
˜
armastan oigust, j
¨ ¨
vihkan roovimist ja
¨
ulekohut. k
Ma annan ustavalt neile
nende palga
˜
ja solmin nendega
igavese lepingu. l
¨
9 Nende jareltulijad saavad
tuntuks rahvaste hulgas, m
¨
nende jarglased
˜
rahvahoimude seas.
˜
¨
Koik, kes neid naevad,
˜
moistavad,
et nad on Jehoova
˜
onnistatud.” n
10 Jehoova paneb mind
juubeldama.
˜
˜
61:6 1 Voib tolkida ka „nende aust”.

JESAJA 61:11–62:11

11

Jumal paneb mu hinge
˜ ˜
˜
roomust rokkama. a
Sest ta on riietanud mind
¨ ¨
paastekuube, b
¨
˜
¨ ¨
mahkinud oiguseruusse.
Ma olen nagu peigmees,
kes kannab turbanit
kui preester, c
ja olen nagu pruut, kes end
ehetega kaunistab.
¨
Nagu maa laseb targata
˜
vosudel
˜
¨
ja aed vorsuda oma kulvil,
˜
nii laseb korgeim valitseja
Jehoova
˜
˜
vorsuda oigusel d ja kiitusel e
˜
koigi rahvaste ees.
¨
Siioni parast ma ei vaiki, f
¨
Jeruusalemma parast
¨
ma ei pusi tasa,
˜
enne kui ta oigus hakkab
¨
paistma kui valgussara g
¨ ¨
˜
ja ta paaste polema
˜
kui torvik. h
¨
„Siis naevad rahvad
˜
su oigust, oo, naine, i
˜
ja koik kuningad
su auhiilgust. j
Sind kutsutakse siis
uue nimega, k
mille annab sulle
Jehoova suu.
Sa oled kauniks krooniks
¨
Jehoova kaes,
kuninglikuks turbaniks
oma Jumala peos.
Sind ei nimetata enam
¨
huljatud naiseks l
ega sinu maad
¨
mahajaetuks, m
vaid su nimeks saab
˜ ˜
Sina Oled Mu Room n
ja su maa nimeks
Abielunaine.
¨
Sest Jehooval on sinu ule
hea meel
ja sinu maa on kui
abielunaine.
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5 Nii nagu noor mees abiellub
neitsiga,
nii abielluvad su pojad
sinuga.
˜ ˜
Su Jumal roomustab
¨
sinu ule
nagu peigmees
¨
oma pruudi ule. a
¨ ¨
6 Sinu muuride peale,
Jeruusalemm, olen ma
¨ seadnud vahimehed.
Argu nad hetkekski vaikigu
¨
¨ ¨
ei paeval ega ool.
¨ ¨
Teie, kes raagite Jehoovast,
¨
arge puhake,
¨
7 arge andke temale rahu,
kuni ta on Jeruusalemma
kindlustanud,
pannud kogu maa
seda kiitma.” b
8 Jehoova on andnud vande
¨
oma parema kae ja
¨
tugeva kasivarre juures:
„Ma ei anna enam teie vilja
teie vaenlastele toiduks
˜ ˜
ja vooramaalased ei joo
¨
enam varsket veini,
¨
mille parast te olete
¨
vaeva nainud, c
9 vaid kes koguvad,
¨ ¨
ka soovad seda
ja kiidavad Jehoovat,
ning kes korjavad,
joovad seda
¨
˜
minu puhades ouedes.” d
¨
10 Minge valja,
¨
¨
minge varavaist valja!
Puhastage rahvale tee! e
Ehitage tee,
ehitage maantee,
eemaldage kivid! f
¨
Pange rahvastele pusti
¨
kogunemistahis! g
11 Jehoova kuulutab maa
¨ ¨
a
¨ artele:
¨
„Oelge Siioni tutrele:
¨ ¨
„Sinu paaste tuleb. h
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12

Tal on kaasas tasu,
ja tema ees on palk,
mida ta maksab.”” a
Neid nimetatakse
¨
puhaks rahvaks,
Jehoova lunastatuiks, b
aga sind nimetatakse
Otsituks ning Linnaks,
¨
Mida Pole Maha Jaetud. c
Kes see on, kes tuleb
Edomist, d
¨
oma erksavarvilisis1 riideis
e
Bosrast,
¨ ¨
˜
kes auvaarseis roivais
˜
voimsalt marsib?
„See olen mina,
¨ ¨
˜
kes raagin oigust,
¨
˜
kel on kulluslikult joudu
¨ ¨
paastmiseks.”
Miks on su riided punased,
˜
su roivad nagu
˜
˜
surutorres sotkujal? f
˜
„Ma sotkusin viinamarju
¨
uksinda,
rahvaste seast polnud
˜
kedagi mu korval.
˜
Ma sotkusin neid oma vihas,
tallasin neid oma raevus. g
Nende veri pritsis
˜
mu roivastele,
˜
¨ ¨
koik mu riided maardusid.
Mu otsuseks on
¨
¨
kattemaksupaev h
ja mu lunastatute aasta
on saabunud.
Ma vaatasin,
aga aitajat ei olnud,
¨
hammastusin,
et keegi ei pakkunud abi.
¨
˜
¨ ¨
Seeparast toi mulle paaste1
¨
mu enda kasivars, i
mind toetas mu enda raev.
Oma vihas tallasin
ma rahvaid,
panin nad joobuma
mu raevust j
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12

ning valasin
nende vere maha.”
˜
Ma konelen Jehoova
truu armastuse tegudest,
Jehoova
¨ ¨
kiiduvaart tegudest,
˜
koigest, mis Jehoova
on meie heaks teinud, a
tema paljudest heategudest,
mis ta on Iisraeli rahvale
teinud
oma halastuses ja oma
¨
truu armastuse kulluses.
¨
˜
Ta utles: „Nad on toesti
minu rahvas,
kes ei murra truudust.” b
¨ ¨
Nii sai ta nende paastjaks. c
˜
Koik, mis vaevas neid,
vaevas ka teda. d
Tema isiklik saadik1
¨ ¨
paastis nad. e
Armastuse ja kaastunde
¨
parast lunastas ta nad, f
˜
¨
ta tostis nad ules
ja kandis neid
˜
¨
koigil muistseil paevil. g
¨
Aga nad massasid h ja
kurvastasid
¨
tema puha vaimu. i
Siis sai ta
nende vaenlaseks j
˜
ja voitles nende vastu. k
Nad meenutasid
¨
ammuseid paevi,
¨
tema teenija Moosese paevi:
˜
„Kus on see, kes toi nad
¨
valja merest l koos
oma rahva karjastega? m
Kus on see, kes pani tema
¨
sisse oma puha vaimu, n
¨
see, kelle auline kasivars
toetas Moosese
¨
paremat katt, o
˜
kes lohestas nende ees
veed, p
et teha endale
igikestev nimi, q

˜
˜
63:9 1 Voib tolkida ka „tema palge eest
tulnud ingel”.

JESAJA 63:13–64:6

¨
13 see, kes juhtis nad labi
vetevoogude1,
¨
nii et nad kaisid
ega komistanud,
astusid nagu hobune
¨
tuhermaal?
¨
14 Nagu kariloomad lahevad
alla orutasandikule
puhkama,
˜
nonda viis Jehoova vaim
nad puhkepaika.” a
Nii juhtisid sa oma rahvast,
¨
et teha endale ulev1 nimi. b
15 Vaata alla taevast,
¨
oma puhast ja aulisest1
eluasemest.
¨
Kus on su ind ja vagevus,
¨
su sugav kaastunne c
ja halastus? d
Meie eest on need varjatud.
16 Sina oled ju meie isa. e
Isegi kui Aabraham
ei tea meid
ja Iisrael ei tunne meid,
oled sina, Jehoova,
meie isa.
Ammusest ajast on su nimi
Meie Lunastaja. f
17 Miks sa, Jehoova, lased
meil eksida1 su teedelt?
¨
Miks lased meie sudamel
paaduda, nii et me sind
ei karda? g
Tule tagasi oma teenijate
¨
parast,
sulle kuuluvate suguharude
¨
parast! h
¨ ¨
18 Vaid uurikeseks ajaks oli
¨
su puhal rahval omand.
Meie vastased tallasid maha
¨
su puhamu. i
19 Liiga kaua oleme olnud
¨
otsekui need, kelle ule
sa pole kunagi valitsenud,
˜
˜
¨
63:13 1 Voib tolkida ka „sugavate vete”.
˜
˜
63:14 1 Voib tolkida ka „kaunis”. 63:15
˜
˜
˜
1 Voib tolkida ka „kaunist”. 63:17 1 Voib
˜
tolkida ka „paned meid eksima”.
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nagu need, keda pole
kunagi nimetatud
sinu nimega.
Kui sa ometi oleksid
¨
˜
karistanud taeva lohki
ja tulnud alla,
¨
nii et maed oleksid
˜
¨
koikunud sinu parast —
¨ ¨
nagu suudanuks tuli
oksarisu
ja pannuks vee keema —,
siis oleks su nimi saanud
kuulsaks su vastaste seas
¨
ja rahvad oleksid varisenud
su ees.
Kui sa tegid
¨
aukartustaratavaid asju,
¨
mida me ei soandanud
oodatagi, a
tulid sa alla ja
¨
maed rappusid su ees. b
Ammustest aegadest saadik
¨
pole keegi kuulnud, ukski
˜
¨
korv pole tahele pannud,
¨
¨
ukski silm pole nainud,
et oleks teist Jumalat
peale sinu,
kes sa tegutsed nende
heaks, kes sind ootavad1. c
˜
Sa votad vastu need,
˜ ˜
kes roomsalt teevad,
˜
mis oige, d
kes peavad sind meeles
¨
ja jargivad su teid.
Sa vihastusid,
kui me patustasime. e
¨
Me kaisime kaua patuteel.
¨ ¨
Kas peaksime nuud
¨ ¨
paasema?
˜
Me koik oleme otsekui see,
kes on ebapuhas,
˜
˜
ja koik meie oiged teod
on nagu
menstruatsiooniverelapp.f
˜
¨
Me koik nartsime
nagu lehed

˜
˜
64:4 1 Voib tolkida ka „kannatlikult ootavad”.
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ja meie patud kannavad
¨
meid ara otsekui tuul.
¨ ¨
Mitte keegi ei huua su nime,
¨ ¨
keegi ei puua sinust
kinni haarata.
Sa oled varjanud meie eest
oma palge a
¨ ¨
ja lased meil haabuda meie
¨ ¨
˜
suutegude tottu.
Ometi oled sina, Jehoova,
meie isa. b
Meie oleme savi
ja sina oled pottsepp1, c
˜
¨
¨ ¨
me
sinu katetoo.
¨ koik oleme
¨
Ara vihastu uleliia,
Jehoova, d
¨
ara pea igavesti meeles
¨ ¨
meie suutegusid.
˜
Palun vaata meid, me koik
oleme ju sinu rahvas!
¨
Sinu puhad linnad on
˜
saanud konnumaaks.
Siion on saanud
˜
konnumaaks
ja Jeruusalemm
¨
tuhermaaks. e
¨
Meie puha ja auline koda1,
kus meie esiisad
¨
sind ulistasid,
on saanud tuleroaks, f
˜
varemeis on koik,
mis oli meile kallis.
˜
¨
Kas sa koike seda nahes
hoiad end veel tagasi,
Jehoova?
Kas sa vaikid ja lased meid
¨
nii rangalt vaevata? g
„Ma olen olnud
¨
kattesaadav neile,
kes pole mind otsinud.
Ma olen olnud leitav neile,
¨ ¨
kes pole puudnud mind
leida. h

65

JESAJA 64:7–65:7
PTK 64
a 5Mo 31:17
Jes 57:17

b Jes 63:16
c Jes 29:16

2

Jes 45:9
Jer 18:6

d L 74:1
L 79:5

e L 79:1

3

Nu 1:4
Nu 5:18
Mi 3:12

f 2Aj 36:17, 19
Jer 52:12, 13

4

g L 74:10, 11
Sak 1:12


PTK 65
h Jes 55:6, 7


Teine veerg
a Ro 10:20, 21

5

b 5Mo 31:27
Neh 9:29
Sak 7:11

c Jes 59:7, 8
Jer 35:15

6

d Jer 5:23
e 2Ku 17:16, 17
Jer 32:29

f Jes 1:29
Jes 66:17

g 4Mo 19:16
h 3Mo 11:7, 8
Jes 66:17

i 5Mo 14:3
j L 50:3, 21
Jer 16:18
Hes 11:21

k 2Mo 20:4, 5

7

Rahvale, kes pole
¨ ¨
huudnud mu nime, olen
¨
ma oelnud: „Siin ma olen!
Siin ma olen!” a
¨
Kogu paeva olen
¨
ma sirutanud kasi
kangekaelse rahva poole, b
¨
kes kaib halval teel c
¨
˜
ja jargib omi motteid, d
rahva poole, kes solvab
¨
mind otse nakku, e
ohverdab aedades f ja laseb
telliskividelt ohvrisuitsu
˜
tousta.
Nad istuvad
haudade juures, g
¨ ¨
veedavad oo
varjatud paikades1,
¨ ¨
soovad sealiha h
ja nende pajas on
¨
ruve leem. i
¨
Nad utlevad: „Hoia eemale,
¨
¨
ara tule minu lahedale,
sest ma olen sinust
¨
puham1.”
˜ ˜
Nad on suits mu soormeis,
¨
˜
kogu paeva polev tuli.
See on mu ees
kirja pandud.
Ma ei vaiki,
vaid tasun neile, j
¨
¨ ¨
tasun neile taiel maaral
nende endi ja nende
¨ ¨
esiisade suutegude eest, k
kuna nad on
˜
lasknud ohvrisuitsu tousta
¨
magedel
ja teotanud mind
¨
kungastel,” l
¨
utleb Jehoova.
˜
˜ ˜
„Jah, koigepealt moodan
¨
ma neile valja
kogu nende tasu.”

3Mo 26:39

˜
˜
64:8 1 Voib tolkida ka „sina vormisid
˜
˜
meid”. 64:11 1 Voib tolkida ka „kaunis
tempel”.

l 1Ku 22:
41, 43
2Ku 12:3

˜
¨
65:4 1 Teine voimalik tahendus: „vahi˜
¨
onnides”. 65:5 1 Teine voimalik tahen¨
dus: „et mu puhadus ei kanduks sinule”.

JESAJA 65:8–20

˜
¨
8 Nonda utleb Jehoova:
„Nii nagu
viinamarjakobarast
saab uut veini
¨
¨
¨
ja oeldakse: „Ara havita
seda, sest selles on
midagi head”,
nii teen ma oma teenijate
heaks:
¨
˜
ma ei havita neid koiki. a
¨
9 Ma toon Jaakobist jarglase,
¨
Juudast oma magede
¨
parija. b
Minu valitud saavad selle
maa oma valdusse,
mu teenijad asuvad
sinna elama. c
10 Saaron d saab
lammaste karjamaaks
ja Aakori org e
veiste puhkepaigaks
mu rahvale, kes mind otsib.
11 Aga teie olete need, kes on
¨
huljanud Jehoova, f
ja unustanud
¨
¨
mu puha mae, g
kes katavad laua
˜
onnejumalale
¨
ja valavad karikad tais
maitsestatud veini
saatusejumalale.
¨
¨ ¨
12 Seeparast ma maaran teid
˜ ˜
¨
hukule mooga labi, h
˜
˜
te koik langete polvili
ja teid tapetakse, i
¨ ¨
sest ma huudsin,
aga te ei vastanud,
¨ ¨
ma raakisin,
aga te ei kuulanud. j
Te tegite edasi kurja
mu silmis
ja valisite selle, mis on
mulle vastumeelt.” k
¨
¨
˜
13 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova:
¨ ¨
„Minu teenijad soovad,
¨
aga teie olete naljas. l
Minu teenijad joovad, m
aga teie olete janus.
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20

Minu teenijad
˜ ˜
roomustavad, a
¨
aga teie tunnete habi. b
˜
Minu teenijad hoiskavad
¨
˜ ˜
sudameroomust,
aga teie kisendate
¨
sudamevalust
ja halate meeleheitest.
¨ ¨
Teist jaab maha nimi,
mis on mu valituile
˜
needesonaks,
˜
ja korgeim valitseja
Jehoova
˜
surmab teid koiki.
¨ ¨
Oma teenijaid aga huuab ta
teise nimega.c
¨
Igauht, kes siis maa peal
˜
endale onnistust otsib,
˜
˜
onnistab toe1 Jumal,
ja see, kes maa peal
vande annab,
˜
vannub toe Jumala juures, d
¨
sest endised hadad
on unustatud,
need on mu silme eest
kadunud. e
Ma loon uue taeva
ja uue maa. f
Endisi asju ei tuletata
enam meelde1
¨
ning need ei vaeva sudant. g
¨
Seeparast juubeldage ja
˜ ˜
roomustage igavesti
¨
selle ule, mis ma loon!
Ma loon Jeruusalemma ja
˜ ˜
see toob roomu
ning loon ta rahva ja
see paneb juubeldama. h
˜ ˜
Siis ma roomustan
¨
Jeruusalemma parast,
juubeldan
¨
oma rahva parast. i
Ei kuulda temas enam
¨ ¨
¨
nutuhaalt ega hadakisa.” j
„Ei ole seal imikut,
˜
¨
kes elab vaid mone paeva,

˜
˜
˜
˜
65:16 1 Voib tolkida ka „ustav”, sona-so˜
˜
nalt „aameni”. 65:17 1 Voib tolkida ka
¨
„ei maletata enam”.
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21

22

23

24

25

¨
ega eakat, kelle paevade
¨ ¨
¨
maar ei taitu.
Kui keegi saja-aastasena
˜
sureb, on ta ikka koigest
poisike,
patustajat tabab needus,
olgugi ta saja-aastane1.
Nad ehitavad maju
ja elavad neis, a
¨
istutavad viinamagesid
¨ ¨
ja soovad nende vilja. b
Nad ei ehita
teistele elamiseks
ega istuta
¨ ¨
teistele soomiseks.
Mu rahva eluiga
on nagu puu eluiga c
ja mu valitud tunnevad
¨
˜ ˜
¨
¨ ¨
tait roomu oma katetoost.
˜
¨ ¨
Nende kova too
¨
¨
ei lahe tuhja d
ning lapsed, kes neile
¨
¨ ˜
sunnivad, ei nae onnetust,
˜
sest Jehoova onnistab neid e
¨
ja nende jareltulijaid. f
Juba enne, kui nad
¨ ¨
huuavad,
vastan ma neile,
¨ ¨
kui nad alles raagivad,
˜
votan ma neid kuulda.
Hunt ja tall
¨ ¨
¨
soovad uheskoos,
˜
¨ ¨ ˜
lovi soob olgi nagu pull g
˜
ja mao toiduks on porm.
Ei tehta kurja ega kahju
¨
¨
kogu mu puhal mael,” h
¨
utleb Jehoova.
¨
Nii utleb Jehoova:
„Taevas on mu troon
¨
ja maa mu jalajari. i
Kuhu te siis ehitaksite
mulle koja, j
kuhu mu puhkepaiga?” k
˜
„Koik selle on teinud
¨
mu oma kasi

66
2

˜
¨
65:20 1 Teine voimalik tahendus: „seda,
kes ei ela saja-aastaseks, peetakse neetuks”.

JESAJA 65:21–66:5
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˜
ja nonda on need olemasollu
tulnud,” lausub Jehoova. a
„Ma vaatan selle peale,
kes on alandlik,
rusutud vaimuga ja
¨
˜
variseb mu sonade ees1. b
3 Kes tapab pulli,
on nagu inimesetapja. c
Kes ohverdab lamba, on
nagu koera kaela murdja. d
Kes ohverdab anni, on nagu
seavere ohverdaja. e
Kes toob
meeldetuletusohvriks
viirukit, f on nagu
˜
maagiliste sonadega
˜
onnistaja1. g
Nad on valinud endale
oma teed
ja neile meeldivad
¨
jaledused.
¨
4 Seeparast valin mina neile
karistuse h
ja saadan nende peale just
selle, mida nad kardavad.
¨ ¨
Sest kui ma huudsin,
¨
siis ukski ei vastanud,
¨ ¨
kui ma raakisin,
siis keegi ei kuulanud. i
Nad tegid edasi kurja
mu silmis
ja valisid selle,
mis on mulle vastumeelt.” j
˜
5 Kuulake Jehoova sonu,
¨
teie, kes varisete
˜
ta sonade ees:
„Teie vennad, kes teid
vihkavad ja teid mu nime
¨
˜
˜
parast korvale toukavad,
¨
utlevad pilkavalt: „Olgu
austatud Jehoova!”, k
kuid Jumal ilmutab end ja
˜ ˜
teeb teid roomsaks,
¨ ¨
¨
nemad aga jaavad habisse.” l

˜
˜
˜
˜
66:2 1 Voib tolkida ka „on ohinas mu so¨
˜
¨
nade parast”. 66:3 1 Teine voimalik ta¨
hendus: „on nagu ebajumala ulistaja”.

JESAJA 66:6–20
6 Linnast kostab kisa,
˜
templist komin —
¨
Jehoova maksab katte
oma vaenlastele,
¨ ¨
nagu nad vaarivad.
7 Enne kui Siionil
¨
algasid sunnitusvalud,
¨
ta juba sunnitas. a
Enne kui teda
haarasid tuhud,
˜
toi ta poeglapse ilmale.
8 Kes on eales kuulnud
midagi sellist?
¨
Kes on nainud sellesarnast?
Kas maa tuuakse ilmale
¨
¨
uheainsa paevaga?
¨
Kas sunnib rahvas
¨
uhekorraga?
Kuid niipea kui Siionit
haarasid tuhud,
¨
sunnitas ta oma pojad.
¨
9 „Kas ma lasen sunnitusel
alata, aga siis ei lasegi
¨
sunnitada?”
lausub Jehoova.
˜
„Voi kas ma kutsun
¨
esile sunnituse, kuid siis
sulgen emakoja?”
¨
kusib su Jumal.
˜ ˜
¨
10 Roomustage uhes
˜
Jeruusalemmaga, hoisake
˜
koos temaga, b koik,
kes teda armastate. c
Juubeldage koos temaga,
˜
koik, kes teda leinate,
¨
11 sest te imete kullastuseni
tema lohutuserinda
˜ ˜
ning joote ja tunnete roomu
tema suurest aust.
¨
12 Sest nii utleb Jehoova:
„Ma annan talle rahu,
˜
mis on kui jogi, d
ja rahvaste rikkused,
mis on kui tulvavesi. e
Teid imetatakse ja
kantakse hellalt
¨
˜
ning hupitatakse polvedel.
13 Otsekui ema lohutab poega,
nii lohutan mina teid, f
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ja Jeruusalemma vaadates
¨ ¨
te leiate troosti. a
¨
¨
14 Te naete seda ja teie suda
˜ ˜
roomustab,
¨
˜
teie luud on tais elujoudu
nagu haljas rohi.
¨
Jehoova kasi on tema
teenijatega,
kuid oma vaenlased
˜
moistab ta hukka.” b
15 „Jehoova tuleb nagu tuli c
˜
ja tema sojavankrid
kui tormituul, d
¨
et maksta katte
oma raevus,
˜
et soidelda tuleleegiga. e
˜
16 Jehoova moistab kohut
tulega,
astub kogu inimsoo vastu
˜ ˜
oma moogaga.
Jehoova poolt tapetuid
on palju.
¨
17 Need, kes end puhitsevad
ja puhastavad, et minna aeda¨
desse1, f ning jargnevad sellele,
¨ ¨
kes on keskel,2 ja soovad sea¨
liha, g igasugu jalkusi ja hiiri, h
˜
¨
need koik leiavad uheskoos oma
˜
lopu,” lausub Jehoova. 18 „Kuna ma tean nende tegusid ja
˜
motteid, tulen ma koguma kok˜
ku koiki rahvaid ja keeli. Nad tu¨
levad ja naevad minu au.”
19 „Ma teen nende keskel
¨
˜
tunnustahe ja saadan moned
¨ ¨
paasenud teiste rahvaste juurde: Tarsisesse, i Puuli ja Luu¨
di,j vibukuttide juurde, Tubalisse, Jaavanisse k ja kaugetele
saartele, kes pole minust kuul¨
nud ega nainud mu au. Siis nad
kuulutavad rahvaste seas minu
˜
aulisust. l 20 Nad toovad koi˜
gi rahvaste seast koik teie vennad m hobuste, lahtiste ja kin-

Mal 1:11

m 5Mo 30:1–3
Jes 11:16
Jes 43:6
Jes 60:4, 9

66:17 1 St aedadesse, kus kummardati ebajumalaid. 2 Fraas „kes on keskel”
˜
˜
voib viidata ebajumalakujule voi mingi¨
le ebajumalateenistusega seotud sumbolile.

¨ ¨
JESAJA 66:21 – JEREMIJA, luhiulevaade
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niste vankrite, muulade ning
¨
¨
karmete kaamelitega mu puha¨
le maele, Jeruusalemma, anniks Jehoovale, nii nagu Iisraeli rahvas toob oma anni puhtas
anumas Jehoova kotta,” lausub
Jehoova.
˜
˜
21 „Moned votan ma preest¨
riteks ja leviitideks,” utleb Jehoova.
¨ ¨
22 „Nii nagu mu ees jaavad
¨
pusima uus taevas ja uus maa, a
mille ma loon,” lausub Jehoo¨
va, „nii pusivad mu ees ka teie
¨
jareltulijad ja teie nimi.” b
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b Jes 34:10
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23 „Noorkuust noorkuusse
¨
ning hingamispaevast
¨
hingamispaeva
˜
tulevad koik inimesed
ja kummardavad
¨
mu ees,” a utleb
Jehoova.
¨
¨
24 „Nad lahevad valja ja
¨
naevad nende laipu,
¨
kes massasid mu vastu.
Ussid nende peal ei sure,
neid neelav tuli
ei kustu b
¨
ja nad on jalkuseks
kogu inimsoole.”

J E R E M IJA
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

2

3

4

5

¨ ¨
Jeremija maaratakse
prohvetiks (1–10)
¨
Nagemus mandlipuust (11, 12)
¨
Nagemus pajast (13–16)
¨ ¨
˜
Jeremija saab oma tooks joudu (17–19)
¨
Iisrael hulgab Jehoova teiste
¨
jumalate parast (1–37)
˜ ˜
Iisrael nagu vooras viinapuu (21)
¨ ¨
Tema riided on maardunud
verest (34)
¨
Iisraeli rank usust taganemine (1–5)
Iisraeli ja Juuda
¨ abielurikkumine (6–11)
Uleskutse kahetseda (12–25)
˜
Kahetsus toob onnistusi (1–4)
˜
˜
Pohjast tuleb onnetus (5–18)
¨
Jeremija sudamevalu tulevase
˜
¨
onnetuse parast (19–31)
˜
Rahvas ei vota kuulda Jehoova
manitsust (1–13)
¨
¨
Having, kuid mitte taielik (14–19)
˜
Jehoova nouab rahvalt aru (20–31)

6 Jeruusalemma piiramine on
¨
lahedal (1–9)

Jehoova raev Jeruusalemma
vastu
(10–21)
¨
Oeldakse: „Rahu!”, kuigi rahu
pole (14)
˜
Julm sissetung pohjast (22–26)
Jeremija on otsekui maagisulataja (27–30)
7 Vale lootus Jehoova templile (1–11)
¨
Templiga laheb nagu Siiloga (12–15)
¨
˜
Vormitaiteks teenimine moistetakse
hukka (16–34)
Taevakuninganna teenimine (18)
Laste ohverdamine Hinnomis (31)
¨
¨
8 Rahvas jargib uldlevinud teguviise (1–7)
Mis tarkust saab olla ilma Jehoova
˜
sonata? (8–17)
Jeremija halab Juuda haava
¨
parast (18–22)
„Kas Gileadis pole palsamit?” (22)
¨
9 Jeremija sugav kurbus (1–3a)
˜
Jehoova nouab Juudalt aru (3b–16)
¨
Halamine Juuda parast (17–22)
Kiitlemine Jehoova tundmisega (23–26)
10 Rahvaste jumalad ja elav Jumal (1–16)
¨
Peatne having ja pagendus (17, 18)

¨ ¨
JEREMIJA, luhiulevaade

11

12
13

14

15

Jeremija kurvastab (19–22)
Prohveti palve (23–25)
Inimesel pole voli omatahtsi
toimida (23)
˜
Juuda murrab Jumalaga solmitud
lepingut (1–17)
Jumalaid sama palju kui linnu (13)
Jeremija kui tapale viidav
talleke (18–20)
Vastupanu Jeremija kodulinnas (21–23)
Jeremija kaebus (1–4)
Jehoova vastus (5–17)
¨ ¨
Rikutud linane voo (1–11)
Veinianumad purustatakse (12–14)
Parandamatu Juuda
pagendatakse (15–27)
„Kas etiooplane
saab muuta oma
¨
nahavarvi?” (23)
˜
¨
˜ ˜
Poud, nalg ja mook (1–12)
˜
Valeprohvetid moistetakse
hukka (13–18)
Jeremija tunnistab rahva patte (19–22)
Jehoova ei muuda oma
kohtuotsust (1–9)
Jeremija kaebus (10)
Jehoova vastus (11–14)
Jeremija palve (15–18)
˜ ˜
˜
Room Jehoova sonade

neelamisest (16)
˜
Jeremija saab Jehoovalt joudu (19–21)
16 Jeremija ei tohi abielluda, leinata ega
pidutseda (1–9)
Karistus ja taastamine (10–21)
17 Juuda
patt on kirja pandud (1–4)
˜
Onnistatud on, kes loodab
Jehoovale (5–8)
¨
Reeturlik suda (9–11)
Iisraeli lootus Jehoova (12, 13)
Jeremija palve (14–18)
¨
¨
Hingamispaeva puhaks
pidamine (19–27)
¨
18 Savi pottsepa kaes (1–12)
¨ ¨
Jehoova poorab Iisraelile selja (13–17)
˜
Salanou Jeremija vastu, tema
palve (18–23)
˜
19 Jeremijal tuleb lohkuda
savikann (1–15)
Laste ohverdamine Baalile (5)
¨ ¨
20 Pashur loob Jeremijat (1–6)
Jeremija
ei suuda kuulutamist
˜
lopetada (7–13)
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21

22

23

24
25

26

27
28
29

30
31

32

˜
˜
Jumala sona kui poletav tuli (9)
˜
Jehoova nagu kardetav sodalane (11)
Jeremija kaebus (14–18)
¨
Jehoova lukkab tagasi Sidkija
palve (1–7)
˜
Rahvas valigu elu voi surm (8–14)
˜
Kohtusonumid halbade
kuningate kohta (1–30)
Sallumi kohta (10–12)
Joojakimi kohta (13–23)
Konja kohta (24–30)
Head ja halvad karjased (1–4)
˜
˜
Rahu „oige vosu” juhtimise all (5–8)
˜
Valeprohvetid moistetakse hukka (9–32)
„Jehoova koorem” (33–40)
Head ja halvad viigimarjad (1–10)
Jehoova riid rahvastega (1–38)
¨
Rahvad peavad teenima Babuloni
kuningat 70 aastat (11)
Jumala
raevuveinikarikas (15)
˜
Onnetus
tabab rahvast rahva
¨
jarel (32)
¨ ¨
Jehoova mahaloodud (33)
¨
Jeremijat ahvardatakse surmaga (1–15)
¨ ¨
Jeremija jaab ellu (16–19)
Miika prohvetikuulutus (18)
Prohvet Uuria (20–24)
¨
Babuloni ike (1–11)
¨
Sidkija peab alistuma Babulonile (12–22)
Jeremija ja valeprohvet Hananja (1–17)
¨
Jeremija kiri Babuloni
pagendatutele (1–23)
¨
Iisrael naaseb 70 aasta parast (10)
˜
Sonum Semajale (24–32)
Taastamis- ja tervendamis˜
tootused (1–24)
¨ ¨
Iisraeli jaak asub taas oma maale (1–30)
Raahel nutab taga oma lapsi (15)
Uus leping (31–40)
˜
Jeremija ostab pollu
(1–15)

Jeremija palve (16–25)
Jehoova vastus (26–44)
˜
33 Taastamistootus (1–13)
˜
˜
Rahu „oige vosu” juhtimise all (14–16)
Leping Taaveti ja preestritega (17–26)
¨
¨ ¨
Leping paeva ja ooga (20)
˜
34 Kohtusonum Sidkijale (1–7)
Murtakse orjade vabastamise
lepingut (8–22)

¨ ¨
JEREMIJA, luhiulevaade – 1:4
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35 Reekablaste eeskujulik
kuuletumine (1–19)
36 Jeremija dikteerib, Baaruk kirjutab (1–7)
Baaruk loeb ette rullraamatut (8–19)
˜
Joojakim poletab rullraamatu (20–26)
˜
Sonum kirjutatakse uude rullraamatusse (27–32)
37 Kaldealaste ajutine tagasi˜
tombumine (1–10)
Jeremija vangistamine (11–16)
Sidkija kohtub Jeremijaga (17–21)
Jeremijat varustatakse leivaga (21)
38 Jeremija heidetakse veemahutisse (1–6)
¨ ¨
Ebed-Melek paastab Jeremija (7–13)
˜
Jeremija ohutab Sidkijat
alistuma (14–28)
39 Jeruusalemma langemine (1–10)
˜
˜
Sidkija pogeneb ja voetakse
kinni (4–7)
Jeremija eest kantakse hoolt (11–14)
¨ ¨
Ebed-Melek paaseb eluga (15–18)
40 Nebusaradan vabastab Jeremija (1–6)
¨ ¨
¨
Gedalja maaratakse maa ule (7–12)
˜
Vandenou Gedalja vastu (13–16)
˜
41 Ismael morvab Gedalja (1–10)
˜
Ismael pogeneb Joohanani eest (11–18)
¨
42 Rahvas palub Jeremijal kusida
Jumalalt juhatust ¨ (1–6)
Jehoova vastab: „ Arge minge
Egiptusse!” (7–22)
¨
43 Rahvas ei kuuletu ja laheb
Egiptusse (1–7)
˜
Jehoova sonum Jeremijale
Egiptuses (8–13)

Need on Jeremija1, Hilkija
˜
¨
1 poja
sonad. Jeremija oli uks

preestritest Anatotis a Benjaminimaal. 2 Talle tuli Jehoovalt
˜
sonum Juuda kuninga Joosija, b
¨
Aamoni c poja kolmeteistkumnendal
valitsusaastal. 3 Ta
˜
¨
1:1 1 Nimi Jeremija voib tahendada „Je¨
hoova ulendab”.

44 Ennustatakse, et Egiptuses ootab
˜
juute onnetus (1–14)
Rahvas ei kuula Jumala hoiatust (15–30)
Teenitakse taevakuningannat (17–19)
˜
45 Jehoova sonum Baarukile (1–5)
46 Ennustus Egiptuse kohta (1–26)
Nebukadnetsar vallutab
Egiptuse (13, 26)
˜
Tootus Iisraelile (27, 28)
47 Ennustus vilistite kohta (1–7)
48 Ennustus Moabi kohta (1–47)
49 Ennustus Ammoni kohta (1–6)
Ennustus Edomi kohta (7–22)
Edom kui rahvas kaob (17, 18)
Ennustus Damaskuse kohta (23–27)
Ennustus Keedari ja Haasori
kohta (28–33)
Ennustus Eelami kohta (34–39)
¨
50 Ennustus Babuloni kohta (1–46)
˜
¨
„Pogenege Babulonist” (8)
Iisrael tuuakse tagasi (17–19)
¨
¨
Babuloni veed kuivavad ara (38)
¨
Babuloni ei asustata enam (39, 40)
¨
51 Ennustus Babuloni kohta (1–64)
¨
¨
Babulon langeb akitselt
¨
meedlaste katte (8–12)
Raamat visatakse Eufrati
˜
jokke (59–64)
¨
¨
52 Sidkija massab Babuloni kuninga
vastu (1–3)
Nebukadnetsar piirab
Jeruusalemma (4–11)
¨
Linna ja templi havitamine (12–23)
¨
Rahvas pagendatakse Babuloni (24–30)
Joojakin vabastatakse vanglast (31–34)
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˜
sai Jumalalt sonumeid ka Juuda kuninga Joojakimi, a Joosija
¨
poja paevist kuni Juuda kunin¨
ga Sidkija, b Joosija poja uhe¨
˜
teistkumnenda valitsusaasta lopuni, kuni Jeruusalemma elanike pagendusse viimiseni viiendal kuul. c
˜
4 Mulle tuli Jehoovalt sonum:

JEREMIJA 1:5–19
5 „Juba enne kui ma
¨
sind emausas vormisin,
tundsin ma sind,1 a
¨
enne kui sa sundisid,
¨
puhitsesin2 ma su. b
Ma panin su rahvastele
prohvetiks.”
6 Aga mina vastasin:
˜
„Oh, korgeim valitseja
Jehoova!
¨ ¨
Ma ei oska ju raakida, c
ma olen nii noor!” d
¨
7 Ent
utles mulle:
¨ Jehoova
¨
„Ara utle:
„Ma olen nii noor”,
˜
vaid mine koigi juurde, kelle
¨
juurde ma sind lakitan,
¨ ¨
˜
ja raagi koike, mida ma sind
¨
e
¨ kasin.
¨
8 Ara lase nende valimusel
f
end kohutada,
sest mina olen sinuga
¨ ¨
ja paastan su, g
teatab Jehoova.”
¨
9 Siis Jehoova sirutas kae
ja puudutas mu suud. h Jehoo¨
va utles mulle: „Ma olen pan˜
nud oma sonad sulle suhu. i
¨
10 Ma sean su tana rahvaste ja
¨
¨
kuningriikide ule — valja juuri¨
ma ja lammutama, havitama ja
˜
maha lohkuma, ehitama ja istutama.” j
11 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
¨
¨
sonum. Ta kusis: „Mida sa naed,
Jeremija?” Ma vastasin: „Ma
¨
naen mandlipuu1 oksa.”
˜
¨
12 Jehoova utles mulle: „Oi¨
¨
gesti naed, sest ma olen taiesti
¨
˜
¨
arkvel, et oma sona taide viia.”
13 Mulle tuli teist korda Je˜
¨
hoovalt sonum. Ta kusis: „Mida
¨
¨
sa naed?” Ma vastasin: „Ma naen
˜
podisevat pada, mis on pohja
˜
˜
1:5 1 Voib tolkida ka „valisin ma su”.
˜
˜
˜
2 Voib tolkida ka „eraldasin”.
1:11 1 So¨
˜
¨
na-sonalt „arkaja”. Uks esimesi puid, mis
˜
kevadel oide puhkeb.
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¨
poolt kaldu lukatud.1” 14 Je¨
hoova utles seepeale:
˜
˜
„Pohja poolt tuleb onnetus
˜
koigi selle maa elanike
peale. a
˜
15 Ma kutsun kokku koik
˜
pohjapoolsete
˜
kuningriikide suguvosad b
ning nad tulevad ja seavad
¨
igauks oma trooni
¨
Jeruusalemma varavate
ette, c
˜
¨ ¨
¨
koigi selle muuride umber
˜
ja koigi Juuda linnade
vastu, teatab Jehoova. d
¨
16 Ma kuulutan valja
kohtuotsuse nende kohta
kogu nende kurjuse
¨
parast,
¨
sest nad on mu huljanud, e
˜
lasknud ohvrisuitsu tousta
teistele jumalatele f
ja kummardanud
¨
¨ ¨
oma katetood. g
17 Aga sina sea end valmis1,
˜
¨ ¨
˜
touse ja raagi neile koik,
¨
mida
ma
k
asin.
¨
Ara lase neil end kohutada, h
muidu panen ma sind nende
ees hirmu tundma.
¨
18 Ma teen su tana
kindlustatud linnaks,
raudsambaks
¨ ¨
ja vaskmuuriks
kogu maa vastu, i
Juuda kuningate
ja peameeste vastu,
tema preestrite
ja maa rahva vastu. j
¨
˜
19 Nad kull voitlevad su vastu,
¨
˜
kuid nad ei saa su ule voitu,
sest mina olen sinuga k
¨ ¨
ja paastan su,
teatab Jehoova.”

˜
˜
¨
1:13 1 Voib tolkida ka „ma naen pada,
˜
˜
mille all ohutatakse tuld ja mis on poh¨
˜
˜
ja poolt kaldu lukatud”. 1:17 1 Voib tol˜
¨ ¨
¨ ¨
kida ka „kinnita roiva alumine aar voo
vahele”.
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˜
Mulle tuli Jehoovalt sonum:
2 „Mine ja kuuluta Jeruusa¨
lemmale: „Nii utleb Jehoova:
„Mul on meeles su
˜
noorpolve kiindumus1, a
su kihlusaja armastus, b
¨
¨
kui sa kaisid mu jarel
˜
korbes,
maal, kuhu ei olnud
¨
kulvatud seemet. c
¨
3 Iisrael oli Jehoovale puha, d
˜
tema loikuse uudsevili.””
˜
˜
Koik, kes teda ogivad,
¨ ¨
saavad suudlaseks.
˜
Neid tabab onnetus,
lausub Jehoova.” e
˜
4 Kuulge Jehoova sona,
Jaakobi sugu
˜
˜
ja koik Iisraeli suguvosad!
¨
5 Nii utleb Jehoova:
¨
„Millist ulekohut leidsid
teie esiisad minus, f
et nad minust
¨
nii kaugele laksid,
¨
¨
kaisid tuhiste ebajumalate
¨
jarel g ja muutusid ka ise
¨
tuhisuseks? h
¨
6 Nad ei kusinud:
„Kus on Jehoova,
˜
¨
kes toi meid valja
Egiptusemaalt, i
¨
˜
juhtis meid labi konnumaa,
¨
˜
labi korbete j ja
¨
¨
labi auke tais maa,
¨
˜
labi pouase k ja pilkaselt
pimeda maa,
¨
¨
labi maa, kus keegi ei randa
¨
ega ukski inimene ela?”
˜
7 Ma toin teid viljapuuaedade
maale
¨ ¨
sooma selle vilju ja nautima
¨
selle huvesid. l
¨
Aga te tulite ja ruvetasite
mu maa,
¨
tegite jaledaks minu
omandi. m
¨
8 Preestrid ei kusinud:
„Kus on Jehoova?” n

2

˜
˜
2:2 1 Voib tolkida ka „truu armastus”.
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15

˜
Seaduseopetajad
ei tundnud mind,
¨
karjased massasid
mu vastu, a
prohvetid kuulutasid
Baali nimel b
¨
¨
ja kaisid nende jarel,
kellest pole abi.
¨
¨
Seeparast kain ma teiega
kohut edasi c
¨
ja ma kain kohut ka
teie pojapoegadega,
lausub Jehoova.
Minge kittide d rannikualale1
ja vaadake.
˜
Saatke sona Keedarisse, e
¨
¨
pange hasti tahele,
vaadake, kas on toimunud
midagi sellist.
˜
Kas on moni rahvas iial
vahetanud oma jumalad
nende vastu, kes polegi
jumalad?
Aga minu rahvas on
vahetanud mu au selle
vastu, mis on kasutu. f
¨
Vaata seda hammastusega,
taevas,
˜
vabise oudusest,
lausub Jehoova.
Sest mu rahvas on teinud
¨ ¨
kaks vaartegu:
¨
nad on huljanud minu,
eluveeallika, g
ja nad on raiunud endale
veemahutid,
pragulised mahutid,
mis ei pea vett.
Kas Iisrael on sulane
˜
¨
voi orjana sundinud?
Miks ta on siis antud
¨ ¨
¨
ruustajate katte?
¨
Tema peale moirgavad
˜
noored lovid, h
toovad kuuldavale
¨ ¨
oma haale.
Nad on teinud ta maast
kohutava vaatepildi.

˜
˜
2:10 1 Voib tolkida ka „saartele”.

JEREMIJA 2:16–27
16
17

18

19

20

21

22

Tema linnad on leekides,
seal pole enam kedagi.
Noofi1 a ja Tahpanheesi b
¨ ¨
rahvas soob paljaks
su pealae.
Eks ole sa ise seda enda
peale toonud sellega,
¨
et jatsid maha oma Jumala
Jehoova, c
kui ta juhatas sind sel teel?
¨ ¨
Miks igatsed nuud minna
Egiptusse d
jooma Siihori1 vett?
Miks igatsed minna
¨ ¨
Assuuriasse e
˜
jooma suure joe2 vett?
Su kurjus noomigu sind,
su truudusetus laitku sind.
˜
¨
Moista siis ja nae,
kui halb ja kibe f
¨
on see, kui sa hulgad
oma Jumala Jehoova.
Sul puudub kartus minu
˜
ees, g lausub korgeim
¨
valitseja vagede Jehoova.
Ammusel ajal
purustasin ma su ikke h
ja rebisin sult ahelad.
¨
Kuid sa utlesid: „Ma ei
hakka sind teenima,”
ja heitsid maha
˜
¨
igal korgel mael
ja iga lopsaka puu all, i
et seal hoorata. j
Ma istutasin sinu
kui parima punaste
marjadega viinapuu k
¨
taiesti puhtast seemnest.
Miks oled siis muutunud
˜ ˜
mulle vooraks,
˜
metsistunud vosudega
l
viinapuuks?
Kui sa ka peseksid end
soodaga ja kasutaksid
ohtralt leelist1,

¨
2:16 1 St Memphise. 2:18 1 Uks Niiluse
˜
˜
˜
joe haru. 2 St Eufrati. 2:22 1 Voib tolkida ka „seepi”.
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27

¨ ¨
oleks su suu ikkagi otsekui
mustuseplekk mu ees, a
˜
lausub korgeim valitseja
Jehoova.
˜
¨
Kuidas void sa oelda:
¨
„Ma pole end ruvetanud
¨
¨
ega kainud Baalide jarel”?
Vaata oma teekonda orus.
˜
Motle oma tegudele.
Sa oled kui noor nobe
¨
kaamelimara,
kes jookseb oma teedel
¨
sihitult sinna-tanna.
¨
Sa oled kui metseeslimara,
˜
kes korbes
˜
oma kiimas ohku nuusib.
Kes saab teda peatada
¨ paaritumisajal?
Uhelgi, kes teda otsib,
¨
pole tarvis end vasitada,
ta
leitakse
tema
jooksuajal.
¨
¨
Ara vasita jalgu,
¨
ara lase kurgul kuivada
¨
tuhja taga ajades!
¨
Kuid
¨ sina utled:
„Ara loodagi! b
Ma olen armunud
˜ ˜
voorastesse1 c
¨
¨
ja kain nende jarel.” d
¨ ¨
Nii nagu varas jaab
¨
tabamise korral habisse,
¨ ¨
¨
nii on jaanud habisse
ka Iisraeli sugu:
nemad, nende kuningad,
peamehed,
preestrid ja prohvetid. e
¨
Nad utlevad puule:
„Sina oled mu isa,” f
ja kivile:
¨
„Sina sunnitasid mind.”
Kuid minu poole on
nad keeranud kukla,
¨ g
˜ mitte nao.
Onnetuse ajal nad aga
¨
utlevad:
˜
¨ ¨
„Touse ja paasta meid!” h

˜
˜
˜ ˜
2:25 1 Voib tolkida ka „voorastesse jumalatesse”.
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28 Kus on siis sinu jumalad,
mis sa endale oled
valmistanud? a
˜
Tousku nad, kui nad
¨ ¨
suudavad sind paasta
˜
su onnetuse ajal.
Sest sul on jumalaid sama
palju, kui sul on linnu,
oh, Juuda. b
29 Miks te ikka veel
mulle vastu panete,
˜
¨
miks te koik massate mu
¨
vastu, c kusib Jehoova.
¨ ¨
30 Asjata olen ma loonud
teie poegi. d
˜
Nad ei vota manitsust
kuulda. e
˜ ˜
Teie oma mook on neelanud
teie prohvetid, f
surmanud nad
˜
nagu saaki jahtiv lovi.
˜
31 Oh, selle polvkonna rahvas,
˜
vota kuulda
˜
Jehoova sona!
Kas olen ma Iisraelile
˜
otsekui korb
˜
˜
voi rohuva pimeduse maa?
¨
Miks utles mu rahvas:
¨
„Me randame vabalt ringi.
Sinu juurde me enam
ei tule”? g
32 Kas unustab neitsi
oma ehted,
¨ ¨
pruut oma rinnavoo1?
Kuid minu rahvas on mu
ammu unustanud. h
33 Kui osavalt sa, naine,
¨
kull otsid armastust!
Sa oled vilunud
kurja tegema. i
¨ ¨
34 Su riided on maardunud
¨ ¨
vaeste, suutute verega, j
kuigi neid ei tabatud
sissemurdmispaigast.
Ma olen leidnud nende verd
˜
koigilt su riietelt. k
¨
35 Sina aga utled:
¨ ¨
„Ma olen suutu.
¨ ¨
¨
2:32 1 Ehisvoo, mida kanti pulmapaeval.
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Kindlasti on ta viha
¨ ¨
mu pealt poordunud.”
¨ ¨
˜
Nuud ma moistan
¨
su ule kohut,
¨
sest sa utled:
„Ma pole pattu teinud!”
36 Miks suhtud sa
nii kerglaselt
oma heitlikku teguviisi?
¨
Sa pead habenema
¨
ka Egiptuse parast, a
¨
just nagu sa habenesid
¨ ¨
¨
Assuuria parast. b
˜
37 Seetottu tuleb sul
¨
¨
pea kate vahel ara minna, c
˜
sest Jehoova polgab neid,
kellele sa loodad,
nemad sind ei aita.”
¨
Kusitakse: „Kui mees saa¨
dab oma naise ara ning see
lahkub ja saab teise omaks, kas
¨
tohib ta siis naise jalle tagasi
˜
votta?”
¨
Eks ole see maa labini
¨
ruvetatud? d
„Sa1 oled hooranud
paljudega e —
¨ ¨
kas tohiksid nuud minu
¨ ¨
juurde tagasi poorduda?”
¨
kusib Jehoova.
˜
2 „Tosta oma silmad lagedate
¨
kungaste poole ja vaata!
¨
Kus poleks sind vagistatud?
Sa istusid oma armukesi
¨ ¨
oodates teede aares
˜
nagu nomaad1 korbes.
¨
Sa ruvetasid maad
¨ ¨
oma hooratoo ja kurjusega.f
¨
3 Seeparast pole olnud
vihmahooge, g
ka mitte kevadist vihma.
Sa oled kui jultunud
pilguga abielunaine,
¨ ¨
kes teeb hooratood,
¨ h
sa ei tunne habi.
¨ ¨
¨ ¨
4 Aga nuud sa huuad
mu poole:

3

3:1 1 St Jeruusalemm ehk Siion. 3:2
˜
˜
1 Sona-sonalt „araablane”.

JEREMIJA 3:5–21
„Mu isa, sa oled olnud
˜
mu kaaslane noorpolvest
saati! a
5 Kas sa kannad vimma
igavesti,
¨ ¨
kas pead viha jaadavalt?”
¨
¨ ¨
Nii sa kull raagid,
aga teed ikka nii palju
kurja, kui suudad.” b
¨
6 Jehoova utles mulle ku¨
ningas Joosija paevil: c „Kas
¨
oled nainud truudusetu Iisraeli
¨
˜
tegusid? Ta on kainud igal kor¨
gel mael ja iga lopsaka puu all
¨ ¨
¨
hooratood tegemas. d 7 Ka pa˜
rast koiki neid ta tegusid kut¨
susin ma teda ikka ja jalle
enda juurde tagasi, e kuid ta ei
¨
tulnud, ning Juuda nagi, mida
˜
tema truudusetu ode teeb. f
¨
8 Seda nainud, saatsin ma
¨
ustavusetu Iisraeli ara ja andsin talle lahutustunnistuse, g
kuna ta oli rikkunud abielu. h
˜
Aga tema truudusetu ode Juu¨ ¨
da ei loonud kartma, vaid hakkas ka ise hoorama. i 9 Ta suh¨ ¨
tus oma hooratoosse kergla¨
selt, ruvetas maad ning rikkus abielu kivide ja puudega. j
˜
¨ ¨
10 Koigest hoolimata ei poor˜
dunud Iisraeli truudusetu ode
Juuda tagasi mu juurde sii¨
ra sudamega, vaid silmakirjalikult, lausub Jehoova.”
¨
11 Siis Jehoova utles mulle: „Ustavusetu Iisrael on osu˜
tunud oigemaks kui truudusetu Juuda. k 12 Mine ja kuuluta
˜
˜
pohja poole neid sonu: l
¨ ¨
„Poordu tagasi, oh, taganenud Iisrael, lausub Jehoova. m
Ma ei vaata teie peale vihaga, n sest ma olen ustav, lausub
Jehoova. Ma ei kanna vimma
igavesti. 13 Aga tunnista oma
¨ ¨
¨
suud, sest sa oled massanud
oma Jumala Jehoova vastu. Sa
˜ ˜
oled pakkunud end vooraste-
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le1 iga lopsaka puu all, kuid
¨ ¨
˜
minu haalt pole sa kuulda votnud, lausub Jehoova.””
¨ ¨
14 „Poorduge, te taganenud
pojad,” lausub Jehoova. „Sest
˜
mina olen teie isand1. Ma vo¨
tan teid, uhe linnast ja kaks su˜
guvosast, ning toon Siionisse. a
15 Ma annan teile karjased,
¨
¨
kes on mulle sudame jarele, b
ning nad toidavad teid teadmiste ja arusaamisega. 16 Neil
¨
paevil saab teid sel maal palju ja te olete viljakad,” lausub
¨
Jehoova. c „Siis te ei utle enam:
„Jehoova lepingulaegas!” Selle˜
¨
le ei moelda enam, seda ei maletata ega tunta sellest puudust ja seda ei valmistata uuesti. 17 Sel ajal te nimetate Jeruusalemma Jehoova trooniks d
˜
ning sinna tuuakse koik rahvad,
¨
et nad ulistaksid Jeruusalem¨
mas Jehoova nime. e Siis ei jargi
te enam kangekaelselt oma kur¨
ja sudant.”
¨
¨
18 „Neil paevil kaib Juuda
˜
sugu Iisraeli soo korval f ja nad
˜
tulevad koos pohjamaalt maa¨
le, mille ma andsin parandiks
˜
teie esiisadele. g 19 Ma motle˜ ˜
¨
sin: „Millise roomuga ma kull
panin teid oma poegade sekka
ja andsin teile ihaldatud maa,
˜
¨
koige kaunima parandi rahvas˜
h
te seas!” Ma motlesin veel, et
te kutsute mind oma isaks ega
¨
˜
tagane mu jarelt. 20 Toesti,
¨
nagu truudusetu naine hulgab
oma kaasa, nii oled ka sina,
Iisraeli sugu, olnud minu vastu
truudusetu, i lausub Jehoova.”
¨
21 Lagedatel kungastel
¨ ¨
kostab haali,
iisraellaste hala ja anumist,
sest nad on teinud oma tee
¨ ¨
kaanuliseks,
˜
˜
˜ ˜
3:13 1 Voib tolkida ka „voorastele juma˜
¨
latele”. 3:14 1 Teine voimalik tahendus:
„abikaasa”.
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22

23

24

25

4

2

nad on unustanud
oma Jumala Jehoova. a
¨ ¨
„Poorduge tagasi,
te taganenud pojad!
Ma ravin teid teie
truudusetusest terveks.” b
„Siin me oleme! Me oleme
tulnud sinu juurde,
sest sina, Jehoova,
oled meie Jumal. c
˜
Toesti, me petsime end
¨
¨
kungastel ja magedel
¨
larmates. d
˜
Toesti, meie Jumal Jehoova
¨ ¨
on Iisraeli paaste. e
¨
¨ ¨
Kuid habivaarne jumal
neelas juba meie
¨
nooruspaevil meie
¨ ¨
esiisade toovaeva: f
nende lambad ja veised,
¨
nende pojad ja tutred.
¨
Heitkem oma habis maha,
meie alandus katku meid,
sest me oleme patustanud
oma Jumala Jehoova
vastu, g
meie ja meie isad,
˜
noorpolvest kuni
¨
tanaseni, h
˜
me pole kuulda votnud oma
¨ ¨
Jumala Jehoova haalt.”
„Oh, Iisrael,
¨ ¨
kui sa poordud,”
lausub Jehoova,
¨ ¨
„kui sa poordud tagasi
minu juurde
˜
ja korvaldad mu eest
¨
oma jalgid ebajumalad,
siis ei pea sa enam
˜
pogenema. i
Kui sa vannud:
˜
„Nii toesti, kui Jehoova
elab!”
˜
˜
˜
toes, oiguses ja oigluses,
˜
noutavad rahvad
˜
tema1 kaudu onnistuse
ja nad tunnevad
¨
tema ule uhkust.” j

4:2 1 St Jehoova.
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¨
3 Nii utleb Jehoova Juuda ja
Jeruusalemma elanikele:
¨
˜
„Kundke pollumaad,
¨
¨
arge kulvake
ogataimede vahele. a
4 Laske end Jehoova ees
¨
˜
umber loigata,
˜
korvaldage
¨
oma sudame eesnahk, b
te Juuda mehed ja
Jeruusalemma elanikud,
¨
et mu raev ei suttiks
nagu tuli
˜
ega poleks teie kurjade
¨
tegude parast,
ilma et keegi kustutaks.” c
5 Teatage seda Juudas,
kuulutage
Jeruusalemmas!
Puhuge sarve kogu maal
¨ ¨
ja huudke! d
¨ ¨
Huudke valjult: „Kogunege!
˜
Pogenegem kindlustatud
linnadesse! e
¨
6 Pange pusti
¨
kogunemistahis,
¨
mis naitaks teed
Siionisse.
Otsige varju,
¨
arge viivitage”,
¨
sest Jumal utleb: „Ma toon
˜
˜
pohja poolt onnetuse, f
¨
suure havingu.
7 Vaenlane ilmub
˜
nagu lovi tihnikust, g
¨
rahvaste havitaja
asub teele. h
Ta tuleb oma asupaigast,
et teha sinu maast
kohutav vaatepilt.
Sinu linnad saavad
varemeiks ja
¨ ¨
jaavad elaniketa.” i
¨
8 Seeparast katke end
kotiriidega, j
leinake1 ja halage,

˜
˜
4:8 1 Voib tolkida ka „taguge endale vastu rinda”.
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˜ ˜
sest Jehoova vihaloom ei
¨ ¨
ole meie pealt poordunud.
¨
9 „Sel paeval kaotab
kuningas julguse, a
samuti peamehed,”
lausub Jehoova.
˜
„Preestrid tunnevad oudust
ja prohvetid hirmu.” b
¨
¨
10 Siis ma utlesin: „Oh ha˜
da, korgeim valitseja Jehoova!
˜
Sa oled toesti petnud seda rah¨
vast c ja Jeruusalemma, oeldes:
„Teile tuleb rahu”, d sest hoopis
˜ ˜
˜
mook on meie koril.”
¨
11 Sel ajal oeldakse sellele
rahvale ja Jeruusalemmale:
„Lagedatelt
˜
¨
korbekungastelt
¨
puhub minu rahva tutre1
˜
poole korvetav tuul,
kuid mitte tuulamiseks ega
puhastamiseks.
12 Minu korraldusel puhub
˜
neist paigust kova tuul.
¨ ¨
¨
Nuud kuulutan ma valja
kohtuotsused
nende kohta.
13 Vaenlane tuleb
otsekui vihmapilv,
˜
tema sojavankrid
on nagu tormituul.e
Tema hobused
on kotkastest kiiremad. f
¨
„Hada meile,
¨
sest me oleme havinud!”
14 Oh, Jeruusalemm, puhasta
¨
oma suda kurjusest,
˜
¨ ¨
et voiksid paaseda. g
Kui kaua sa haud
˜
kurje motteid?
¨ ¨
15 Haal toob uudiseid
Daanist, h
˜
kuulutab onnetust Efraimi
¨
magedelt.
¨ ¨
16 Raakige sellest rahvastele,
kuulutage
Jeruusalemmale!”
4:11 1 Poeetiline isikustamine, millega
¨
valjendatakse ilmselt kaastunnet.
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25

„Varitsejad tulevad
kaugelt maalt
˜
˜
ja tostavad sojakisa
Juuda linnade vastu.
Nad tulevad Jeruusalemma
alla ja piiravad teda igast
¨
˜
kuljest nagu polluvahid, a
¨
sest ta on massanud minu
vastu,” b lausub Jehoova.
„Sulle tasutakse
sinu teede ja tegude eest. c
¨
Su having on kibe,
¨
¨
sest sul on massuline suda.”
Milline ahastus,
milline ahastus!
¨
Mu sudames on suur valu.
¨
Suda taob mu sees.
Ma ei suuda vaikida,
¨ ¨
sest ma kuulsin sarvehaalt,
¨
˜
marguannet sojaks1.d
¨
Kuulutatakse havingut
¨
¨
havingu jarel,
sest
kogu maa on laastatud.
¨
Akitselt on laastatud
mu enda telgid,
hetkega mu telgikangas. e
¨
Kui kaua pean veel nagema
¨
kogunemistahist,
¨ ¨
kuulma sarvehaalt? f
Mu rahvas on rumal, g
¨
ta ei tee must valja.
Nad on rumalad pojad,
neil pole arusaamist.
Neil on piisavalt tarkust
teha kurja,
˜
kuid nad ei moista
teha head.
Ma vaatasin maad —
¨
see oli tuhi ja lage. h
Ma silmitsesin taevast —
see ei andnud enam
valgust. i
¨
Ma vaatasin magesid —
¨
need varisesid,
¨
kunkad vabisesid. j
Ma vaatasin ringi —
¨
polnud uhtki inimest

˜
¨
4:19 1 Teine voimalik tahendus: „lahingu¨
kara”.
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31

˜
ja koik linnud
¨
olid ara lennanud. a
Ma vaatasin ringi —
viljapuuaiast
˜
oli saanud konnumaa,
˜
koik selle linnad
olid maha kistud. b
Seda oli teinud Jehoova,
˜ ˜
tema vihaloom.
¨
Sest Jehoova utleb: „Kogu
¨
maast saab tuhermaa, c
¨
kuid ma ei too taielikku
¨
havingut.
¨
Seeparast leinab maa d
¨
ja taevas ulal pimeneb. e
¨ ¨
Ma olen raakinud,
ma olen teinud otsuse,
ma ei muuda meelt1
ega tagane sellest. f
¨
Ratsanike ja vibukuttide
¨
˜
kara tottu
˜
pogeneb terve linn. g
Pagetakse tihnikutesse
ja ronitakse kaljudele. h
˜
¨
Koik linnad huljatakse,
keegi ei ela neis.”
¨ ¨
Aga mida sa1 nuud
¨ ¨
ruustatuna teed?
Sa riietusid purpurisse,
kaunistasid end
kuldehetega,
¨
varvisid oma silmad
mustaks.
Asjata tegid sa end ilusaks, i
sest need,
kes sind himustasid,
¨
on su huljanud.
¨ ¨
Nuud jahivad nad su elu. j
Ma kuulen otsekui valudes
¨ ¨
naise haalt,
nagu tuhudes vaevleva
¨
esmasunnitaja ahastust,
˜
¨
ohku ahmiva Siioni tutre
¨ ¨
haalt.
˜
¨
¨ ¨
Ta tostab kaed k ja huuab:

˜
˜
4:28 1 Voib tolkida ka „ei kahetse”.
4:30 1 St Jeruusalemm ehk Siion.
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¨
„Hada mulle! Ma olen
¨
tapjatest vasinud!”
¨
¨
Kaige labi
¨
Jeruusalemma tanavad,
¨
vaadake ja pange tahele,
¨
otsige valjakutelt!
¨
Kui leiate uhegi,
˜
kes tegutseb oiglaselt a
ja toimib ustavalt,
siis ma andestan
sellele linnale.
¨
Kui nad ka utlevad: „Nii
˜
toesti, kui Jehoova elab!”,
vannuvad nad ikkagi valet. b
Oo, Jehoova, eks otsi
su silmad ustavust? c
˜
Sa loid neid,
˜
aga see ei mojunud neile.
¨
Sa havitasid nad, aga nad
˜
ei votnud manitsust
kuulda. d
Nad tegid oma palged
˜
kaljust kovemaks e
¨ ¨
ja keeldusid poordumast. f
˜
Siis ma motlesin:
¨
„Need on tuhised
inimesed.
¨
Nad kaituvad rumalalt,
sest nad ei tunne
Jehoova teed,
oma Jumala seadust.
¨
¨
Ma lahen ulikute juurde
¨ ¨
ja raagin nendega,
nemad peaksid ju panema
¨
tahele Jehoova teed,
oma Jumala seadust. g
˜
Aga nad koik
on murdnud ikke,
¨
kiskunud katki koidikud.”
¨
¨
Seeparast rundab neid
˜
metsa lovi,
murrab
˜
korbetasandiku hunt
¨
ja nende linnade lahedal
luurab leopard.
¨
¨
Igauks, kes sealt valjub,
¨
kistakse tukkideks.
¨
Sest nende uleastumisi
on palju,

JEREMIJA 5:7–22
7

8

9

10

11

12

13

14

nende truudusetuid tegusid
rohkesti. a
Kuidas ma saan sulle seda
andestada?
¨
Su pojad on mu huljanud,
nad vannuvad selle juures,
kes pole tegelikult
Jumal. b
˜
Mina andsin neile koik,
mida nad vajasid,
nemad aga rikkusid
¨
uha abielu,
˜
kogunesid lobunaise majja.
Nad on kui tiirased,
kiimas hobused,
¨
igauks hirnub
¨
teise mehe naise jarele. c
„Kas ei peaks ma neilt
˜
¨
selle koige parast aru
˜
¨
noudma?” kusib Jehoova.
„Kas ei peaks ma sellisele
¨
rahvale katte maksma?” d
¨
„Runnake tema
¨
viinamaeastanguid
ja laastage neid,
¨
¨
kuid arge havitage
¨
e
taielikult.
¨
Rebige ara
˜
tema laiuvad vosud,
sest need ei kuulu
Jehoovale.
Nii Iisraeli sugu
kui ka Juuda sugu
on mu reetnud,”
lausub Jehoova. f
„Nad on salanud Jehoova
¨
ja utlevad:
„Ta ei tee midagi.1 g
˜
Ei taba meid onnetus,
¨
˜ ˜
ei nae me mooka
¨
ega nalga.” h
¨
Prohvetid on tuult tais,
˜
nende suus pole sona1.
Saagu neist samasugune
¨
tuhisus!”
¨
¨
Seeparast utleb Jehoova,
¨
vagede Jumal:

˜
¨
5:12 1 Teine voimalik tahendus: „teda po˜
le olemas”. 5:13 1 St Jumala sona.
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¨ ¨
„Kuna nad nii raagivad,
˜
siis teen ma oma sonad
sinu suus tuleks a
ja see rahvas saab
halgudeks,
tuli neelab nad.” b
15 „Oh, Iisraeli sugu, ma toon
su kallale rahva kaugelt
maalt,” c lausub Jehoova.
„See on vastupidav rahvas,
muistne rahvas,
rahvas, kelle keelt
sa ei oska
˜
ja kelle juttu sa ei moista. d
16 Nende nooletupp
on nagu lahtine haud,
˜
˜
nad koik on sojamehed.
17 Nad neelavad teie vilja
ja leiva, e
¨
pojad ja tutred,
lambad ja veised,
viinapuud ja viigipuud.
¨
˜ ˜
Nad havitavad moogaga
teie kindlustatud linnad,
millele te loodate.”
¨
18 „Kuid isegi mitte neil pae¨
¨
vil ei havita ma teid taielikult,”
¨
lausub Jehoova. f 19 „Kui kusitakse: „Miks on Jehoova,
˜
meie Jumal, seda koike meile
teinud?”, siis vasta: „Nii nagu
¨
te hulgasite minu ja hakkasite
˜ ˜
omal maal teenima voorast ju˜ ˜
malat, nii peate teenima vooraid maal, mis pole teie oma.”” g
¨ ¨
20 Raakige Jaakobi soole
ja kuulutage Juudas:
¨ ¨
21 „Kuula nuud, sa rumal
˜
ja moistmatu rahvas, h
kellel on silmad,
¨
aga kes ei nae, i
˜
kellel on korvad,
aga kes ei kuule. j
22 Kas te ei karda mind,
¨
kusib Jehoova.
¨
Kas te ei varise mu ees?
Mina olen pannud liiva
merele piiriks,
¨
¨
pusivaks ja uletamatuks
seaduseks.
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23
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28

29

30

Lained pekslevad,
˜
kuid ei saa voimust,
¨
mollavad,
¨ ¨
¨
kuid ei paase ule piiri. a
˜
Aga sellel rahval on torges
¨
¨
ja massuline suda.
Nad on taganenud
¨
ja kaivad oma teed. b
˜
¨
Nad ei motle oma sudames:
„Kartkem Jehoovat,
meie Jumalat,
kes annab vihmasaju
omal ajal,
¨
nii sugisese kui ka
kevadise vihma,
¨ ¨
kes tagab meile maaratud
˜
¨
loikusnadalad.” c
¨ ¨
˜
Oma suutegude tottu pole
˜
teil enam seda koike,
˜
oma pattude tottu olete
¨ ¨
jaanud ilma heast. d
Sest minu rahva hulgas
on jumalatuid.
Nad varitsevad,
¨ ¨
olles kuurakil
¨ ¨
nagu linnupuudjad.
˜
Nad seavad surmaloksu,
¨ ¨
puuavad inimesi.
¨
Otsekui puur on tais linde,
nii on nende majad
¨
tais pettust. e
See on aidanud neil saada
˜
mojukaks ja rikkaks.
¨
Nad on lainud lihavaks
ja nende nahk on sile.
Neis pulbitseb kurjus.
Nad ei kaitse isata last
kohtuasjas, f
vaid ajavad taga omakasu.
Nad keelduvad vaestele
˜
˜
oigust moistmast.” g
„Kas ei peaks ma neilt
˜
¨
selle koige parast aru
˜
¨
noudma?” kusib Jehoova.
„Kas ei peaks ma sellisele
¨
rahvale katte maksma?
¨
Sel maal sunnib midagi
kohutavat ja jubedat:
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31 prohvetid kuulutavad valet a
˜
ja preestrid voimutsevad.
Ja mu rahvale see meeldib. b
Mida te aga siis teete,
˜
kui tuleb lopp?”
Otsige varju, Benjamini
˜
pojad, pogenege
Jeruusalemmast!
Puhuge sarvec Tekoas, d
¨ ¨
¨
suudake margutuli
Beet-Keremi kohal!
˜
Sest pohja poolt paistab
˜
¨
onnetus, suur having. e
¨
2 Siioni tutar on kui kaunis
ja hellitatud naine. f
3 Tema juurde tulevad
karjased oma karjadega.
¨
¨ ¨
Tema umber loovad nad
¨
ules oma telgid. g
¨
Igauks karjatab oma karja. h
˜
4 „Valmistugem sojaks
tema vastu!
˜
¨
Touskem ja runnakem teda
¨
keskpaeval!”
¨
„Hada meile,
¨
¨ ¨
sest paev on moodumas,
˜
ohtuvarjud venivad
pikemaks!”
˜
¨
5 „Touskem ja runnakem
¨ ¨
oosel,
¨
havitagem tema
kindlustornid!” i
¨
¨
6 Nii utleb vagede Jehoova:
˜
„Votke maha puid ja
kuhjake Jeruusalemma
¨
umber piiramisvall. j
See on linn,
˜
millelt tuleb aru nouda.
¨
Tema sees on uksnes
˜
rohumine. k
7 Nii nagu veemahuti
¨
hoiab vee varske1,
nii hoiab see linn
¨
oma kurjuse varske.
Tema sees kuuldakse
¨
vagivallast ja
laastamisest, l

6

˜
˜
6:7 1 Voib tolkida ka „jaheda”.
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13

mu ees on aina haigused
¨
ja hadad.
˜
Vota kuulda hoiatust,
Jeruusalemm,
˜
et ma ei tombuks sinust
vastikusega eemale a
ega teeks sind lagedaks,
asustamata maaks.” b
¨
¨
Nii utleb vagede Jehoova:
„Nad nopivad hoolsalt
¨
¨ ¨
Iisraeli jarelejaanuid,
nagu nopitakse
viimaseid viinamarju.
¨
Siruta taas oma kasi
nagu see, kes viinapuult
marju korjab.”
„Kellele ma peaksin
¨ ¨
raakima ja
keda hoiatama?
¨
Kes kull kuulaks?
˜
Nende korvad on suletud1,
¨
nad ei pane tahele. c
˜
Nad polgavad
˜
Jehoova sona, d
see ei meeldi neile.
¨
¨
Seeparast olen ma tais
Jehoova viha,
¨
ma olen vasinud seda
enda sees hoidmast.” e
¨
„Vala see valja
¨
laste peale tanaval, f
samuti noorte meeste
˜
joukude peale.
˜
˜
Koik voetakse kinni, nii
mees kui ka tema naine,
¨
vana mees uhes raugaga. g
Nende majad saavad
teistele,
˜
samuti nende pollud
h
ja naised.
˜
¨
Sest ma tostan oma kae
selle maa elanike vastu,”
lausub Jehoova.
˜
˜
„Koige pisemast koige
suuremani ahnitsevad
˜
koik ebaausat tulu, i

˜
˜
¨
˜
6:10 1 Sona-sonalt „umber loikamata”.
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prohvetist preestrini
˜
teevad koik pettust. a
Nad ravivad mu rahva
¨
haava kerglaselt, oeldes:
„Rahu! Rahu!”,
kuigi rahu pole. b
¨
Kas tunnevad nad habi oma
¨
¨
jaledate tegude parast?
¨
Neil pole habi raasugi!
Nad ei teagi,
¨
mida tahendab alandus! c
¨
Seeparast langevad nad
¨
uhes langejatega.
Kui ma neid karistan,
siis nad komistavad,”
¨
utleb Jehoova.
Nii lausub Jehoova:
„Peatuge ristteedel
ja vaadake!
¨
Kusige ammuste radade
kohta,
missugune on hea tee,
¨
ja kaige sellel, d
et leida endale kergendust.”
¨
Kuid nemad utlevad:
¨
„Ei kai!” e
„Ma seadsin vahimehed, f
¨
kes utlesid:
¨
¨ ¨
„Pange tahele sarvehaalt!”” g
Kuid nemad kostsid:
„Ei pane!” h
¨
„Seeparast kuulake,
rahvad!
˜
Teadke, rahvahoimud,
mis nendega juhtub!
Kuula, maa!
Ma toon selle rahva peale
˜
onnetuse, i
nende endi sepitsuste vilja,
sest nad pole kuulanud
˜
mu sonu
¨
ja nad on huljanud
mu seaduse1.”
„Milleks mulle teie viiruk
Seebast,
kas mul on vaja
˜
healohnalist roogu
kaugelt maalt?

˜
˜
˜
6:19 1 Voib tolkida ka „opetuse”.
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27

˜
Teie poletusohvrid ei ole
¨
mulle meeleparased,
teie ohvrid ei meeldi
mulle.” a
¨
¨
Seeparast utleb Jehoova:
„Ma panen sellele rahvale
komistuskivid
ja nad komistavad
nende otsa,
isad koos poegadega,
˜
naaber ja tema sober —
˜
koik nad hukkuvad.” b
¨
Nii utleb Jehoova:
˜
„Pohjamaalt tuleb
¨
uks rahvas,
˜
suur rahvas touseb
¨ ¨
maa aartest. c
Nad haaravad vibu ja oda.
Nad on julmad
ega tunne halastust.
¨ ¨
¨
Nende haal moirgab
nagu meri
ja nad ratsutavad hobustel. d
Nad seavad end sinu vastu
lahinguvalmis
˜
nagu sojamees,
¨
oh, Siioni tutar.”
Me oleme kuulnud
˜
neist sonumeid.
¨
˜
Meie kaed lotvuvad. e
Meid on haaranud ahastus,
¨
valud
nagu sunnitajat. f
¨
¨
Ara mine valjale
¨
¨
¨ ¨
ja ara kai mooda teed,
˜ ˜
sest vaenlasel on mook,
˜
koikjal on hirm.
¨
Mu rahva tutar,
kata end kotiriidega g
¨
ja puherda tuhas!
Leina nii, nagu leinaksid
oma ainsat poega,
hala kibedalt, h
¨
¨
sest havitaja rundab meid
ootamatult. i
„Ma olen pannud su1
maagisulatajaks,
¨
oma rahva labiuurijaks.

6:27 1 St Jeremija.

JEREMIJA 6:21–7:9

m Jer 5:2

¨
Sa pead tahele panema
ja uurima nende teed.
˜
¨ ¨
28 Nad koik on aarmiselt
kangekaelsed, a
¨
kaivad ringi laimajatena. b
Nad on kui vask ja raud.
˜
Nad koik on rikutud.
˜ ˜
˜
29 Sepaloots on korbenud,
¨
tulest valjub vaid plii.
¨
¨
Sulatamine laheb tuhja, c
˜
oelaid pole eraldatud. d
¨ ¨
30 Neid huutakse
˜
˜
polatud hobedaks,
sest Jehoova
¨
on nad huljanud.” e
˜
Jehoovalt tuli Jeremijale sonum: 2 „Seisa Jehoova ko¨
˜
ja varavas, kuuluta seal seda so˜
numit: „Kuulake Jehoova sonu˜
mit, koik Juuda elanikud, kes
¨
sisenete neist varavaist, et kum¨
mardada Jehoovat. 3 Nii utleb
¨
vagede Jehoova, Iisraeli Jumal:
„Parandage oma eluviisi ja tegusid, siis ma¨ lasen teil siin edasi
elada. f 4 Arge lootke valelike
˜
¨
sonade peale ega oelge: „See on
Jehoova tempel, Jehoova tempel, Jehoova tempel!” g 5 Sest
˜
kui te toesti parandate oma elu˜
viisi ja tegusid, kui te toepoolest
˜
˜
moistate oiglast kohut inimese
ja ta ligimese vahel, h 6 kui te
˜
˜ ˜
ei rohu vooramaalast, orbu1 ega
¨ ¨
i
leske, ei vala siin suutut verd
¨
¨
ega kai teiste jumalate jarel
˜
iseenda onnetuseks, j 7 siis luban ma teil siin edasi elada, sel
maal, mille ma andsin alatiseks
teie esiisadele.”””
8 „Teie aga loodate valeli˜
ke sonade peale k — sellest pole
mingit kasu. 9 Kas tohite varastada, l tappa, abielu rikkuda, valet vanduda, m ohverdada
¨
Baalile n ja kaia teiste jumalate
¨
jarel, keda te varem ei tundnud,

n Jer 11:13

˜
˜
7:6 1 Voib tolkida ka „isata last”.
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JEREMIJA 7:10–28
10 ning tulla siis ja seista minu
ees selles kojas, millele on pan¨
˜
dud minu nimi, ja oelda koi¨
ki neid jaledusi tehes: „Meid
¨ ¨
paastetakse!”? 11 Kas on see
koda, millele on pandud minu
¨ ¨
nimi, teie silmis roovlikoobas? a
¨
Ma olen nainud teie tegusid,”
lausub Jehoova.
¨ ¨
12 „Kuid minge nuud minu
paika Siilos, b mille ma alguses
¨
valisin valja oma nime eluasemeks, c ja vaadake, mida ma oma
¨
Iisraeli rahva kurjade tegude parast sellega tegin. d 13 Teie olete teinud neidsamu tegusid, ja
¨ ¨
kuigi ma olen raakinud teiega
¨
ikka ja jalle, te pole kuulanud, lausub Jehoova. e Ma olen
teid korduvalt kutsunud, kuid
¨
teie pole vastanud. f 14 Seeparast teen ma selle kojaga, millele
on pandud minu nimi g ja millele
te loodate, h ning paigaga, mille
ma andsin teile ja teie esivanematele, samamoodi, nagu ma te˜
gin Siiloga. i 15 Ma toukan teid
¨
ara oma palge eest, nagu ma
˜
¨
˜
toukasin ara koik teie vennad,
˜
¨
koik Efraimi jareltulijad. j
¨
16 Sina aga ara palveta sel¨
le rahva eest, ara anu ega palu
¨
nende eest ega kai mulle pea˜
le, k sest ma ei vota sind kuul¨
da. l 17 Kas sa ei nae, mida nad
teevad Juuda linnades ja Je¨
ruusalemma tanavatel? 18 Po¨ ¨
jad korjavad hagu, isad suuta˜
vad tule ja naised sotkuvad tainast, et valmistada ohvrileibu
taevakuningannale1. m Nad valavad joogiohvreid teistele jumalatele ja solvavad mind sellega. n
19 „Kuid kas nad teevad haiget
¨
minule1?” kusib Jehoova. „Eks
7:18 1 Jumalanna, keda usust taganenud iisraellased kummardasid; arvata˜
˜
vasti viljakusjumalanna. 7:19 1 Voib tolkida ka „solvavad mind”.
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tee nad seda iseendale omaene¨
¨
¨
se habiks.” a 20 Seeparast utleb
˜
korgeim valitseja Jehoova: „Ma
valan oma viha ja raevu selle
paiga peale, b inimeste ja loomade peale, puude ja vilja peale,
˜
ning see poleb ja seda ei kustutata.” c
¨
¨
21 Nii utleb vagede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Lisage oma
˜
¨ ¨
ohvritele poletusohvrid ja soo¨
ge liha. d 22 Sest sel paeval,
˜
¨
mil ma toin teie esiisad valja
¨ ¨
Egiptusemaalt, ei raakinud ma
¨
nendega ega andnud neile kas˜
ku poletusohvrite ja teiste ohvrite kohta. e 23 Kuid ma and¨
sin neile selle kasu: „Kuulake
¨ ¨
mu haalt, siis ma olen teie Jumal ja teie olete minu rahvas. f
¨
¨
Kaige teel, mida ma teid kasin,
¨
¨
et teil laheks hasti.”” g 24 Aga
¨ ¨
nad ei kuulanud ega poora˜
nud korva minu poole,h vaid talitasid omaenda sepitsuste kohaselt ja toimisid kangekaelselt
¨
¨
oma kurja sudame jargi, i nii et
¨
nad laksid tagasi, mitte edasi,
˜
25 ja nonda on see olnud ala¨
tes paevast, mil teie esiisad tu¨
¨
lid valja Egiptusemaalt, kuni ta¨
¨
j
nase paevani. Ma lakitasin teie
˜
¨
juurde koik oma prohvetid, lakitasin neid teie juurde iga
¨
¨
paev, ikka ja jalle. k 26 Kuid
see rahvas ei kuulanud mind
¨ ¨
˜
ega pooranud korva minu poole. l Nad olid kangekaelsed ja
tegid rohkem kurja kui nende
esiisad.
˜
27 Sa annad neile teada koik
˜
need sonad, m kuid nad ei kuula sind, kutsud neid, kuid nad ei
¨
vasta sulle. 28 Sa utled neile:
˜
„See on rahvas, kes ei votnud
kuulda oma Jumala Jehoova
¨ ¨
haalt ega lasknud end manitseda. Ustavus on kadunud, seda
isegi ei mainita nende seas.” n
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˜
¨
¨
29 Loika ara oma pugamata1 juuksed ja viska mine¨
ma ning alusta kungastel kae˜
belaulu, sest Jehoova on korva˜
le heitnud selle polvkonna, kes
¨
teda vihastas, ja jatab ta maha.
30 Sest Juuda rahvas on teinud minu silmis halba, lausub
Jehoova. Nad on seadnud oma
¨
jalgid ebajumalad kotta, mille¨
le on pandud minu nimi, ja rua
vetavad seda. 31 Nad on ehitanud Tofeti1 ohvripaigad, mis
on Ben-Hinnomi orus2, b et oma
¨
˜
poegi ja tutreid tules poleta¨
da. c Mina pole seda kaskinud,
˜
see pole mulle mottessegi tulnud! d
¨
¨
32 Seeparast tulevad paevad,
mil seda ei nimetata enam Tofetiks ega Ben-Hinnomi oruks,
vaid Tapaoruks, lausub Jehoova. Siis matavad nad oma surnuid Tofetisse, kuni seal pole
enam ruumi. e 33 Selle rahva
surnukehad saavad roaks taeva lindudele ja maa loomadele
ning keegi ei peleta neid eemale. f 34 Ma teen Juuda linnades
¨
˜
ja Jeruusalemma tanavatel lopu
˜ ˜
¨ ¨
roomuhuuetele ja juubeldamisele, enam pole kuulda peigmehe
¨ ¨
ja pruudi haalt, g sest kogu maa
variseb varemeiks.” h
„Sel ajal tuuakse hauda¨
dest valja Juuda kuningate
luud, peameeste luud, preestrite luud, prohvetite luud ja Jeruusalemma elanike luud,” lausub Jehoova. 2 „Need laota¨
˜
takse paikese, kuu ja koigi
taevakehade ette, mida nad ar¨
mastasid ja teenisid, mille ja¨
rel nad kaisid ja mida nad otsisid ning mille ees kummarda-

8

˜
˜
¨
7:29 1 Voib tolkida ka „puhitsetud”.
¨
7:31 1 Paik valjaspool Jeruusalemma,
kus usust taganenud iisraellased lapsi
˜
¨
ohverdasid. 2 Vt „Sonaseletusi”, mark˜
sona „Gehenna”.
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sid. a Neid ei korjata kokku ega
¨ ¨
maeta. Need jaavad maa peale
˜
sonnikuks.” b
¨ ¨
¨
3 „Kes jaavad jarele sellest
˜
kurjast soost koikjal, kuhu ma
nad pillutan, valivad pigem sur¨
ma kui elu,” lausub vagede Jehoova.¨
4 „Utle neile: „Nii lausub Jehoova:
„Eks need, kes lange,
˜
touse taas?
¨
¨ ¨
Kui uks poordub tagasi,
¨ ¨
eks poordu siis teinegi?
5 Miks on siis
Jeruusalemma elanikud,
kogu see rahvas,
mulle truudusetud?
Nad hoiavad pettusest
kinni,
˜
¨ ¨
torguvad poordumast.c
¨
¨
6 Ma panin hasti tahele
ja kuulasin, aga nad
¨ ¨
˜
ei raakinud oigust.
Keegi ei kahetsenud oma
¨
kurjust ega oelnud:
¨
„Mis ma kull olen teinud!” d
¨
¨ ¨
Igauks poordub ikka ja
¨
¨
jalle tagasi uldlevinud
teguviiside juurde,
nagu hobune,
¨ ¨
kes soostab lahingusse.
7 Isegi toonekurg taevas teab
¨ ¨
oma maaratud aega.
Turteltuvi, piiritaja ja
¨
rastas1 peavad kinni
oma tulemisajast2.
Kuid minu rahvas
¨
ei tunne ara Jehoova
˜
kohtumoistmisaega.” e
˜
¨
8 Kuidas te voite oelda:
„Me oleme targad ja meil
on Jehoova seadus1”?
˜
Toesti, kirjutajate valetav
krihvel f on kirjutanud
¨
uksnes valet.
˜
¨
8:7 1 Teine voimalik tahendus: „kurg”.
˜
˜
¨
2 Voib tolkida ka „randeajast”. 8:8
˜
˜
˜
1 Voib tolkida ka „opetus”.

JEREMIJA 8:9–9:1

¨ ¨
¨
9 Targad on jaanud habisse. a
Nad on hirmul ja
¨ ¨
nad puutakse kinni.
˜
Nad on heitnud korvale
˜
Jehoova sona —
mis tarkust saabki neil olla!
¨
10 Seeparast annan ma nende
naised teistele meestele
˜
ja nende pollud
teistele omanikele, b
˜
˜
sest koige pisemast koige
˜
suuremani ajavad koik
taga ebaausat tulu, c
prohvetist preestrini
˜
teevad koik pettust. d
¨
11 Nad ravivad mu rahva tutre
¨
haava kerglaselt, oeldes:
„Rahu! Rahu!”,
kuigi rahu pole. e
¨
12 Kas tunnevad nad habi oma
¨
¨
jaledate tegude parast?
¨
Neil pole habi raasugi!
Nad ei teagi,
¨
mida tahendab alandus! f
¨
Seeparast langevad nad
¨
uhes langejatega.
Kui ma neid karistan,
siis nad komistavad, g
¨
utleb Jehoova.
13 Kui ma nad kokku kogun,
˜
teen ma neile lopu,
lausub Jehoova.
¨ ¨
Viinapuule ei jaa viinamarju
ega viigipuule viigimarju,
¨
ka lehed nartsivad.
See, mis ma neile andsin,
¨
laheb nende jaoks
kaotsi.””
14 „Mida me siin istume?
¨
Tulgem kokku, lahme
kindlustatud linnadesse h
ja hukkume seal,
sest meie Jumal Jehoova
˜
teeb meile lopu,
ta annab meile juua
¨
murgivett, i
sest me oleme Jehoova
vastu pattu teinud.
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15 Loodeti rahu,
kuid ei tulnud
midagi head,
paranemisaega,
˜
aga tuli hoopis oudus. a
16 Daanist kostab vaenlase
hobuste hirnumist,
¨
tema takkude korskamisest
¨
variseb kogu maa.
Ta tuleb ja neelab maa
¨
˜
uhes koigega,
linna ja selle elanikud.”
17 „Ma saadan teie sekka
madusid,
¨
murkmadusid,
keda ei saa taltsutada,
ja nad salvavad teid,”
lausub Jehoova.
18 Mu kurbus on ravimatu,
¨
mu suda on haige.
¨
19 Mu rahva tutar
¨ ¨
huuab appi kaugelt maalt:
„Kas Jehoovat polegi
Siionis?
Kas kuningat polegi seal?”
„Miks on nad mind
solvanud oma nikerdatud
kujudega,
¨
˜ ˜
oma tuhiste vooraste
jumalatega?”
˜
¨ ¨
20 „Loikus on moodas,
˜
suvi loppenud,
¨ ¨
aga meid pole paastetud!”
¨
21 Mu rahva tutre haav
on mind vapustanud, b
ma olen masendunud.
˜
Mind on vallanud oud.
22 Kas Gileadis pole palsamit? c
Kas pole seal arsti? d
¨
Miks pole mu rahva tutar
siis paranenud? e
Oh leiduks mu peas
nutuvett
ja tuleks mu silmadest
pisaraid! f
Siis nutaksin ma
¨ ¨
¨
ood ja paevad
¨
nende parast, kes on
tapetud mu rahva seast.

9

1021

˜
2 Oh oleks mul korbes
¨
randuri puhkepaik!
¨
Siis jataksin oma rahva
¨
ja laheksin
¨
nende juurest ara,
˜
sest nad koik on
abielurikkujad, a
˜
petiste jouk.
˜
3 Nad tombavad oma keele
kui vibu vinna.
Sel maal valitseb vale,
mitte ustavus. b
„Nad teevad kurja
¨
kurja jarel
ega hooli minust,” c
lausub Jehoova.
¨
4 „Hoidke igauks end
ligimese eest,
¨
arge usaldage
isegi oma venda.
Sest iga vend on reetur, d
iga ligimene laimaja. e
¨
¨
5 Igauks tussab ligimest,
¨ ¨
˜
keegi ei raagi tott.
˜
Nad on opetanud oma keelt
¨ ¨
valet raakima, f
nad kurnavad end
¨ ¨
vaartegudega.
6 Sa1 elad keset pettust.
Nad petavad ja keelduvad
mind tundmast,”
lausub Jehoova.
¨
¨
7 Seeparast utleb
¨
vagede Jehoova:
„Ma sulatan neid
ja panen nad proovile, g
sest mida muud saaksin ma
¨
teha oma rahva tutrega?
8 Nende keel on surmanool,
˜
see koneleb pettust.
¨
¨ ¨
Suuga kull raagitakse
ligimesele rahust,
¨
aga sudames varitsetakse
teda.”
9 „Kas ei peaks ma neilt
˜
¨
selle koige parast aru
˜
¨
noudma?” kusib Jehoova.

˜
9:6 1 Voib viidata kas rahvale tervikuna
˜
voi Jeremijale.
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„Kas ei peaks ma sellisele
¨
rahvale katte maksma? a
10 Ma nutan ja halan
¨
¨
magede parast,
alustan kaebelaulu
˜
¨
korbe karjamaade parast,
sest need on
˜
maha poletatud
¨
ja keegi ei kai seal
¨ ¨
ega kosta sealt karja haalt.
Taeva linnud ja metsloomad
on pagenud,
¨
nad on lainud. b
11 Jeruusalemma teen ma
kivivareks, c
ˇ
saakalite pesapaigaks, d
Juuda linnad teen ma
lagedaks,
keegi ei ela neis. e
12 Kes on nii tark,
˜
et moistaks seda?
¨ ¨
Kellele on raakinud
Jehoova suu, nii et ta
˜
voiks seda jutustada?
Miks on maa laastatud,
˜
miks on see korbenud
˜
otsekui korb,
¨
¨
kust keegi labi ei kai?”
¨
13 Jehoova vastas: „Sellepa¨
rast, et nad on huljanud mu
seaduse, mille ma neile andsin,
¨
˜
ja pole seda jarginud ega vot¨ ¨
nud kuulda mu haalt. 14 Nad
¨
on kangekaelselt jarginud oma¨
enda sudant f ja Baale, nagu
˜
nende isad on neile opetanud. g
¨
¨
¨
15 Seeparast utleb vagede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Ma sun¨ ¨
nin seda rahvast sooma koiroh¨
tu ja jooma murgivett. h 16 Ma
pillutan nad rahvaste sekka,
keda ei tunne nemad ega ole
tundnud ka nende isad, i ja saa¨
˜ ˜
dan neile jarele mooga, kuni
¨
olen nad havitanud.” j
˜
¨
¨
17 Nonda utleb vagede
Jehoova:

JEREMIJA 9:18–10:6

18

19

20

21

22

23

24

„Tegutsege arukalt,
kutsuge nutunaised, a
saatke oskajate naiste
¨
jarele, et nad tuleksid,
et nad ruttaksid ning
¨
alustaksid meie parast
nutulaulu,
et meie silmist
voolaksid pisarad
ja meie laugudelt
tilguks vett. b
Sest Siionist kostab
¨ ¨
kaebehaal: c
¨
„Kuidas kull meid
on laastatud!
¨ ¨
Me oleme jaanud
¨
suurde habisse.
Me oleme lahkunud maalt,
˜
meie kodud on lohutud.” d
Kuulge, naised,
˜
Jehoova sona,
˜
kuulgu teie korv
˜
tema
suu
s
ona!
˜
¨
Opetage oma tutardele
seda nutulaulu,
˜
¨
opetage uksteisele seda
kaebelaulu. e
Sest surm on tulnud sisse
meie akendest,
tunginud meie
kindlustornidesse,
˜
¨
et votta tanavatelt lapsi,
¨
v¨ aljakutelt noori mehi.” f
Utle: „Nii lausub Jehoova:
„Inimeste surnukehad
˜
langevad nagu sonnik
˜
poldudele
˜
ja on kui loikajast maha
¨ ¨
jaanud viljaloog,
mida keegi ei korista.””” g
¨
Nii¨ utleb Jehoova:
„Argu kiidelgu tark
oma tarkusega, h
¨
¨
argu kiidelgu vagev
¨
oma vagevusega,
¨
argu kiidelgu rikas
oma rikkusega.” i
„Kes kiitleb,
kiidelgu sellega,
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et tal on arusaamist
ja et ta tunneb mind, a
et mina olen Jehoova, kes
osutab truud armastust
˜
˜
ning teeb oigust ja oiglust
maa peal, b
sest see valmistab mulle
˜ ˜
roomu,” c lausub Jehoova.
25 Jehoova lausub: „Tule¨
˜
vad paevad, mil ma nouan aru
¨
˜
igalt umberloigatult, kes tege¨
˜
likult polegi umber loigatud: d
26 Egiptuselt, e Juudalt, f Edomilt, g ammonlastelt, h Moabilt i
˜
¨
ja koigilt, kelle oimud on poe˜
j
tud ja kes elavad korbes, sest
˜
¨
˜
koik rahvad on umber loikamata ja kogu Iisraeli sugu on
¨
˜
¨
umberloikamata sudamega.” k
Kuulake, mida Jehoova
¨ ¨
teile raagib, Iisraeli sugu!
¨
2 Seda utleb Jehoova:
¨
˜
„Arge oppige rahvaste teid, l
¨
argu kohutagu teid
¨
taevamargid,
sest neid kardavad rahvad. m
3 On ju rahvaste kombed
¨
tuhisus.
Puu raiutakse metsas maha
¨
¨ ¨
¨ ¨
ja kasitooline tootleb seda
¨ ¨
tooriistaga. n
4 Ta kaunistab seda
˜
hobeda ja kullaga, o
kinnitab selle
haamri ja naeltega,
¨
et see umber ei kukuks. p
5 Nagu linnupeletised
˜
kurgipollul, ei oska
¨ ¨
sellised kujud raakida. q
Neid peab kandma,
¨ r
¨ sest nad ei saa kaia.
Arge kartke neid,
nad ei saa teha kahju.
Kuid nad ei saa teha
ka head.” s
6 Ei ole kedagi sinusarnast,
ˇ
Jehoova. s

10
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7

8

9

10

11

12

13

Sina oled suur,
¨
su nimi on suur ja vagev.
Kes ei kardaks sind,
oo, rahvaste kuningas, a
¨ ¨
¨ sest sa vaarid seda.
Uhegi rahva tarkade hulgas
¨
ja uheski kuningriigis
ei leidu kedagi
sinusarnast. b
˜
˜
Nad koik on moistmatud
ja rumalad. c
¨
˜
Puutukilt tulev opetus
on vaid pettekujutlus1. d
Tarsisest tuuakse
˜
hobeplaate e
ja Uufasest kulda,
¨
¨ ¨
millega kasitoolised
ja kullassepad
¨
puutukke katavad.
Nende riided on
sinisest kangast
ja purpursest villasest.
˜
Need koik on
¨
¨ ¨
meistrite katetoo.
Aga Jehoova
˜
on toeline Jumal.
Ta on elav Jumal, f
igavene kuningas. g
Tema meelepahast
¨
variseb maa, h
¨
ukski rahvas ei suuda
˜
taluda
tema hukkamoistu.
¨
1 Oelge neile:
„Jumalad, kes pole loonud
taevast ja maad,
kaovad maa pealt
ja taeva alt.” i
˜
Tema on oma jouga
loonud maa,
tarkusega
rajanud viljaka maa, j
˜
moistusega
˜
tommanud laiali taeva. k
˜
Kui ta laseb kolada
¨ ¨
oma haalt,
¨
siis taevaveed mollavad l

˜
˜
¨
10:8 1 Voib tolkida ka „tuhisus”. 10:11
1 Salm 11 kirjutati aramea keeles.
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˜
ja ta tostab pilved1
¨ ¨
maa aartest. a
Ta paneb vihmaga
¨
¨
valgud sahvima2,
¨
toob valja oma aitadest
tuule. b
˜
¨
Koik inimesed kaituvad
arutult, neil pole tarkust.
¨ ¨
Iga kullassepp jaab
¨
nikerdatud kuju parast
¨
habisse, c
sest tema valatud kujud
on pettus,
neis pole eluvaimu. d
¨
Need on tuhisus,
¨ ¨
need on naeruvaarsus. e
Kui tuleb nende aruandmise
¨
paev, nad hukkuvad.
¨
Aga Jaakobi parandiosa,
tema Jumal,
ei ole nende sarnane,
˜
sest tema on koige looja
ja Iisrael on tema omand,
tema sau. f
Tema nimi on
¨
Vagede Jehoova. g
Korja kokku oma kompsud,
˜
sa piiramisrongas naine!
˜
¨
Sest nonda utleb Jehoova:
„Seekord ma heidan1 selle
maa elanikud minema h
¨
ja toon neile hada kaela.”
¨
Hada mulle,
ma olen vigastatud! i
Mu haav on ravimatu!
¨
Ma utlesin:
„See on minu haigus,
ma pean seda taluma.
¨ ¨
Mu telk on ruustatud ja
¨ ¨
telginoorid katki kistud. j
Mu pojad on mu maha
¨
jatnud, neid pole enam. k
Pole kedagi, kes laotaks
˜
laiali mu telgi ja tostaks
¨
ules mu telgiriided.

˜
˜
10:13 1 Voib tolkida ka „udu”. 2 Teine
˜
¨
¨
voimalik tahendus: „avab vihmale vara˜
˜
vad”. 10:18 1 Voib tolkida ka „lingutan”.
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21 Karjased toimivad
˜
motlematult, a
¨
˜
nad ei kusi nou Jehoovalt. b
¨
Seeparast tegutsevad
nad arutult,
˜
koik nende karjad
on laiali pillutatud.” c
˜
22 Kuulake, sonum! See tuleb.
˜
Pohjamaalt tullakse
˜
tugeva kominaga d
tegema Juuda linnu
lagedaks,
ˇ
saakalite pesapaigaks. e
23 Ma tean, Jehoova,
et inimesel pole voli
omatahtsi toimida,
¨
˜
pole randuri voimuses
juhtida oma sammu. f
24 Oo, Jehoova,
˜
noomi mind oiglaselt,
mitte oma vihas, g
¨
et sa mind ei havitaks. h
¨
25 Vala valja oma meelepaha
rahvaste peale,
kes sind eiravad, i
˜
suguvosade peale,
¨ ¨
kes su nime ei huua,
sest nad on neelanud
Jaakobi. j
Jah, nad on ta neelanud
¨
ja havitanud, k
nad on laastanud
tema kodumaa. l
Jehoovalt tuli Jeremijale
˜
sonum: 2 „Kuulake selle
˜
lepingu sonu!
¨ ¨
Raagi need edasi Juuda
meestele ja Jeruusalemma ela¨
nikele 3 ning utle neile: „Nii
lausub Iisraeli Jumal Jehoova:
˜
„Neetud olgu mees, kes ei vota
¨
kuulda ega jargi selle lepingu
˜
sonu, m 4 mille ma andsin teie
¨
˜
esiisadele paeval, kui toin nad
¨
n
valja Egiptusemaalt, rauasula¨
˜
tusahjust, o oeldes: „Votke kuul¨ ¨
˜
da mu haalt ja tehke koike, mis
¨
ma teid kasin, siis te olete minu

11
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rahvas ja mina olen teie Jumal, a
¨
5 et taita teie esiisadele antud
vanne anda neile maa, kus voo¨
lab piima ja mett, b nagu see ta¨
nasel paeval ongi.””””
Ma vastasin: „Aamen,1 oo,
Jehoova.”
¨
6 Siis Jehoova utles mulle: „Kuuluta Juuda linnades ja
¨
˜
Jeruusalemma tanavatel koiki
˜
neid sonu: „Kuulake selle lepin˜
¨
gu sonu ja tehke nende jargi!
˜
7 Ma manitsesin tosiselt teie
¨
˜
esiisasid sel paeval, kui ma toin
¨
nad valja Egiptusemaalt, ning
¨
kuni tanaseni olen ma neid
¨
˜
ikka ja jalle manitsenud: „Votke
¨ ¨
kuulda mu haalt!” c 8 Nemad
¨ ¨
aga ei kuulanud ega pooranud
˜
¨
korva minu poole, vaid jargi¨
sid kangekaelselt oma kurja su¨
dant. d Seeparast lasin ma tul˜
la nende peale koik selle lepin˜
¨
gu sonad, mida ma kaskisin neil
¨
¨
taita, aga nemad ei taitnud.””
¨
9 Jehoova utles mulle veel:
„Juuda mehed ja Jeruusalemma elanikud sepitsevad vande˜
¨ ¨
nou. 10 Nad on poordunud ta¨ ¨
gasi suutegude juurde, mida
tegid nende esiisad, kes keel˜
˜
dusid kuulda votmast mu so¨
nu. e Nemadki on kainud teis¨
te jumalate jarel ja teeninud
neid. f Iisraeli sugu ja Juuda sugu on murdnud lepingu, mille
˜
ma solmisin nende esiisadega. g
¨
¨
11 Seeparast utleb Jehoova:
˜
„Ma toon nende peale onnetu¨ ¨
se, h millest nad ei paase. Kui
¨ ¨
nad huuavad mind appi, ei kuula ma neid. i 12 Siis Juuda linnad ja Jeruusalemma elanikud
¨
lahevad jumalate juurde, kelle¨ ¨
le nad ohverdavad, ning huuaj
vad neid appi, aga need ei suu˜
¨ ¨
da neid onnetuse ajal paasta.
¨
11:5 1 „Aamen” tahendab „olgu nii”, „nii
¨
sundigu”.
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13 Sest jumalaid on sul sama
palju kui linnu, oh, Juuda. Sama palju, kui Jeruusalemmas
¨
on tanavaid, oled sa rajanud
¨
¨ ¨
altareid habivaarsele jumalale,
altareid, millel ohverdada Baalile.” a
¨
14 Sina1 aga¨ ara palveta selle rahva eest. Ara anu ega palu
nende eest, sest ma ei kuula
˜
neid, b kui nad oma onnetuses
¨ ¨
minu poole huuavad.
˜
15 Mis oigusega on mu
armsam mu kojas,
kui nii paljud teevad teoks
˜
oma oelaid salaplaane?
Kas saavad nad
¨
puha ohvrilihaga hoida
˜
onnetuse sinust1 eemal?
˜ ˜
Kas roomustad sa sel ajal?
16 Jehoova kutsus sind varem
lopsakaks ja kauniks
˜
olipuuks,
millel on head viljad.
Suure raginaga on ta
¨ ¨
˜
suudanud selle polema,
selle oksad on murtud.
¨
17 Vagede Jehoova, kes sind
on istutanud, c teatas sulle, et
˜
onnetus tabab sind Iisraeli soo
¨
ja Juuda soo kurjuse parast.
Nad solvasid mind Baalile ohverdamisega.” d
18 Jehoova on mulle sellest
¨ ¨
raakinud, et ma teaksin.
¨
Sel ajal lasid sa mul naha
nende tegusid.
19 Ma olin kui alistuv talleke,
kes viiakse tapale.
Ma ei teadnud, et nad
peavad mu vastu plaani: e
¨
„Havitagem puu
¨
uhes viljaga,
˜
¨
loigakem ta ara
elavate maalt,
et ta nimegi enam
¨
ei maletataks!”
11:14 1 St Jeremija. 11:15 1 St Juudast.
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¨
20 Kuid vagede Jehoova
˜
˜
moistab oiglast kohut,
¨
ta uurib labi neerud1 ja
¨
sudame. a
¨
Lase mul naha, kuidas sa
¨
neile katte maksad,
sest sinu hoolde olen ma
usaldanud oma kohtuasja.
¨
21 Seeparast lausub Jehoova Anatoti b meeste kohta, kes
¨ ¨
˜
¨
puuavad
¨ votta mult elu ja utlevad: „Ara kuuluta prohvetlikult
Jehoova nimel, c muidu sa su¨
¨
¨
red meie kae labi”, 22 seepa¨
¨
rast utleb vagede Jehoova: „Ma
˜
nouan neilt aru. Noored me˜ ˜
¨
hed hukkuvad mooga labi, d
¨
nende pojad ja tutred surevad
¨
¨ ¨
nalga. e 23 Neist ei jaa keda¨
gi jarele, sest ma toon Anato˜
ti f meeste peale onnetuse nende aruandmise aastal.”
Oo, Jehoova, sina oled
˜
oiglane, g kui esitan
sulle oma kaebuse,
¨ ¨
kui raagin sinuga
˜
˜
oigusemoistmisest.
˜
Miks onnestub
jumalatute tee, h
miks elavad reeturlikud
rahus?
2 Sina istutasid nad
ja nad on juurdunud.
Nad on kasvanud
ja kannavad vilja.
¨
Sa oled neil kull huulil, kuid
nende neerudest1 kaugel. i
3 Sina, Jehoova, tunned
¨
¨
mind hasti j ja naed mind,
¨
sa oled uurinud labi
¨
mu sudame ja leidnud,
et see on sinuga. k
Eralda nad
nagu tapalambad,
˜
pane nad korvale
¨
tapapaevaks.

12

˜
¨
11:20 1 St sisimad motted ja sugavaimad
˜
tunded. 12:2 1 St sisimatest motetest
¨
ja sugavaimatest tunnetest.
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4 Kui kaua veel kuivab maa
¨
ja nartsib taimestik
˜
¨
koigil valjadel? a
¨
Maa elanike kurjuse parast
on kadunud loomad
ja linnud.
¨
Inimesed utlevad: „Tema ei
¨
nae, mis meist saab.”
¨
5 Jumal utles mulle:
¨
„Kui sa vasid
jalameestega joostes,
kuidas suudaksid siis
˜
voidu joosta hobustega? b
˜
Sa void tunda end
turvaliselt rahulikul maal,
aga kuidas saaksid
hakkama Jordani tihedas
padrikus?
6 Ka su vennad, su isa pere,
on sind reetnud. c
Nad
karjuvad su peale.
¨
Ara usu neid,
¨ ¨
isegi kui nad raagivad sulle
˜
ilusaid sonu.
¨
7 Ma olen jatnud maha
oma koja, d
¨
huljanud enda omandi. e
Ma olen andnud
oma armsama ta
¨
vaenlaste katte. f
8 Mu omand on saanud
˜
metsa lovi sarnaseks,
¨
ta moirgab mu peale.
¨
Seeparast vihkan ma teda.
9 Mu omand on nagu
¨ ¨
kirju roovlind.
¨ ¨
Teised roovlinnud piiravad
¨
ja rundavad teda. g
Kogunege,
˜
¨
koik metsloomad valjal,
¨ ¨
tulge sooma! h
10 Hulk karjaseid on
¨
¨
havitanud mu viinamae, i
nad on tallanud
mu maaosa. j
Nad on muutnud
mu armsa maaosa
¨
lagedaks tuhermaaks.
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˜
11 See on tehtud konnumaaks,
see on kuivanud,1
¨
see on maha jaetud
mu ees. a
¨
Kogu maa on tuhi,
kuid keegi ei hooli sellest. b
12 Laastajad on tulnud
˜
˜
koigile korberadadele.
˜ ˜
Jehoova mook neelab
¨
¨ ¨
inimesi uhest maa aarest
teiseni. c
Mitte kellelgi pole rahu.
¨
13 Nad on kulvanud nisu, kuid
˜
loikavad ogalisi taimi, d
¨
nad on end ara kurnanud,
kuid asjata.
˜ ˜
˜
Jehoova vihalooma tottu
¨
jatab nende saak
¨
nad habisse.”
˜
¨
14 Nonda utleb Jehoova:
˜
„Koik kurjad naabrid, kes puu¨
tuvad parandmaad, mille ma
andsin oma rahvale Iisraelile, e
¨
ma juurin valja nende maalt, f
¨
ja Juuda soo juurin ma valja
nende keskelt. 15 Aga kui ma
¨
olen nad valja juurinud, siis
¨
halastan ma jalle nende peale ja
¨
¨
toon igauhe tagasi ta oma parandile ja ta oma maale.”
˜
16 „Kui need rahvad opivad
¨
kaima mu rahva teel ja vannu˜
vad minu nimel: „Nii toesti, kui
Jehoova elab”, just nagu nad
˜
opetasid minu rahvast vanduma Baali nimel, siis saavad nad
koha mu rahva keskel. 17 Kui
˜
aga moni neist rahvaist ei kuu¨
letu, siis juurin ma ka tema val¨
¨
ja, juurin valja ja havitan,” lausub Jehoova. g
¨
Jehoova utles mulle: „Mine ja osta endale linane
¨ ¨
¨ ¨
voo ja voota end sellega, aga
¨
ara kasta seda vette.” 2 Nii ma
˜
siis ostsin endale Jehoova sona

13

˜
¨
12:11 1 Teine voimalik tahendus: „see leinab”.
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¨ ¨
¨ ¨
peale voo ja vootasin end sellega. 3 Siis tuli mulle teist kor˜
˜
da Jehoovalt sonum: 4 „Vota
¨ ¨
voo, mille sa ostsid ja mis
¨
on sul umber, ning mine Eufra¨ ¨
ti aarde ja peida see sinna
˜
¨
kaljulohesse.” 5 Ma laksingi ja
¨ ¨
peitsin selle Eufrati aarde, just
¨
nagu Jehoova mind oli kaskinud.
¨
¨
¨
6 Tuki aja parast utles Je¨ ¨
hoova mulle: „Mine Eufrati aar˜
¨ ¨
de ja vota sealt voo, mille
¨
ma kaskisin sul sinna peita.”
¨
¨ ¨
7 Ma laksingi Eufrati aarde,
¨ ¨
¨
kaevasin voo valja sealt, kuhu
¨
ma olin selle peitnud, ja nagin,
¨ ¨
¨
et voo on rikutud. See oli taies˜
ti kolbmatu.
8 Siis tuli mulle Jehoovalt
˜
sonum. 9 „Nii lausub Jehoo¨
va: „Samamoodi havitan ma
˜
Juuda korkuse ja Jeruusalem¨ ¨
ma maaratu uhkuse. a 10 See
kuri rahvas, kes keeldub kuu˜
¨
letumast mu sonadele, b kes jar¨
gib kangekaelselt oma sudant c
¨
¨
ning kaib teiste jumalate jarel, teenib neid ja kummardab
nende ette, saab samasuguseks
˜
¨ ¨
nagu see kolbmatu voo. 11 Nii
¨ ¨
¨ ¨
˜
nagu seotakse voo voole, nonda sidusin ma Iisraeli soo ja
¨
Juuda soo tihedalt enda umber,
lausub Jehoova, et nad oleksid mulle rahvaks, d oleksid mul¨
le kuulsuseks, ulistuseks ja ehe
teks. Nemad aga pole kuuletunud.” f
12 Anna neile teada ka see
˜
sonum: „Nii lausub Iisraeli Jumal Jehoova: „Iga suur anum
¨
taidetakse veiniga.”” Ja nad
vastavad sulle: „Kas me siis ei
¨
tea, et iga suur anum taidetak¨
se veiniga?” 13 Sina aga utle
neile: „Nii lausub Jehoova: „Ma
¨
˜
taidan joomauimaga koik sel-
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le maa elanikud, a kuningad, kes
istuvad Taaveti troonil, preest˜
rid ja prohvetid ning koik Jeruusalemma elanikud. 14 Ma
¨
purustan nad uksteise vastu,
nii isad kui ka pojad, lausub Jehoova. b Ma ei tunne neile kaasa, ei kurvasta ega halasta nei¨
le. Miski ei peata mind neid havitamast.”” c
¨
15 Kuulake
ja pange tahele!
¨
˜
Arge olge korgid,
¨ ¨
sest Jehoova raagib.
16 Andke oma Jumalale
Jehoovale au,
enne kui ta toob pimeduse
ja enne kui teie jalad
¨
¨
magedel hamaruses
komistavad.
¨
Te ootate kull valgust,
kuid tema toob pimeduse,
muudab valguse
pilkaseks pimeduseks. d
17 Aga kui te ei taha kuulata,
siis ma nutan salaja teie
¨
uhkuse parast.
Ma valan palju pisaraid, mu
silmist voolavad pisarad, e
sest Jehoova kari f
¨ on vangi viidud.
18 Oelge kuningale
ja kuninga emale: g
„Istuge alamasse paika,
sest teie kaunis kroon
langeb teil peast.”
˜
19 Lounamaa linnad
on suletud1
ja keegi ei ava neid.
Kogu Juuda on viidud
˜
pagendusse, voetud
tervenisti vangi. h
˜
20 Tosta silmad ja vaata neid,
˜
kes tulevad pohjast. i
Kus on sulle antud kari,
sinu ilusad lambad? j
¨
21 Mida sa utled, kui su
karistus tuleb neilt,
˜
˜
¨
13:19 1 Voib tolkida ka „umber piiratud”.
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22

23

24
25

26
27

kes on algusest peale olnud
¨
˜
su sudamesobrad? a
Eks haara sind tuhud nagu
¨
sunnitajat? b
˜
Kui sa motled oma
¨
sudames, miks on see
sinuga juhtunud, c
¨ ¨
siis tea, et su suure suu
˜
tottu on maha kistud
¨ ¨
su ruu d
ja ei anta armu
su kandadele.
Kas etiooplane1 saab
¨
˜
muuta oma nahavarvi voi
¨
leopard oma tappe? e
Kui saaks, siis saaksite
ka teie teha head,
˜
teie, keda on opetatud
tegema kurja.
Ma pillutan teid laiali, nagu
˜
˜
korbetuul lennutab korsi. f
See on sinu liisuosa, minu
˜ ˜
poolt sulle moodetud osa,
sest sa oled mind
unustanud g ja loodad
valele,” h lausub Jehoova.
¨
˜
„Seeparast tostan ma
˜
¨
¨
su holmad ule su nao
¨
¨ i
ja siis nahakse su habi,
su abielurikkumist, j
su kiimaseid hirnatusi,
¨
¨ ¨
su habitut hooratood.
¨
¨
Magedel ja valjal
¨
olen ma nainud sinu
¨
jalke tegusid. k
¨
Hada sulle, Jeruusalemm!
¨ ¨
Kui kauaks sa veel jaad
¨
ruvetunuks?” l
˜
See on Jehoova sonum
˜
Jeremijale seoses poua-

14

ga. m
2 Juuda leinab, n tema
¨
varavad on lagunenud,
need lamavad nukralt maas
˜
ja Jeruusalemmast touseb
¨
hadakisa.
˜
˜
ˇ
13:23 1 Voib tolkida ka „kusiit”.
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¨
3 Nende isandad lakitavad
¨
oma sulaseid vee jarele.
¨
Need lahevad veeaukude
juurde, aga ei leia vett.
Nad tulevad tagasi
¨
tuhjade anumatega.
¨
Nad tunnevad habi
ja pettumust
ning katavad pea.
4 Kuna pinnas on murenenud,
sest maal pole olnud
vihma, a
˜
on pollumehed kohkunud
ja katavad pea.
¨
¨
5 Isegi emahirv valjal hulgab
¨
oma vastsundinud vasika,
sest rohtu pole.
6 Metseeslid seisavad
¨
lagedatel kungastel.
˜ ˜
Nad lootsutavad
ˇ
nagu saakalid,
nende silmad tuhmuvad,
sest pole midagi haljast. b
¨ ¨
7 Kuigi meie suuteod
tunnistavad meie vastu,
tegutse siiski oma nime
¨
parast, Jehoova. c
Meie truudusetuid tegusid
on palju, d
sinu vastu me oleme
pattu teinud.
8 Oo, Iisraeli lootus,
¨ ¨
¨
tema paastja e hadaajal,
˜ ˜
miks oled sa kui vooras
sel maal,
¨
nagu randur, kes peatub
¨ ¨
vaid oobimiseks?
¨
9 Misparast oled sa
kui jahmunud mees,
nagu kangelane,
¨ ¨
kes ei suuda paasta?
Ometi oled sa meie keskel,
Jehoova, f
ja¨ me kanname sinu nime. g
¨
Ara jata meid!
10 Nii lausub Jehoova selle
rahva kohta: „Neile meeldib rin¨ ¨
gi ekselda, h nad pole saastnud
¨
oma jalgu. i Seeparast ei tunne

1029

˜ ˜
Jehoova neist roomu.a Ta peab
¨ ¨
meeles nende suutegusid ja
˜
nouab neilt aru nende pattude
¨
parast.” b
¨
11¨ Siis Jehoova utles mulle: „Ara palu head sellele rahvale. c 12 Kui nad paastuvad, ei
kuula ma nende anumist, d kui
˜
nad ohverdavad poletusohvreid
ja roaohvreid, ei tunne ma neist
˜
˜ ˜
roomu. e Ma teen neile lopu
˜ ˜
¨
f
mooga, nalja ja katkuga.”
¨
13 Seepeale ma utlesin: „Oh
¨
˜
hada, korgeim valitseja Je¨
hoova! Prohvetid utlevad nei¨
˜ ˜
le: „Ei nae te mooka ega taba
¨
teid nalg, vaid mina, Jumal, an¨
nan teile selles paigas pusiva
rahu.”” g
¨
14 Jehoova utles mulle:
„Prohvetid kuulutavad minu ni¨
mel valet. h Mina pole neid laki¨
tanud, neid kaskinud ega nen¨ ¨
dega raakinud. i Nad kuulutavad
¨
¨
teile valenagemusi, tuhje en¨
nustusi ja oma sudame sepitsu¨
¨
si. j 15 Seeparast utleb Jehoova prohvetite kohta, kes ennustavad minu nimel, kuigi
¨
mina pole neid lakitanud, ja
¨
kes utlevad, et sellele maa˜ ˜
¨
le ei tule mooka ega nalga:
˜ ˜
need prohvetid hukkuvad moo¨
¨
ga ja nalja labi. k 16 Ja rahvas,
kellele nad prohvetlikult kuulu¨
˜ ˜
tavad, heidetakse nalja ja moo˜
¨
ga tottu Jeruusalemma tanavatele ning keegi ei mata neid l —
ei neid, nende naisi, poegi ega
¨
tutreid —, sest ma kallan nende
˜
¨ ¨
peale onnetuse, mida nad vaarivad. m¨
17 Utle neile nii:
„Mu silmist voolaku pisarad
¨ ¨
¨
ool ja paeval,
¨
argu need lakaku, n
sest mu rahva neitsilik
¨
¨
tutar on taielikult
purustatud ja murtud, o
¨
tema haav on rank.
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¨
¨
18 Kui ma lahen valjale,
¨
˜ ˜
siis naen moogaga
tapetuid. a
Ja kui ma tulen linna,
¨
¨
siis naen naljahaigusi. b
Nii prohvet kui ka preester
uitavad ringi maal,
mida nad ei tunne.”” c
19 Kas oled Juuda
¨
¨
taiesti huljanud,
˜
kas polgad Siionit? d
¨ ¨
Miks oled meid loonud,
nii et meil pole enam
paranemist? e
Loodeti rahu,
kuid ei tulnud
midagi head,
paranemisaega,
˜
aga tuli hoopis oudus. f
20 Jehoova, me tunnistame
oma kurjust,
¨ ¨
oma esiisade suud,
sest me oleme sinu vastu
g
¨ pattu¨ teinud.
21 Ara hulga meid
¨
oma nime parast, h
¨
˜
ara polga oma aulist trooni!
Pea meeles meiega tehtud
¨
lepingut, ara seda murra. i
˜
22 Kas suudaks moni rahvaste
¨
tuhiseist jumalaist
anda vihma
˜
voi kas saadab taevas ise
vihmavalinguid?
¨
Eks tee seda uksnes sina,
meie Jumal Jehoova? j
Me loodame sinu peale,
¨
sest sina uksi
˜
teed seda koike.
¨
Jehoova utles mulle: „Isegi kui mu ees seisaksid
Mooses ja Saamuel, k ei heidaks
ma sellele rahvale armu. Aja see
rahvas minu eest minema. Min¨
¨
gu nad ara. 2 Aga kui nad kusivad sinult, kuhu nad peaksid
¨
minema, siis vasta: „Nii utleb Jehoova:

15

JEREMIJA 15:3–15

¨ ¨
˜
„Kes vaarib surmatobe,
peab surema
˜
¨
tove labi!
¨ ¨
˜ ˜
Kes vaarib mooka,
˜ ˜
¨
hukkub mooga labi! a
¨ ¨
¨
Kes vaarib nalga,
˜
¨
selle votab nalg!
¨ ¨
˜
Kes vaarib vangipolve,
¨
laheb vangi!”” b
3 Ma saadan nende peale ne˜
li onnetust1, c lausub Jehoova,
˜ ˜
¨
mooga tapma, koerad ara lohistama, taeva linnud ja maa
¨ ¨
¨
loomad sooma ja havitama. d
4 Ma teen neist kohutava vaa˜
tepildi koigile maa kuningriikidele e Juuda kuninga Manasse,
¨
Hiskija poja tegude parast, mis
ta Jeruusalemmas tegi. f
5 Kes tunneks sulle kaasa,
Jeruusalemm,
kes haletseks sind,
¨
kes peatuks, et kusida
¨
¨
¨
su kaekaigu jarele?
¨
6 Sina oled mu huljanud,
lausub Jehoova. g
Sa oled mulle selja
keeranud.1 h
˜
¨
Ma tostan oma kae su vastu
¨
ja havitan su. i
¨
Ma olen tudinud
sulle kaasa tundmast.
7 Ma tuulan neid hargiga
¨
maa varavates.
¨
Ma jatan nad lastest ilma. j
¨
Ma havitan oma rahva,
¨ ¨
sest ta keeldub poordumast
oma teedelt. k
8 Siis on nende leski mu ees
rohkem kui mereliiva.
¨
Keskpaeval toon ma nende
¨
kallale havitaja, nii ema
¨ kui ka poja kallale.
Akitselt paiskan ma nende
¨
˜
peale arevuse ja ouduse.
˜
¨
15:3 1 Teine voimalik tahendus: „koh˜
¨
tuotsust”. 15:6 1 Teine voimalik tahen˜
dus: „sa konnid minust eemale”.
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¨
9 Naine, kes on sunnitanud
˜
seitse last, norkeb,
ta vaagub hinge.
¨
Tema paike loojub,
¨
kui on alles paev,
¨
tuues habi ja alandust1.
¨
Need vahesed,
¨
¨ ¨
kes neist jarele jaavad,
˜ ˜
annan ma vaenlaste mooga
¨
katte, lausub Jehoova.” a
¨
10 Hada mulle, mu ema,
¨
et oled sunnitanud minu, b
mehe, kellega riidleb
¨
ja tulitseb kogu maa.
Pole ma laenu andnud
˜
ega votnud,
˜
ometi neavad mind koik.
¨
11 Jehoova utles: „Ma teen
˜ sulle head. ¨
Onnetuse ja hada ajal
¨
astun ma sinu kaitseks valja
su vaenlase vastu.
¨
12 Kas saab murda tukkideks
rauda,
˜
pohjamaa rauda,
ja purustada vaske?
13 Su vara ja rikkused
¨ ¨
annan ma ruustata c
˜
¨
koigi su pattude parast
˜
koikjal su valdustes,
ilma et saaksin tasu.
14 Ma annan need
su vaenlastele,
kes viivad need maale,
mida sa ei tunne, d
¨ ¨
sest mu viha on suudanud
tule,
˜
see poleb teie kohal.” e
15 Sina, Jehoova,
tead mu kannatusi.
Pea mind meeles
¨
ja pane mind tahele.
Maksa mu tagakiusajatele
¨
f
¨ minu eest katte.
Ara lase minul
¨
selleparast hukkuda,
et sa ei vihastu kergesti.

˜
¨
15:9 1 Teine voimalik tahendus: „see tun¨
neb habi ja alandust”.
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16

17

18

19

20

21

¨
Tea, et sinu parast
talun ma teotust. a
˜
Kui leidus su sonu,
siis ma neelasin neid. b
˜
Su sona pani mind
˜
hoiskama ja
˜ ˜
¨
roomustas mu sudant,
sest mulle on pandud
sinu nimi, oo, Jehoova,
¨
vagede Jumal.
Ei istu ma naljaheitjate
˜ ˜
seltsis ega roomutse. c
¨
Ma istun uksi,
¨
sest mu peal on sinu kasi
¨
ja sa oled taitnud mind
oma pahameelega1. d
¨
Miks on mu valu pusiv,
mu haav ravimatu?
See ei taha paraneda.
Kas saab sinust mulle
reeturlik oja,
mille peale ei saa
kindel olla?
¨
¨
Seeparast utleb Jehoova:
¨ ¨
„Kui sa poordud tagasi,
˜
¨
toused sa jalle
mu soosingusse
ning seisad mu ees.
Kui sa eraldad
¨ ¨
¨ ¨
vaartusliku vaartusetust,
saab sinust otsekui
minu suu1.
¨ ¨
Nemad peavad poorduma
sinu poole,
mitte sina nende poole.”
„Ma teen sind selle
rahva keskel kindlustatud
¨ ¨
vaskmuuriks. e
˜
Nad voitlevad su vastu,
¨
˜
kuid ei saa su ule voimust, f
sest mina olen sinuga, et
¨ ¨
sind paasta ja vabastada,”
lausub Jehoova.
¨ ¨
„Ma paastan sind
¨
kurjade kaest

˜
˜
˜
˜
15:17 1 Voib tolkida ka „hukkamoistuso˜
˜
numiga”. 15:19 1 Voib tolkida ka „saab
¨ ¨
sinust minu eestraakija”.
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ja lunastan
¨ ¨
julmade kuusist.”
Mulle tuli taas
¨ Jehoovalt
˜
˜
sonum: 2 „Ara vota en¨
dale naist ning argu olgu sul
¨
selles paigas poegi ja tutreid.
¨
3 Sest nii utleb Jehoova poe¨
gade ja tutarde kohta, kes siin
¨
sunnivad, emade kohta, kes
¨
neid sunnitavad, ja isade kohta, kes neid sigitavad sel maal:
4 „Nad surevad surmahaigustesse, a kuid neid ei leinata ega
¨ ¨
maeta, vaid nad jaavad maa
˜
peale sonnikuks. b Nad hukku˜ ˜
¨
¨
vad mooga ja nalja labi c ning
nende laibad saavad roaks taeva lindudele ja maa loomadele.”
¨
5 Nii¨ utleb Jehoova:
„Ara astu peiekotta,
¨
ara mine halama ja neile
kaastunnet avaldama.” d
˜
Sest ma olen votnud sellelt
rahvalt oma rahu,
lausub Jehoova,
samuti oma truu armastuse
ja halastuse. e
6 Sel maal surevad
¨
nii suured kui ka vaiksed.
Neid ei maeta,
neid ei leinata,
¨
˜
nende parast ei loiguta end
ega aeta pead paljaks1.
7 Ei jagata leiba leinajaile,
¨ ¨
et neid leinas troostida.
Ei anta juua
lohutusekarikast neile,
kes on kaotanud
˜
¨ isa voi ema.
8 Ara mine peomajja,
et seal koos nendega
¨ ¨
suua ja juua.
¨
¨
9 Sest nii utleb vagede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Ma teen
¨
teie paevil siin paigas teie sil˜
˜ ˜
¨ ¨
me ees lopu roomuhuuetele ja

16

¨
16:6 1 Ilmselt jargiti usust taganenud Iisraelis neid paganlikke leinakombeid.

JEREMIJA 16:10–17:3

¨ ¨
juubeldamisele, peigmehe haa¨ ¨
lele ja pruudi haalele.” a
10 Kui sa annad sellele rah˜
˜
¨
vale teada koik need sonad, kusivad nad sinult: „Miks on Jehoova kuulutanud meile seda
˜
suurt onnetust? Mis on meie
¨ ¨
suutegu ja patt, mida oleme teinud oma Jumala Jehoova vas¨
tu?” b 11 Vasta neile: „Sellepa¨
rast, et teie esiisad hulgasid
¨
¨
mu c ja kaisid teiste jumalate jarel ning teenisid neid ja kummardasid nende ette, lausub Je¨
hoova. d Nad hulgasid mu ega
¨
taitnud mu seadust. e 12 Aga
teie teod on palju halvemad kui
¨
teie esiisade teod f ning te jargite oma kangekaelset ja kur¨
ja sudant ega kuuletu mulle. g
¨
13 Seeparast heidan ma teid
¨
sellelt maalt ara maale, mida ei
tundnud teie esiisad ega tunne ka teie, h ning seal te teeni¨
¨ ¨
te paeval ja ool teisi jumalaid, i
sest ma ei halasta teile.”
¨
14 Aga tulevad paevad, lau¨
sub Jehoova, mil enam ei oelda:
˜
„Nii toesti, kui elab Jehoova, kes
˜
¨
toi Iisraeli rahva valja Egiptuse¨
maalt”,j 15 vaid oeldakse: „Nii
˜
˜
toesti, kui elab Jehoova, kes toi
¨
˜
Iisraeli rahva ara pohjamaalt ja
˜
koigist maadest, kuhu ta oli nad
pillutanud,” ja ma toon nad tagasi nende omale maale, mille ma
andsin nende esiisadele. k
¨
16 Ma lakitan paljude
¨
kalameeste jarele
¨ ¨
ja nad puuavad neid,
lausub Jehoova.
¨
Siis ma lakitan paljude
¨
jahimeeste jarele
ja nad jahivad neid
¨
igal mael
¨
ja igal kunkal
˜
ning kaljulohedes.
¨
17 Sest mu silmad jalgivad
˜
koike, mida nad teevad.
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Nad ei saa minu eest
peitu minna
¨ ¨
ja nende suuteod pole mu
silme eest varjatud.
˜
Koigepealt tasun ma
¨
taielikult nende
¨ ¨
suutegude ja pattude
eest, a
¨
sest nad on ruvetanud
¨
minu maa oma jaledate
ebajumalate elutute
kujudega,
¨
taitnud mu omandi
¨
oma jalkustega.” b
Oo, Jehoova,
˜
mu joud ja mu kindlus,
mu pelgupaik
¨
ahastuspaeval! c
Sinu juurde tulevad rahvad
¨ ¨
maa aartest
¨
ja utlevad: „Meie esiisad
¨
parisid vaid vale,
¨
tuhisuse ja kasutud asjad.” d
Kas saab inimene
valmistada endale
jumalaid?
Need pole ju tegelikult
jumalad. e
¨
„Seeparast saavad
nad tunda,
seekord saavad nad tunda
˜
¨
mu joudu ja vagevust
ning neil tuleb tunnistada,
et minu nimi on Jehoova.”
„Juuda patt on pandud
kirja raudkrihvliga.
See on uurendatud
teemantteravikuga
¨
nende sudametahvlile
ja nende altari sarvede
peale.
¨
Nende pojad maletavad
nende altareid
¨
ja puhi tulpi1 f
lopsakate puude all,
˜
¨
korgetel kungastel g
¨
¨
ja magedel keset valju.

3

˜
17:2 1 Vt „Sonaseletusi”.
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4

5

6

7
8

9

˜
Su vara, koik su rikkused,
¨ ¨
annan ma ruustata, a
sinu ohvripaigad
laastatakse pattude
¨
parast, mida sa oma
valdustes teed. b
¨ ¨ ¨
Sa kaotad oma suu labi
¨
parandmaa,
mille ma sulle andsin. c
Ma panen su teenima
vaenlasi maal,
mida sa ei tunne, d
¨ ¨
sest sa oled suudanud
˜ ˜
mu vihalooma1 e
ja see ei kustu.”
¨
Nii utleb Jehoova:
„Neetud on mees,
kes loodab inimesele, f
˜
kes toetub inimjoule, g
¨
¨ ¨
¨
kelle suda poordub ara
Jehoovast.
Temast saab otsekui
¨
˜
uksik puu korbes.
¨
Ta ei nae,
kui tuleb midagi head,
˜
vaid elab konnumaa
˜
pouastes paikades,
soolakutes,
˜
˜ elamiskolbmatul maal.
Onnistatud on mees,
kes loodab Jehoovale,
kes usaldab Jehoovat. h
¨ ¨
Ta on otsekui vete aarde
istutatud puu,
mis ajab juuri oja poole.
Ei vaeva teda kuumus,
tema lehestik
on alati lopsakas. i
˜
Poua-aastal
ei tunne ta muret
ega lakka vilja kandmast.
¨
Suda on reeturlikum1
kui miski muu
¨ ¨
ja on poorane2. j
˜
Kes seda moistab?

˜
¨
17:4 1 Teine voimalik tahendus: „mu viha
¨ ¨
˜
˜
on suudanud su polema”. 17:9 1 Voib
˜
¨
tolkida ka „suda petab rohkem”. 2 Tei˜
¨
ne voimalik tahendus: „ravimatu”.
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10 Mina, Jehoova,
¨
uurin sudant, a
¨
vaatan labi neerud1,
¨
et tasuda igauhele
¨ ¨
tema teid mooda,
¨ ¨
tema tegude vilja mooda. b
˜
11 Otsekui korbekana,
kes kogub, mida ta
pole munenud,
on see, kes ebaausalt
rikkust soetab. c
¨
See jatab ta elu keskel
maha
˜
ning ta lopetab oma elu
rumalana.”
12 Jumala auline troon,
¨
ulev juba algusest peale,
¨
on meie puhamu paik. d
13 Oo, Jehoova,
Iisraeli lootus,
˜
¨
koik, kes su hulgavad,
¨ ¨
¨
jaavad habisse.
Kes sinust1 taganevad,
˜
kirjutatakse pormu, e
¨
sest nad on maha jatnud
Jehoova, eluveeallika. f
14 Ravi mind, Jehoova,
siis ma saan terveks.
¨ ¨
Paasta mind,
¨ ¨
siis ma paasen, g
sest sind ma kiidan.
¨
15 Mulle oeldakse:
˜
„Kus on Jehoova sona? h
¨
Taitugu see ometi!”
16 Kuid mina pole loobunud
¨
kaimast sinu,
¨
karjase jarel.
Ma pole igatsenud
˜
¨
onnetuspaeva.
˜
Sina tead koike, mis mu
¨ ¨
huuled on raakinud,
˜
¨
see koik on sundinud
¨ sinu palge ees.
17 Ara lase mul tunda hirmu.
Sina oled mu pelgupaik
˜
onnetuse ajal.
˜
¨
17:10 1 St sisimad motted ja sugavaimad
˜
˜
tunded. 17:13 1 Sona-sonalt „minust”;
viitab ilmselt Jehoovale.

JEREMIJA 17:18–18:9

¨ ¨
18 Jaagu mu tagakiusajad
¨
habisse, a
¨
¨ ¨
kuid mina argu jaagu.
˜
Tabagu neid oudused,
¨
kuid mind argu tabagu.
Too nende peale
˜
¨
onnetuspaev, b
¨
purusta nad ja havita
¨
taielikult1!
¨
19 Nii utles mulle Jehoova:
„Mine ja seisa rahva poegade
¨
varavas, kustkaudu Juuda ku¨
¨
ningad sisse ja valja kaivad,
˜
¨
ning koigis Jeruusalemma
va¨
ravais. c 20 Utle neile: „Kuul˜
ge Jehoova sona, Juuda kuningad, kogu Juuda rahvas ja
˜
koik Jeruusalemma elanikud,
¨
kes te neist varavaist sisenete.
¨
21 Nii utleb Jehoova: „Pange
¨
¨
tahele oma suhtumist ja arge
¨
kandke hingamispaeval mingit koormat ega tooge seda
¨
Jeruusalemma
varavaist sisse. d
¨
¨
22 Arge kandke hingamispae¨
val oma kodudest valja mingit
¨
¨ ¨
koormat ega tehke uhtki tood. e
¨
¨
Hingamispaev olgu teile puha,
¨
nii nagu ma andsin kasu teie
esiisadele. f 23 Nemad aga ei
¨ ¨
kuulanud ega pooranud minu
˜
poole korva, vaid keeldusid
kangekaelselt kuuletumast ega
˜
votnud manitsust kuulda. g
˜
24 Aga kui te koiges mulle
kuuletute, lausub Jehoova, ega
¨
too hingamispaeval selle linna
¨
varavaist sisse mingit koormat,
¨
¨
peate hingamispaeva puhaks
¨
¨ ¨
ega tee sel ajal uhtki tood, h
¨
25 siis tulevad selle linna varavaist sisse Taaveti troonil i istuvad kuningad ja peamehed, nad
˜
soidavad vankrites ja hobuste
seljas, nemad ja nende peamehed, Juuda mehed ja Jeruu˜
˜
¨
17:18 1 Voib tolkida ka „havita nad kahekordselt”.
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salemma elanikud, a ning sel¨ ¨
les linnas elatakse jaadavalt.
26 Ka Juuda linnadest ja Je¨
ruusalemma umbrusest, Benja¨
minimaalt, b madalikult, c magismaalt ja Negevist1 tulevad inimesed ning toovad Jehoova
˜
kotta poletusohvreid, d tapaohv¨
reid, e roaohvreid,f viirukit ja tanuohvreid. g
27 Kui te aga ei kuuletu mul¨
¨
le ega pea hingamispaeva puhaks, vaid kannate koormaid ja
¨
toote neid Jeruusalemma vara¨
vaist sisse hingamispaeval, siis
¨ ¨
¨
ma suutan linnavaravais tule
ning see neelab Jeruusalemma kindlustornid h ja kustutajat
pole.””” i
Jehoovalt tuli Jeremija˜
le sonum: 2 „Mine alla
pottsepa majja, j seal sa kuuled
˜
mu sonu.”
¨
3 Ma laksingi alla pottse¨
pa majja ning nagin teda seal
¨ ¨
potikedraga tootamas. 4 Kuid
˜
savinou, mida pottsepp voolis,
˜
ebaonnestus ning ta voolis sel˜
lest teise nou, just sellise, nagu
soovis.
5 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
sonum: 6 „Oh, Iisraeli sugu,
˜
eks voi mina teiega samamoodi
teha nagu see pottsepp, lausub
¨
Jehoova. Te olete minu kaes
¨
nagu savi pottsepa kaes, Iisrae˜
li sugu. k 7 Kui ma teatan mo˜
nele rahvale voi kuningriigile,
¨
˜
et ta juuritakse valja, lohutak¨
se maha ja havitatakse, l 8 aga
¨
see rahvas jatab maha oma kur¨ ¨
jad teod, millest ma raakisin,
siis ma muudan meelt1 ega too
˜
tema peale seda onnetust, mida
ma olen kavatsenud tuua. m
˜
9 Kui ma teatan monele rah˜
vale voi kuningriigile, et ta is-

18

˜
˜
˜
17:26 1 Voib tolkida ka „lounast”. 18:8
˜
˜
1 Voib tolkida ka „kahetsen”.
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¨
tutatakse ja ehitatakse ules,
10 aga tema teeb kurja mu sil˜
¨ ¨
mis ega vota kuulda mu haalt,
siis ma muudan meelt1 ega tee
talle seda head, mida ma olen
kavatsenud teha.
¨
¨ ¨
11 Palun utle nuud Juuda
meestele ja Jeruusalemma elanikele: „Nii lausub Jehoova:
˜
„Ma valmistan teile onnetuse
ja pean teie vastu salaplaani.
¨ ¨
Poorduge ometi oma kurjadelt
teedelt ning parandage oma
teid ja tegusid.””” a
¨
12 Nemad aga vastasid: „Ara
b
loodagi! Me toimime omaenda
˜
¨
¨
motete jargi ja igauks meist te¨
gutseb oma kurja sudame kan¨ ¨
gust mooda.” c
¨
¨
13 Seeparast utleb Jehoova:
¨
„Kusige ometi rahvaste
seas,
kes on kuulnud midagi
sellist?
Iisraeli neitsi on teinud
¨ ¨
aarmiselt jubeda teo. d
14 Kas Liibanoni lumi sulab
˜
sealseilt kaljunolvadelt?
Kas jahedad, kaugelt tulnud
¨
veed kuivavad ara?
15 Kuid minu rahvas
on mu unustanud. e
Nad ohverdavad
¨
tuhisusele, f
panevad inimesi komistama
oma teedel,
˜
polistel radadel, g
¨ ¨
et nad poorduksid
˜
korvalteedele, mis ei ole
siledad ja tasased,
16 et nende maa saaks
kohutavaks vaatepildiks, h
˜
vilistamise pohjuseks
igavesti. i
¨
Viimne kui uks,
¨ ¨
kes sealt moodub,
˜
vaatab seda oudusega
ja raputab pead. j
˜
˜
18:10 1 Voib tolkida ka „kahetsen”.

JEREMIJA 18:10–23

g L 38:12

17 Otsekui idatuul pillutan ma
neid nende vaenlaste ees.
˜
¨
Nende onnetuspaeval ei
¨
naita ma neile oma palet,
¨ ¨
vaid pooran selja.a”
¨
18 Nemad aga utlesid: „Tulge, peame Jeremija vastu sala¨ ¨
˜
nou, b sest meie preester ei jaa
˜
ilma seaduseta1, targad nou˜
ta ega prohvetid sonata. Tulge,
¨ ¨
¨
raagime tema vastu2 ja arme
˜
¨
pane ta sonu tahele!”
¨
19 Oo, Jehoova, marka mind
ja kuula, mida mu vastased
¨
utlevad!
20 Kas head tasutakse
halvaga?
Nad on ju kaevanud
mu hingele augu. c
Tuleta meelde, kuidas ma
¨ ¨
seisin su ees ja raakisin
nendest head,
¨ ¨
¨
et poorata nende pealt ara
sinu raev.
¨
¨
21 Seeparast jata nende pojad
¨
nalga,
˜ ˜
¨
anna nad mooga katte. d
¨ ¨
Nende naised jaagu
oma lastest ilma,
saagu neist lesed. e
Nende mehi tapku
˜
surmatobi,
nende noored mehed
¨ ¨
loodagu lahingus
˜ ˜
moogaga maha. f
22 Nende majad
kajagu karjeist,
¨
kui sa saadad neile akitselt
¨ ¨ ˜
kallale roovjougu.
Sest nad on kaevanud
¨ ¨
mulle puunisaugu,
seadnud mu jalgadele
˜
loksud. g
23 Aga sina, Jehoova,
˜
tead koiki nende plaane,
mis nad on mu tapmiseks
sepitsenud. h

h Jer 11:19, 20

˜
˜
˜
18:18 1 Voib tolkida ka „opetuseta”.
˜
˜
¨ ¨
2 Sona-sonalt „loome teda keelega”.
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JEREMIJA 19:1–15

¨
Ara kata kinni nende
¨
uleastumist,
¨
¨
ara puhi enda eest nende
pattu.
Komistagu nad sinu ees, a
kui sa tegutsed nende vastu
oma vihas. b
¨
Nii utleb Jehoova: „Mine
¨
ja osta pottsepa kaest
˜
¨
uks savikann. c Kutsu moned rahvavanemad ja vanemad
preestrid 2 ning mine Ben¨
Hinnomi orgu d Potikillu varava1 juures. Kuuluta seal neid
˜
¨ ¨
sonu, mis ma sulle raagin,
¨
3 ja utle: „Kuulge Jehoova
˜
sona, Juuda kuningad ja Jeruu¨
¨
salemma elanikud! Nii utleb vagede Jehoova, Iisraeli Jumal:
„Ma toon selle paiga pea˜
¨
le onnetuse, nii et igauks, kes
sellest kuuleb, lausa kohkub1.
¨
4 Sest nad on mu huljanud e ja
¨
muutnud selle paiga aratundmatuks. f Nad on ohverdanud
seal teistele jumalatele, keda
nad ei tunne ja keda pole tundnud nende esiisad ega Juuda
¨
kuningad, ja nad on taitnud sel¨ ¨
le paiga suutute inimeste verega. g 5 Nad on ehitanud ohvri˜
paiku Baalile, et oma poegi po˜
letusohvrina Baalile tules pole¨
tada. h Mina pole seda kaskinud
¨ ¨
ega sellest raakinud, see pole
˜
mulle mottessegi tulnud. i
¨
¨
6 Seeparast tulevad paevad,
mil seda paika ei nimetata
enam Tofetiks ega Ben-Hinnomi oruks, vaid Tapaoruks, lausub Jehoova. j 7 Ma ajan siin
paigas nurja Juuda ja Jeruusalemma plaanid ning lasen nende elanikel langeda vaenlaste
˜ ˜
¨
¨
¨
mooga labi ja nende kae labi,

19

¨
19:2 1 Ilmselt sama mis Tuhahunnikuva˜
¨
˜
˜
rav ehk Sonnikuvarav. 19:3 1 Sona-so˜
nalt „sel hakkab korvus surisema”.
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kes jahivad nende elu. Nende
laibad annan ma toiduks taeva lindudele ja maa loomadele. a 8 Sellest linnast teen ma
kohutava vaatepildi, vilistamise
˜
¨
pohjuse. Viimne kui uks, kes
¨ ¨
˜
sealt moodub, vaatab seda oudusega ja vilistab seda taba¨
nud nuhtlusi nahes. b 9 Ma pa¨ ¨
nen nad sooma nende poega¨
¨
¨ ¨
de ja tutarde liha. Igauks soob
oma kaasinimese liha piiramise
˜
ja meeleheite tottu, kui vaenlased ja need, kes jahivad nende
¨
elu, on nad umber piiranud.”” c
˜
10 Siis lohu kann nende silme ees, kes on koos sinuga,
¨
11 ja utle neile: „Nii lausub
¨
vagede Jehoova: „Ma purustan selle rahva ja linna, nagu
˜
purustatakse savinou, nii et
seda ei saa enam parandada.
Siis maetakse surnud Tofetisse, kuni seal pole enam matmiseks ruumi.”” d
12 Nii teen ma selle paigaga ja selle elanikega, et muuta
see linn Tofeti sarnaseks, lausub Jehoova. 13 Jeruusalemma majad ja Juuda kuningate
¨
kojad saavad ruvedaks nagu
˜
Tofet, e koik need majad, mille
katustel on ohverdatud taevakehadele f ja valatud joogiohvreid teistele jumalatele.” g
14 Kui Jeremija oli tulnud
tagasi Tofetist, kuhu Jehoova
¨
oli ta lakitanud prohvetlikult
kuulutama, seisis ta Jehoova
˜
¨
koja oues ja utles kogu rah¨
¨
vale: 15 „Nii utleb vagede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Ma toon
˜
¨
selle linna ja koigi umberkaud˜
sete linnade peale selle onnetuse, mida ma olen kuulutanud, sest nad on kangekaelselt
˜
keeldunud kuulda votmast mu
˜
sonu.”” h
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20

Preester Pashur, Immeri
¨
poeg, kes oli ka ulevaataja
Jehoova kojas, kuulas Jeremija
˜
prohvetlikke sonu. 2 Siis Pas˜
hur loi prohvet Jeremijat ja
pani ta jalapakku1a Benjamini
¨
¨
ulavaravas Jehoova koja juures.
¨
¨
3 Aga jargmisel paeval, kui Pashur vabastas Jeremija jalapa¨
kust, utles Jeremija talle:
„Jehoova ei nimeta sind
enam Pashuriks, vaid su nimi
˜
on Hirm Koikjal. b 4 Sest nii
¨
utleb Jehoova: „Ma teen su kohutavaks vaatepildiks sulle en˜
˜
dale ja koigile su sopradele
ning nad langevad sinu sil˜ ˜
¨
me all vaenlaste mooga labi. c
¨
Ma annan kogu Juuda Babuloni
¨
kuninga katte ning ta pagendab
¨
¨ ¨
selle elanikud Babuloni ja loob
˜ ˜
nad moogaga maha.d 5 Ma annan kogu selle linna varandu˜
˜
se, koik tagavarad, koik kallid
˜
asjad ja koik Juuda kuninga¨
te aarded nende vaenlaste kat¨ ¨
˜
e
te, kes roovivad need, votavad
¨
enda valdusse ja viivad Babulo˜
ni. f 6 Aga sina, Pashur, ja koik
¨
su kodakondsed lahete vangi.
¨
¨
Sa lahed Babuloni ja sured seal
˜
ning sind maetakse koos koigi
˜
su sopradega, sest sa oled kuulutanud neile valet.”” g
7 Sa kasutasid mu
vastu kavalust,1 Jehoova,
¨
sa kavaldasid mu ule.
Sa olid minust tugevam
˜
ja voitsid. h
¨
Kogu paeva olen ma
teistele naeruks,
˜
koik pilkavad mind. i
¨ ¨
8 Iga kord, kui ma raagin,
¨ ¨
pean ma huudma ja
kuulutama:
˜
20:2 1 Heebrea sona viitab riistapuule,
millesse pandi arvatavasti kinni nii jalad,
¨
˜
˜
kaed kui ka kael. 20:7 1 Voib tolkida ka
¨
„sa ullatasid mind”.
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13

¨
„Vagivald ja laastamine!”
˜
¨
Jehoova sona parast
¨
kannatan ma iga paev
a
teotust ja pilkeid.
¨
¨
Seeparast ma utlesin:
¨ ¨
„Ma ei raagi enam temast
˜
ega konele tema nimel.” b
˜
Kuid ta sona oli mu
¨
˜
sudames nagu poletav
tuli, suletud mu
luudesse-kontidesse.
Ma ei suutnud seda enam
enda sees hoida
ega vaikida. c
Ma kuulsin palju laimujutte,
¨
olukord mu umber
oli hirmutav. d
¨
„Anname ta ules,
¨
anname ta ules!”
¨
Igauks, kes soovis mulle
rahu,
ootas mu langemist: e
˜
„Ehk teeb ta mone
rumala vea,
˜
nii et saame temast voitu
¨
ja maksame talle katte.”
Kuid Jehoova oli minuga
˜
nagu kardetav sodalane. f
¨
Seeparast komistavad
mu tagakiusajad
˜
ega saa voimust. g
¨ ¨
¨
Nad jaavad suurde habisse,
sest neil pole edu.
Nende alandus on igavene,
seda ei unustata. h
¨
Kuid sina, vagede Jehoova,
¨
˜
uurid labi oige,
¨
sa naed neerusid1
¨
ja sudant. i
¨
Lase mul naha, kuidas sa
¨
neile katte maksad, j
sest sinu hoolde
olen ma usaldanud
oma kohtuasja. k
Laulge Jehoovale!
Kiitke Jehoovat!

˜
¨
20:12 1 St sisimaid motteid ja sugavaimaid tundeid.

JEREMIJA 20:14–21:13
Sest tema on vabastanud
¨
vaese kurjategijate kaest.
¨
14 Neetud olgu paev,
¨
mil ma sundisin!
¨ ¨
˜
¨
Jaagu onnistuseta paev, mil
ema mu ilmale kandis! a
˜
15 Neetud olgu mees, kes toi
˜
mu isale hea sonumi:
¨
„Sulle sundis poeg!”
˜ ˜
¨
ning roomustas teda vaga.
16 Saagu see mees linnade
sarnaseks, mille Jehoova
kahjutundeta segi
paiskas.
¨
Kuulgu ta hadakisa
hommikul ja
¨
¨
hairesignaali keskpaeval.
17 Miks ei surmanud ta mind
emaihus,
et mu ema oleks saanud
mulle hauaks
¨
ja tema usk oleks alatiseks
¨ ¨
jaanud lapseootele? b
¨
18 Miks pidin ma valjuma
emaihust
¨
nagema vaeva ja muret,
˜
¨
¨
lopetama oma paevi habis? c
Jeremijale tuli Jehoovalt
˜
sonum, kui kuningas Sidkija d saatis tema juurde Pashuri, e Malkija poja, ja preester Sefanja, f Maaseja poja, tal¨
le utlema: 2 „Palu meie eest
¨
Jehoovat, sest Babuloni kunin˜
gas Nebukadnetsar sodib meie
vastu. g Ehk teeb Jehoova meie
˜
heaks mone imeteo, nii et vaen˜
lane tombub tagasi.” h
¨
3 Jeremija utles neile: „Tea¨
tage Sidkijale jargmist: 4 „Nii
lausub Jehoova, Iisraeli Jumal:
¨ ¨
„Ma pooran teie endi vastu rel˜
¨
vad, millega te sodite Babuloni kuninga i ja kaldealaste vas¨ ¨
tu, kes teid muuri taga piiravad. Ma kogun need selle linna
˜
keskele. 5 Mina ise sodin teie¨
¨
ga j valjasirutatud kae ja tugeva

21
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¨
kasivarrega oma vihas, raevus
ja suures meelepahas. a 6 Ma
¨ ¨
loon selle linna elanikke, nii inimesi kui ka loomi, ja nad surevad hirmsasse katku. b
¨
7 Parast seda annan ma
Juuda kuninga Sidkija, tema
sulased ja rahva, kes selles lin˜ ˜
¨
nas katkust, moogast ja naljast
¨
¨ ¨
¨
jarele jaavad, Babuloni kunin¨
ga Nebukadnetsari katte, nende
¨
¨
vaenlaste katte ja nende katte,
kes jahivad nende elu, lausub
¨ ¨
˜ ˜
Jehoova.c Ta loob nad moogaga maha. Tal pole neist kahju,
ta ei tunne neile kaasa ega halasta neile.”” d
¨
8 Aga sellele rahvale utle:
„Nii lausub Jehoova: „Ma panen teie ette elutee ja surma¨ ¨
tee. 9 Kes jaab siia linna, see
˜ ˜
¨
˜
sureb mooga, nalja voi katku
¨
¨
¨
labi, aga kes laheb valja ja an¨
nab end kaldealaste katte, kes
¨ ¨
teid piiravad, see jaab ellu ja ta
¨ ¨
hing jaab talle saagiks. e
¨ ¨
10 Ma olen pooranud oma
palge selle linna poole tema
˜
onnetuseks, mitte tema heaks, f
lausub Jehoova. See antak¨
¨
se Babuloni kuninga katte, g kes
˜
poletab selle maha.”” h
11 Juuda kuningakoda, kuu˜
la Jehoova sonumit. 12 Taaveti sugu, nii lausub Jehoova:
„Tehke igal hommikul seda,
˜
mis oige,
vabastage see, keda
¨
riisutakse, suli kaest, i
et mu viha ei lahvataks
tulena j
˜
ega poleks teie kurjade
¨
tegude parast,
ilma et keegi seda
kustutaks.” k
13 „Ma olen sinu vastu,
sa oru elanik,
sa tasandiku kalju,”
lausub Jehoova.
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¨
„Teilt, kes te kusite: „Kes
laskub alla meie vastu?
Kes tungib meie
eluasemeisse?”,
˜
14 nouan ma aru
¨ ¨
teie tegusid mooda,” a
lausub Jehoova.
¨ ¨
„Ma suutan teie metsas tule
˜
ning see neelab koik
¨
teie umber.”” b
Nii lausub Jehoova: „Mine alla Juuda kuninga
˜
kotta
¨ ja edasta talle see sonum.
2 Utle talle: „Kuula Jehoova
˜
sonu, oo, Juuda kuningas, kes
¨
istud Taaveti troonil, sina uhes
oma sulaste ja rahvaga, nen¨
dega, kes tulevad sisse neist va¨
ravaist. 3 Nii utleb Jehoova:
˜
˜
„Tehke seda, mis oige ja oiglane. Vabastage see, ¨ keda riisu¨
takse, suli kaest. Arge kohelge halvasti
muulast,
orbu1 ega
¨
¨ ¨
leske. c Arge valage suutut verd
¨
siin paigas. d 4 Sest kui te jar˜
gite hoolega neid sonu, siis tu¨
levad selle koja varavaist sisse
kuningad, kes istuvad Taaveti
˜
troonil, e nad soidavad vankrite
¨
ja hobustega, igauks koos oma
sulaste ja rahvaga.” f
˜
5 Aga kui te neid sonu ei
kuula, siis ma vannun iseenese
juures, et see koda muudetakse varemeiks, lausub Jehoova. g
¨
6 Nii utleb Jehoova Juuda
kuningakoja kohta:
„Sa oled mulle nagu Gilead,
nagu Liibanoni tipp.
˜
Aga ma teen sinust korbe
¨
ja uheski su linnas ei elata. h
7 Ma saadan su kallale
¨
havitajad,
¨
igauhe ta oma relvadega. i
Nad raiuvad maha su
parimad seedrid
ja heidavad need tulle. j

22

˜
˜
22:3 1 Voib tolkida ka „isata last”.

JEREMIJA 21:14–22:15

PTK 21
a Jer 5:9
Jer 9:9

b 2Aj 36:17, 19
Jer 52:12, 13


PTK 22
c 3Mo 19:15
Jes 1:17
Hes 22:7
Mi 2:2

d 2Ku 24:3, 4
Jer 7:6, 7

e 1Ku 2:12

f Jer 17:24, 25

g Jer 39:8
Mi 3:12

h Jes 6:11
Jer 7:34

i Hes 9:1

j Jer 21:14


Teine veerg
a 5Mo 29:
24–26
1Ku 9:8, 9
Nu 2:15

b 2Ku 22:16, 17

c 1Aj 3:15
2Aj 36:1

d 2Ku 23:29, 30

e 2Ku 23:34
2Aj 36:4

f 3Mo 19:13
Mi 3:9, 10

g 2Ku 22:1, 2
2Ku 23:23, 25

¨ ¨
8 Sellest linnast mooduvad
¨
¨
paljud rahvad ja kusivad uksteiselt: „Miks on Jehoova selle suure linnaga nii teinud?” a
9 Neile vastatakse: „Sest nad
¨
hulgasid oma Jumala Jehoova
lepingu, kummardasid teiste jumalate ette ja teenisid neid.”” b
¨
¨
10 Arge nutke surnu parast,
¨
arge kurvastage
¨
tema parast.
¨
Nutke hoopis selle parast,
kes lahkub,
sest ta ei tule enam tagasi
¨
¨
ega nae oma sunnimaad.
¨
11 Nii utleb Jehoova Juuda
kuninga Sallumi1, c Joosija poja
kohta, kes valitseb oma isa
¨
Joosija asemel d ja on lainud
¨
siit ara: „Ta ei tule enam tagasi. 12 Ta sureb seal, kuhu ta
on pagendatud, ja seda maad ta
¨
enam ei nae.” e
¨
13 Hada sellele1, kes ehitab
˜
endale maja ebaoiglusega
¨
¨
ja ularuumid ulekohtuga,
kes sunnib ligimest
¨ ¨
tootama eimillegi eest,
kes keeldub talle
palka maksmast. f
¨
¨
14 Hada sellele, kes utleb: „Ma
ehitan endale suure maja
¨
avarate ularuumidega.
Ma teen sellele aknad,
vooderdan selle seedriga
ning katan helepunase
¨
varviga.”
¨
15 Kas pusid sa troonil
¨
seeparast, et sul on
teistest rohkem
seedripuitu?
¨ ¨
Eks ka su isa soonud
ja joonud,
kuid tema tegi,
˜
˜
mis oige ja oiglane, g
22:11 1 Sama kes Jooahas. 22:13 1 Sal¨ ¨
mides 13–17 raagitakse Juuda kuningast
Joojakimist.
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¨
¨
ning seeparast laks
¨
tal hasti.
¨
16 Ta kaitses hadalist ja vaest
nende kohtuasjas
¨
¨
ning seeparast laks
¨
tal hasti.
¨
Eks teinud ta nii tanu
sellele, et tundis mind,
lausub Jehoova.
¨
17 Aga sinu silmad ja suda
¨
naevad vaid
ebaausat tulu,
otsivad viise valada
¨ ¨
suutut verd,
¨
petta ja valja pressida.
¨
¨
18 Seeparast utleb Jehoova Juuda kuninga Joojakimi, a
Joosija poja kohta:
„Teda ei leinata,
nagu on tavaks:
˜
„Oh mu vend! Oh mu ode!”
Teda ei leinata:
¨
„Oh isand! Oh hada, tema
¨
ulevus on kadunud!”
19 Teda maetakse nagu eeslit, b
ta lohistatakse eemale
¨
ja visatakse ara,
heidetakse Jeruusalemma
¨
varavate taha.” c
˜
¨
20 Touse Liibanoni magedele
¨ ¨
ja huua,
¨ ¨
˜
lase oma haalt kolada
Baasanis.
¨ ¨
Huua Abarimist, d
˜
sest koik su armukesed
on purustatud. e
¨ ¨
21 Ma raakisin sinuga, kui sa
tundsid end turvaliselt.
¨
Aga sa utlesid:
„Ma ei kuula!” f
Selline on olnud su tee
noorusest peale,
˜
sa pole votnud kuulda
¨ ¨
mu haalt. g
22 Tuul karjatab
˜
koiki su karjaseid, h
sinu armukesed
¨
lahevad vangi.
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¨ ¨
¨
Siis jaad sa habisse ja
tunned alandust
˜
kogu oma onnetuses.
23 Oh sina, kes elad
¨
Liibanoni magedel, a
pesitsed seedrite vahel, b
¨ ¨
kuidas sa kull agad,
kui sind haaravad tuhud,
¨
valud nagu sunnitajat! c
˜
24 Nii toesti, kui ma elan,
lausub Jehoova, isegi kui Juuda kuningas Konja1, d Joojaki˜
mi e poeg, oleks pitserisormus
¨
mu paremas kaes, kisuksin ma
¨
ta sealt ara! 25 Ma annan sind
¨
nende katte, kes jahivad su elu,
¨
ja nende katte, keda sa kar¨
dad, Babuloni kuninga Nebu¨
kadnetsari ja kaldealaste katte. f
26 Ma paiskan sinu ja su ema,
¨
kes on sind sunnitanud, maa¨
le, kus te pole sundinud, ja seal
te surete. 27 Aga maale, kuhu
nad ihkavad tagasi minna, ei
naase nad kunagi. g
28 Kas see mees, Konja,
¨
˜
pole uksnes polatud
ja purustatud anum,
˜
nou, mida keegi
endale ei taha?
¨
Miks on tema ja ta jarglased
maha paisatud,
heidetud maale,
mida nad ei tunne? h
29 Oh, maa, maa, maa,
˜
kuule Jehoova sona!
¨
30 Nii utleb Jehoova:
„Pange see mees kirja
lastetu mehena,
mehena, kes ei saavuta
¨
oma elupaevil midagi,
¨
¨
sest ukski tema jarglane
ei saa istuda Taaveti troonil
ega valitseda Juudas.”” i
¨
„Hada karjastele, kes hukutavad ja pillutavad
laiali mu karjamaa lambad!”
lausub Jehoova. j

23
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¨
¨
2 Seeparast utleb Iisraeli
Jumal Jehoova karjastele, kes
karjatavad tema rahvast: „Te
olete mu lambaid pillutanud ja
nad laiali ajanud ega ole nende
eest hoolitsenud.” a
¨
„Seeparast karistan ma teid
¨
teie kurjade tegude parast,”
lausub Jehoova.
3 „Siis ma kogun kokku
¨
¨ ¨
˜
oma jarelejaanud lambad koigist maadest, kuhu ma olen nad
pillutanud, b ja toon nad tagasi nende karjamaale c ning nad
on viljakad ja neid saab palju. d
4 Ma sean neile karjased, kes
˜
neid toesti karjatavad. e Nad ei
tunne enam hirmu ega kohku
¨
¨
ning ukski neist ei lahe kaotsi,”
lausub Jehoova.
¨
5 „Tulevad paevad,” lausub
˜
Jehoova, „mil ma lasen tousta
˜
˜
Taavetile oige vosu1.f Ta valitseb kuningana g ja tegutseb arukalt ning teeb sel maal seda,
˜
˜
mis oige ja oiglane. h 6 Tema
¨
¨ ¨
paevil Juuda paastetakse i ja Iisrael elab rahus.j Tema nimeks
˜
saab Jehoova On Meie Oigus.” k
¨
7 „Tulevad paevad,” lausub
¨
Jehoova, „mil enam ei oel˜
da: „Nii toesti, kui elab Jehoo˜
¨
va, kes toi Iisraeli rahva val¨
ja Egiptusemaalt”, l 8 vaid oel˜
dakse: „Nii toesti, kui elab Je˜
¨
hoova, kes toi Iisraeli jarglased
¨
¨
˜
ara ja viis valja pohjamaalt ja
˜
koigist maadest, kuhu ta oli
nad pillutanud,” ja nad hakkavad elama oma maal.” m
˜
9 Sonad prohvetite kohta.
¨
Mu suda on murdunud
¨
nende parast.
˜
¨
Koik mu luud varisevad.
Ma olen nagu purjus mees,
˜
otsekui veini voimuses
¨
Jehoova ja tema puhade
˜
¨
sonade parast.
˜
˜
¨
23:5 1 Voib tolkida ka „parija”.
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¨
10 Maa on tais
abielurikkujaid. a
˜
Needuse tottu
on maa leinas b
˜
ja korbe karjamaad
¨
ara kuivanud. c
˜
Nende teod on oelad
ja nad kuritarvitavad
˜
oma voimu.
11 „Nii prohvet kui ka preester
¨
on ruvetunud1. d
Omaenda kojastki olen ma
leidnud nende kurjust,” e
lausub Jehoova.
¨
12 „Seeparast muutub nende
tee libedaks ja pimedaks, f
˜
neid tougatakse ja
nad kukuvad.”
„Ma toon nende peale
˜
onnetuse
˜
arunoudmise aastal,”
lausub Jehoova.
13 „Samaaria g prohvetite
¨
juures olen ma nainud
¨
midagi jaledat.
Nende ennustused
tulevad Baalilt,
nad eksitavad
mu rahvast Iisraeli.
14 Jeruusalemma prohvetite
¨
juures olen ma nainud
kohutavaid asju.
Nad rikuvad abielu h ja
¨
kaivad pettuses, i
˜
˜
nad ohutavad oelaid
¨ ¨
ega poordu oma kurjusest.
˜
Nad koik on mulle
nagu Soodom, j
tema elanikud
nagu Gomorra.” k
¨
¨
¨
15 Seeparast utleb vagede
Jehoova prohvetite kohta:
¨ ¨
„Ma soodan neid koirohuga
¨
ja joodan murgiveega, l
sest Jeruusalemma
¨
prohvetite parast
˜
˜
23:11 1 Voib tolkida ka „usust taganenud”.

JEREMIJA 23:16–32
on usust taganemine
¨
levinud ule kogu maa.”
¨
¨
16 Nii utleb vagede Jehoova:
¨
„Arge kuulake nende
˜
prohvetite sonu,
kes teile kuulutavad. a
Nad petavad teid.1
¨
Nagemus, millest nad
¨ ¨
raagivad, tuleb nende
¨
enda sudamest, b
mitte Jehoova suust. c
¨
¨
17 Ikka ja jalle utlevad nad
neile, kes minust
lugu ei pea:
¨
„Jehoova on oelnud:
„Teil on rahu.”” d
¨
¨
Ja igauhele, kes jargib oma
¨
kangekaelset sudant,
¨
utlevad nad:
˜
„Ei taba sind onnetus.” e
18 Sest kes on seisnud
¨
Jehoova lahikondsete
seas,
¨
et naha ja kuulda
˜
tema sona?
¨
Kes on pannud tahele tema
˜
sona ja seda kuulanud?
19 Raevukalt puhkeb
Jehoova torm,
keerutab otsekui maru
jumalatute pea kohal.f
¨ ¨
20 Jehoova viha ei poordu
enne,
kui ta on teoks teinud ja
¨
¨
taide viinud oma sudames
olevad kavatsused.
¨
˜
Viimseil paevil te moistate
seda selgelt.
¨
21 Mina ei lakitanud neid
prohveteid,
vaid nad jooksid ise.
¨ ¨
Mina ei raakinud nendega,
vaid nad kuulutasid ise. g
22 Kui nad oleksid seisnud mu
¨
lahikondsete seas,
¨ ¨
oleksid nad raakinud mu
˜
rahvale minu sonu
˜
˜
¨
23:16 1 Voib tolkida ka „nad taidavad teid
¨
tuhjade lootustega”.
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¨ ¨
ja aidanud neil poorduda
kurjadelt teedelt ja
˜
oelatest tegudest.” a
23 „Kas olen ma Jumal vaid
¨
lahedal, aga kaugel ma
ei olegi Jumal?”
¨
kusib Jehoova.
24 „Kas saab keegi end peita
kuhugi, kus ma teda ei
¨
¨
nae?” b kusib Jehoova.
¨
„Eks taida ju mina
taevast ja maad,” c
lausub Jehoova.
25 „Ma olen kuulnud, kuidas
prohvetid, kes kuulutavad mi¨
¨
nu nimel valet, utlevad: „Ma na¨
gin und! Ma nagin und!” d
26 Kui kaua veel on prohve¨
tite suda selline, kui kaua nad
¨ ¨
kuulutavad valet? Nad raa¨
givad oma sudame sepitsusi. e
¨
27 Oma unenagudega, mida
¨
nad uksteisele jutustavad, tahavad nad panna mu rahva unustama mu nime, just nagu nende isad unustasid mu nime Baa¨
li parast. f 28 Prohvet, kes on
¨
nainud und, jutustagu oma une¨
˜
nagu, aga kellel on minu sona,
¨ ¨
raakigu
seda
ustavalt.”
˜
¨
„Oled ei ole ju terad,” utleb
Jehoova.
˜
29 „Eks ole mu sona kui
tuli,” g lausub Jehoova, „nagu
sepavasar, mis purustab kalju.” h
¨
30 „Seeparast olen ma prohvetite vastu, kes varastavad
¨
˜
uksteiselt mu sonu,” i lausub Jehoova.
31 „Ma olen prohvetite vas¨
tu, kes pruugivad keelt ja utlevad: „Nii teatab tema!”,” j lausub
Jehoova.
32 „Ma olen prohvetite vastu,
¨
¨
kes naevad valeunenagusid, kes
jutustavad neid ning eksitavad
mu rahvast oma valede ja hooplemisega,” k lausub Jehoova.
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¨
„Mina pole neid lakitanud
¨
¨
ega kaskinud. Seeparast pole
sel rahval neist mingit kasu,” a
lausub Jehoova.
33 „Kui see rahvas, prohvet
˜
¨
voi preester kusib sinult: „Mis
¨
on siis Jehoova koorem1?”, utle
neile: „Teie olete koorem! Ma
˜
heidan teid korvale, b lausub Jehoova.” 34 Aga kui see proh˜
vet, preester voi keegi rah¨
va seast utleb: „See on Jehoova koorem!”, siis ma karistan teda ja tema majarahvast.
¨
¨
35 Te kusite igauks oma ligimeselt ja oma vennalt: „Mida
Jehoova vastas? Mida Jehoo¨ ¨
va raakis?” 36 Jehoova koor¨
mat aga arge enam mainige,
¨
sest igauhele saab koormaks ta
˜
¨ ¨
enda sona. Te vaanate elava Ju¨
mala, vagede Jehoova, meie Ju˜
mala sonu.
¨
37 Kusi prohvetilt: „Mida Jehoova sulle vastas? Mida Je¨ ¨
hoova raakis?” 38 Aga kui te
korrutate: „Jehoova koorem!”,
¨
siis utleb Jehoova: „Kuna te
¨ ¨
raagite: „See on Jehoova koo¨
rem”, parast
kui ma teile
¨ seda,
¨
¨
utlesin: „Arge oelge: „Jehoova
˜
koorem!””, 39 siis ma tostan
¨
¨
teid ules ja heidan teid ara enda
eest, nii teid kui ka selle linna,
mille ma teile ja teie esiisadele
andsin. 40 Ma panen teie peale igavese teotuse ja alanduse,
mida ei unustata.”” c
¨
¨
Parast seda, kui Babuloni kuningas Nebukadnetsar oli viinud Jeruusalemmast
¨
Babuloni pagendusse d Juuda
kuninga Jekonja1, e Joojakimi f
¨
poja, ja Juuda peamehed, ka-

24
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¨ ¨
¨
sitoolised ja sepad1, naitas Jehoova mulle kaht viigimarjakorvi, mis olid pandud
Jehoova
¨
templi ette. 2 Uhes korvis olid
¨
vaga head viigimarjad, varaste viigimarjade sarnased, tei¨
ses korvis aga vaga halvad vii˜
gimarjad, nii halvad, et ei kol¨ ¨
vanud suua.
¨
3 Jehoova kusis minult:
¨
„Mida sa naed, Jeremija?” Mina
vastasin: „Viigimarju. Head vii¨
gimarjad on vaga head, aga hal˜
vad on nii halvad, et ei kolba
¨ ¨
suua.” a
4 Siis tuli mulle Jehoovalt
˜
¨
sonum: 5 „Nii utleb Iisraeli
Jumal Jehoova: „Just nagu
¨
˜
neid haid viigimarju, nonda
¨ ¨
pean ma vaartuslikuks Juuda pagendatuid, kelle ma olen
¨
saatnud siit ara kaldealaste
maale. 6 Mu silmad on nende
peal, et teha neile head, ning
ma toon nad tagasi siia maa¨
le. b Ma ehitan nad ules, mitte ei kisu maha, istutan, mit¨
te ei juuri valja. c 7 Ma annan
¨
neile sellise sudame, mis tunneb mind — et mina olen Jehoova. d Siis saavad nad minu rahvaks ja mina saan nende Juma¨ ¨
laks, e sest nad poorduvad kogu
¨
sudamega mu juurde tagasi. f
8 Aga halbade viigimarjade
kohta, mis on nii halvad, et
¨
˜
¨ ¨
ei kolba suua, g utleb Jehoova:
„Samamoodi suhtun ma Juuda kuningasse Sidkijasse, h tema peameestesse ja teistesse
¨ ¨
Jeruusalemma ellujaanutesse,
kes on veel sellel maal, ja neisse, kes elavad Egiptusemaal. i
˜
9 Ma toon nende peale onnetuse ja neist saab kohutav
˜
vaatepilt koigile maa kuningj
riikidele. Nad saavad teotuse
˜
¨
24:1 1 Teine voimalik tahendus: „kaitserajatiste ehitajad”.
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¨
˜
¨ ¨
marklauaks, konekaanuks, pil˜
kealuseks ja neetavaiks a koikjal, kuhu ma nad pillutan. b
10 Ma saadan nende kallale
˜ ˜
¨
mooga, c nalja ja katku, d kuni
¨
nad on havinud maalt, mille ma
neile ja nende esiisadele andsin.”””
˜
See on sonum, mis tuli Jeremijale kogu Juuda rahva kohta Juuda kuninga Joojakimi, Joosija poja neljandal aas¨
tal, e mis oli Babuloni kuninga Nebukadnetsari esimene aasta.
˜
¨ ¨
2 Nonda raakis prohvet Jeremi˜
ja kogu Juuda rahva ja koigi Jeruusalemma elanike kohta1:
3 „Juuda kuninga Joosija,
¨
Aamoni poja kolmeteistkumnendast valitsusaastast f kuni
¨
˜
¨
tanaseni, koigi nende kahekumne kolme aasta jooksul, on tul˜
nud mulle Jehoovalt sonumeid
¨
ja ma olen teiega ikka ja jal¨ ¨
le raakinud, kuid teie pole kuu¨
lanud. g 4 Jehoova lakitas teie
˜
¨
juurde koik oma prohvetid, la¨
kitas neid ikka ja jalle, kuid
¨ ¨
teie ei kuulanud ega pooranud
˜
¨
korva kuulama. h 5 Nad utle¨ ¨
¨
sid: „Poorduge igauks oma kurjadelt teedelt ja kurjadest tegudest, i siis te saate kaua elada maal, mille Jehoova juba
ammu teile
esiisadele an¨ ja teie
¨
dis. 6 Arge kaige teiste juma¨
¨
late jarel, arge teenige neid ega
kummardage nende ette, solva¨
¨ ¨
tes mind oma katetooga. Muidu
˜
toon ma teie peale onnetuse.”
7 „Kuid te ei kuulanud
mind,” lausub Jehoova, „vaid
¨
¨ ¨
solvasite mind oma katetooga,
˜
˜
tommates nii enda peale onnetuse.” j
¨
¨
¨
8 Seeparast utleb vagede Je˜
hoova: „Kuna te pole votnud

m

˜
˜
25:2 1 Voib tolkida ka „kogu Juuda rah˜
vale ja koigile Jeruusalemma elanikele”.
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˜
kuulda mu sonu, 9 kutsun ma
˜
˜
˜
kohale koik pohjamaa suguvo¨
sad, a kutsun Babuloni kuninga Nebukadnetsari, oma teenija, b ning toon nad selle maa,
˜
¨
selle elanike ja koigi umberkaudsete rahvaste kallale, c lausub Jehoova. Ma saadan nad
¨
havingusse, teen neist kohuta˜
va vaatepildi, vilistamise pohjuse ja igaveseks laastatud paiga.
˜
10 Ma teen nende seas lopu
˜ ˜
¨ ¨
roomuhuuetele ja juubeldami¨ ¨
sele, d peigmehe ja pruudi haa¨
¨
lele, e kasikivimurinale ja lambivalgusele. 11 Kogu see maa
tehakse varemeiks, sellest saab
kohutav vaatepilt ja need rah¨
vad peavad teenima Babuloni
kuningat 70 aastat. f
12 Aga kui need 70 aastat
˜
¨
¨
tais saavad, g nouan ma Babuloni kuningalt ja sellelt rahvalt
¨ ¨
¨
aru nende suutegude parast h ja
ma teen kaldealaste maa alati¨
seks tuhermaaks, lausub Je¨
˜
hoova. i 13 Ma viin taide koik
˜
oma sonad, mis ma selle maa
¨
˜
kohta olen oelnud, koik sel˜
lesse raamatusse kirjutatud sonad, mis Jeremija on prohvet¨ ¨
˜
likult raakinud koigi rahvaste kohta. 14 Paljud rahvad ja
suured kuningad j teevad nad
orjadeks k ning ma tasun neile
¨
¨ ¨
nende tegude ja katetoo kohaselt.”” l
15 Iisraeli Jumal Jehoova
¨
˜
¨
utles mulle: „Vota mu kaest see
raevuveinikarikas ja jooda sel˜
lest koiki rahvaid, kelle juurde
¨
ma sind lakitan. 16 Siis nad
¨
joovad ja tuiguvad ning kaitu˜ ˜
vad nagu hullud mooga ees,
¨
mille ma nende sekka lakitan.” m
˜
17 Ma votsingi Jehoova
¨
˜
kaest karika ning jootsin koiki
rahvaid, kelle juurde Jehoova
¨
mind lakitas. n 18 Ma alustasin Jeruusalemmast ning Juu-

1045
da linnadest, a tema kuningatest
ja peameestest, et teha nad varemeiks, kohutavaks vaatepil˜
diks, vilistamise pohjuseks ja
neetavaiks, b nagu see praegu
ongi. 19 Siis jootsin vaaraod,
Egiptuse kuningat, ja tema sulaseid, tema peamehi ja kogu ta
rahvast c 20 ja paljusid teistest
˜
rahvastest inimesi, koiki Uutsi˜
maa kuningaid, koiki vilistite d
maa kuningaid, Askeloni, e Ga¨
zat, Ekronit ja Asdodisse jarele¨ ¨
f
jaanuid, 21 Edomit, Moabi g ja
˜
¨ ¨
ammonlasi, h 22 koiki Tuurose
˜
kuningaid, koiki Siidoni i kuningaid ja mere saare kuningaid,
23 Dedanit,j Teemat, Buusi ja
˜
˜
¨
koiki poetudoimulisi, k 24 koi˜
ki araablaste l kuningaid ja koi˜
ki korbes elavate rahvaste ku˜
ningaid, 25 koiki Simri kunin˜
gaid, koiki Eelami m kuningaid
˜
ja koiki meedlaste n kuningaid,
˜
˜
26 koiki pohjamaa kuningaid
¨
¨
ligidal ja kaugel uksteise jarel
˜
ja koiki teisi kuningriike maa
¨
peal. Parast neid joob Seesaki1 o kuningas.
¨
27 „Utle neile: „Nii lausub
¨
vagede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Jooge ja joobuge, oksen˜
dage ja langege, nii et te ei tou˜ ˜
˜
se enam p mooga tottu, mille ma
¨
teie keskele lakitan.”” 28 Aga
˜
kui nad keelduvad votmast su
¨
kaest karikat ja sellest joomast,
¨
¨
¨
siis utle neile: „Nii utleb vagede Jehoova: „Te peate jooma!
˜
29 Sest kui ma toon onnetu˜
se koigepealt linnale, millele on
pandud minu nimi, q siis kas ar¨ ¨
vate, et teie paasete karistuseta?”” r
¨ ¨
Te ei paase karistuseta, sest
˜ ˜
˜
ma kutsun mooga koigi maa
¨
25:26 1 Ilmselt nimi Paabel (Babulon) salakirjas.

JEREMIJA 25:19–36

PTK 25
a Jes 51:17
b Jer 24:9
c Jer 46:2
d Jer 47:1
e Jer 47:5
f Jer 49:17
Nu 4:21

g Jer 48:1
h Jer 49:1
i Jer 27:2, 3
Jer 47:4

j Jer 49:8
k Jer 9:25, 26
Jer 49:32

l Jer 49:31, 32
m Jer 49:34
n Jer 51:11
o Jer 51:41
p Jes 63:6
Hab 2:16

q 1Ku 9:7
Jer 7:12, 14
Tn 9:18
Ho 12:2
Mi 6:2

r Jer 49:12
Ob 16


Teine veerg
a Jl 3:2
b Jes 34:2, 3
Jer 25:17

c Sef 3:8

¨
elanike kallale, lausub vagede
Jehoova.
¨ ¨
30 Raagi neile prohvetlikult
˜
˜
¨
koik need sonad ja utle:
¨
„Jehoova moirgab
˜
korgustest,
¨
oma puhast elupaigast
¨ ¨
toob ta kuuldavale haale.
¨
Ta moirgab valjult
oma elupaiga peale.
˜
Hoikab nagu
viinamarjatallajad,
˜
˜
laulab voidukalt koigi
maa elanike kohal.”
¨
¨ ¨
31 Mura kaigub maa aarteni,
sest Jehooval on
rahvastega riid.
˜
Ta moistab kohut
˜
¨
koigi inimeste ule, a
˜ ˜
annab jumalatud mooga
¨
katte, lausub Jehoova.
¨
¨
32 Nii˜ utleb vagede Jehoova:
„Onnetus tabab
¨
rahvast rahva jarel, b
¨ ¨
˜
maa aartest touseb
˜
kova maru. c
¨
33 Sel paeval on Jehoova
¨ ¨
¨
¨ ¨
mahalooduid uhest maa aarest
teiseni. Neid ei leinata, ei kogu¨ ¨
ta kokku ega maeta. Nad jaavad
˜
maa peale sonnikuks.”
34 Halage, karjased,
kisendage!
¨
Puherdage maas,
te karja suured isandad,
¨
˜
sest katte on joudnud
¨
teie tapapaev ja
¨
teie pillutamispaev
ning te langete nagu
¨ ¨
vaartuslik anum.
35 Karjastel pole kuhugi
˜
pogeneda,
¨ ¨
pole paastet
karja suurtel isandatel.
36 Kuulake, karjased uluvad,
karja suured isandad
halavad,

JEREMIJA 25:37–26:18
sest Jehoova laastab
nende karjamaa.
37 Rahulikud elupaigad
on muutunud elutuks
˜ ˜
˜
Jehoova vihalooma tottu.
¨
38 Ta on valjunud oma koopast
˜
nagu noor lovi. a
Nende maast on saanud
kohutav vaatepilt
˜ ˜
tema julma mooga
˜ ˜
˜
ja vihalooma tottu.”
Juuda kuninga Joojakimi, b Joosija poja valitsus˜
aja alguses tuli Jehoovalt sonum: 2 „Nii lausub Jehoova:
˜
„Seisa Jehoova koja oues ja
¨ ¨
˜
raagi koigi Juuda linnade elanike kohta1, kes tulevad kummar˜
dama Jehoova kotta, koik,
mis
¨
¨
¨ ¨
¨
ma kasin sul raakida. Ara jata
¨
¨
˜
utlemata uhtegi sona. 3 Ehk
¨ ¨
nad kuulavad ja poorduvad iga¨
uks oma kurjalt teelt. Siis ma
muudan meelt1 ega too nende
˜
peale onnetust, mida ma kavatsen tuua nende
kurjade tegude
¨
¨
parast. c 4 Utle neile: „Nii lau˜
sub Jehoova: „Kui te ei vota
¨
mind kuulda ega jargi mu seadust, mis ma olen teile andnud,
5 ega kuula mu prohveteid,
¨
keda ma teie juurde ikka ja jalle
¨
lakitan, kuigi te neid ei kuula, d
6 siis teen ma selle kojaga samamoodi nagu Siiloga e ning ma
˜
teen selle linna neetavaks koigi
maa rahvaste seas.”””” f
7 Preestrid, prohvetid ja kogu rahvas kuulas, kui Jeremi˜
¨ ¨
ja Jehoova kojas neid sonu raa¨ ¨
kis. g 8 Kui Jeremija oli raaki˜
¨
nud koik, mis Jehoova oli kaskinud tal kogu rahvale teada
anda, haarasid preestrid, prohvetid ja rahvas temast kinni
¨
ning utlesid: „Sa pead surema!

26

˜
˜
˜
26:2 1 Voib tolkida ka „koigile Juuda lin˜
˜
nade elanikele”. 26:3 1 Voib tolkida ka
„kahetsen”.
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9 Miks oled sa kuulutanud Jehoova nimel: „See koda muutub
¨ ¨
Siilo sarnaseks ja see linn ruus¨ ¨ ¨
tatakse, nii et sinna ei jaa uhtki
elanikku”?” Ja rahvas kogunes
¨
Jehoova kojas Jeremija umber.
10 Kui Juuda peamehed
˜
neid sonu kuulsid, tulid nad ku¨
ningakojast ules Jehoova kotta
¨
ja istusid Jehoova koja uue varava juurde. a 11 Preestrid ja
¨
prohvetid utlesid peameestele
¨ ¨
ja kogu rahvale: „See mees vaarib surma, b sest ta on prohvetlikult kuulutanud selle linna koh˜
ta nii, nagu te oma korvaga olete kuulnud.” c
¨
12 Selle peale utles Jeremi˜
ja koigile peameestele ja kogu
rahvale: „See oli Jehoova, kes
saatis mu prohvetlikult kuulutama selle koja ja selle linna
˜
˜
kohta koiki neid sonu, mis te
¨ ¨
kuulsite. d 13 Parandage nuud
˜
oma teid ja teguviise ning votke kuulda Jehoova, oma Juma¨ ¨
la haalt, siis Jehoova muudab
˜
meelt1 ega too teie peale onnetust, mida ta kavatseb tuua. e
¨
14 Kuid mina olen teie kaes.
Tehke minuga, mis on teie sil˜
mis hea ja oige. 15 Aga teadke, et kui te mind tapate, toote
enda, selle linna ja selle elanike
¨ ¨
peale suutu vere, sest Jehoova
˜
¨
¨ ¨
on toesti lakitanud mind raaki˜
˜
ma teile koiki neid sonu.”
¨
16 Siis utlesid peamehed ja
kogu rahvas preestritele ja
prohvetitele: „See mees pole
¨ ¨
¨ ¨
surma vaart, sest ta raakis meile Jehoova, meie Jumala nimel.”
˜
17 Moned selle maa vanemad
˜
¨
¨
tousid pusti ja utlesid kokkutulnutele: 18 „Juuda kuninga His¨
kijaf paevil kuulutas prohvetli¨
kult mooresetlane Miika, g kes ut˜
˜
26:13 1 Voib tolkida ka „kahetseb”.
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¨
les kogu Juuda rahvale: „Nii ut¨
leb vagede Jehoova:
¨
¨
„Siion kuntakse ules
˜
nagu pold,
Jeruusalemm saab
rusuhunnikuks a
¨
ja templimagi
¨
metsastunud kunkaks.”” b
19 Kas siis Juuda kuningas
Hiskija ja kogu Juuda tapsid ta
¨
seeparast? Eks ta kartnud Jehoovat ja anunud Jehoovalt halastust, nii et Jehoova muutis
meelt1 ega toonud nende pea˜
le onnetust, mida ta oli kavatsenud tuua? c Seega me oleme too˜
mas endi peale suurt onnetust.
20 Samuti kuulutas Jehoo¨
va nimel Kirjat-Jearimist d parit Uuria, Semaja poeg, kes
¨ ¨
raakis prohvetlikult selle lin˜
na ja maa kohta sama sonumit mida Jeremija. 21 Kunin˜
gas Joojakim e ning koik tema
¨
vagevad mehed ja peamehed
˜
kuulsid Uuria sonu ning kunin˜
gas otsis voimalust tema tapmiseks. f Kui Uuria sellest teada sai, haaras teda hirm ja
˜
ta pogenes Egiptusse. 22 Siis
saatis kuningas Joojakim Egiptusse Akbori poja Elnatani g ja
¨
uhes temaga veel teisi mehi.
˜
23 Need toid Uuria Egiptusest
tagasi ning viisid kuningas Joo˜
˜ ˜
jakimi juurde, kes loi ta moogah
ga maha ja viskas tema surnukeha lihtrahva matmispaika.”
24 Aga Saafani i poeg Ahikam j kaitses Jeremijat, nii et
¨
Jeremijat ei antud rahva katte
surmata. k
Juuda kuninga Joojakimi1, Joosija poja valitsusaja alguses tuli Jeremija˜
¨
le Jehoovalt sonum. 2 „Nii ut-

27

˜
˜
26:19 1 Voib tolkida ka „kahetses”. 27:1
˜
¨
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1 Monede kasikirjade jargi Sidkija.
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les mulle Jehoova: „Tee endale rihmad ja ikkepuud ning pane need oma turjale. 3 Saada
need Edomi a kuningale, Moabi b kuningale, ammonlastec ku¨ ¨
ningale, Tuurose d kuningale ja
¨
Siidoni e kuningale kaskjalgadega, kes on tulnud Jeruusalemma Juuda kuninga Sidkija juurde. 4 Anna nende kaudu eda¨
si kask nende isandaile:
¨
„Nii lausub vagede Jehoova,
¨
Iisraeli Jumal, nii oelge oma
isandaile: 5 „Mina olen oma
˜
¨
¨
suure jou ja valjasirutatud kasivarrega teinud maa, inimesed
ja loomad, kes maa peal elavad, ja ma olen andnud need,
¨ ¨
kellele tahan. f 6 Nuud olen ma
˜
andnud koik need maad Ba¨
buloni kuninga Nebukadnetsa¨
ri, g oma teenija katte, ka metsloomad olen ma talle allutanud.
7 Teda, tema poega ja pojapoe˜
ga teenivad koik rahvad, kuni
¨
˜
tema enda maa aeg katte jouab h
ning paljud rahvad ja suured
kuningad ta orjastavad.” i
˜
˜
8 „Kui moni rahvas voi ku¨
ningriik ei teeni Babuloni kuningat Nebukadnetsarit ega
¨
lase panna oma turjale Babuloni kuninga iket, siis karistan
¨
˜ ˜
ma seda rahvast mooga, j nalja ja katkuga,” lausub Jehoo˜
va, „kuni olen teinud neile lopu
¨
¨
tema kae labi.”
¨
¨
9 „Seeparast arge kuulake
oma prohveteid, ennustajaid,
¨
˜
unenagijaid, maage ja noidu,
¨
kes teile utlevad: „Te ei hak¨
ka teenima Babuloni kuningat!”
10 Nad kuulutavad teile valet.
Teid viiakse oma maalt kaugele, mina pillutan teid laiali ja te
hukkute.
11 Aga rahva, kes laseb pan¨
na oma turjale Babuloni kunin¨
ga ikke ja teenib teda, jatan ma
ta oma maale,” lausub Jehoova,
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„ning ta harib seda ja elab
seal.””””
¨ ¨
12 Ma raakisin ka Juuda
kuningale Sidkijale a sedasama,
¨
oeldes: „Laske oma turjale pan¨
na Babuloni kuninga ike, teenige teda ja tema rahvast, siis
¨ ¨
te jaate elama. b 13 Miks peaks
˜ ˜
sina ja su rahvas surema moo¨
¨
ga, c nalja d ja katku labi, e nagu
¨
Jehoova on oelnud rahva koh¨
ta, kes ei teeni
Babuloni kunin¨
gat? 14 Arge kuulake prohve¨
teid, kes teile utlevad: „Te ei
¨
hakka teenima Babuloni kuningat!”, f sest nad kuulutavad teile valet. g
¨
15 „Mina pole neid lakitanud,” lausub Jehoova, „vaid
nad kuulutavad minu nimel va¨
let. Selleparast ma pillutan teid
laiali ja te hukkute, teie ja prohvetid, kes teile kuulutavad.”” h
16 Preestritele ja kogu rahva¨
le ma ¨ utlesin: „Nii lausub Jehoova: „Arge kuulake oma prohveteid, kes kuulutavad teile: „Jehoova koja riistad tuuakse pea¨
gi Babulonist tagasi!”, i sest ¨ nad
kuulutavad teile valet. j 17 Arge
¨
kuulake neid! Teenige Babuloni
¨ ¨
kuningat ja te jaate elama. k Miks
peaks see linn saama varemeiks?
18 Kui nad aga on prohvetid ja
˜
kui neil on Jehoova sona, siis
¨
nad anugu vagede Jehoovat, et
¨ ¨
neid riistu, mis on jaanud Jehoova kotta, Juuda kuningakotta ja
¨
Jeruusalemma, ei viidaks Babuloni.”
¨
¨
19 Vagede Jehoova utleb
sammaste,l vaskmere,m vankri¨ ¨
te n ja sellesse linna jaanud riis¨
tade kohta, 20 mida Babuloni kuningas Nebukadnetsar ei
˜
votnud kaasa, kui ta viis Juuda kuninga Jekonja, Joojakimi
¨
˜
poja, uhes koigi Juuda ja Je¨
ruusalemma ulikutega Jeruu¨
salemmast Babuloni pagendus-
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˜
¨
¨
se, a 21 toesti, nii utleb vagede
Jehoova, Iisraeli Jumal, riista¨ ¨
de kohta, mis on jaanud Jehoova kotta, Juuda kuningakotta ja Jeruusalemma: 22 „Need
¨
¨ ¨
viiakse Babuloni b ja need jaa¨
¨
vad sinna paevani, kui ma la¨
hen neile jarele ja toon need
siia tagasi, lausub Jehoova.”” c
Selsamal aastal, Juuda
kuninga Sidkija d valitsusaja alguses, neljanda aasta
¨
viiendal kuul utles mulle prohvet Hananja, Atsuri poeg Gibeonist, e Jehoova kojas preestrite ja kogu rahva juuresolekul:
¨
¨
2 „Nii utleb vagede Jehoova,
Iisraeli Jumal: „Ma murran
¨
Babuloni kuninga ikke. f 3 Ei
¨ ¨
moodu kahte aastatki, kui ma
˜
toon siia tagasi koik Jehoo¨
va koja riistad, mis Babuloni kuningas Nebukadnetsar siit
˜
¨
vottis ja Babuloni viis. g 4 Ma
toon siia tagasi Juuda kuninga
Jekonja, h Joojakimi i poja, ning
˜
koik Juuda pagendatud, kes on
¨
viidud Babuloni, j sest ma mur¨
ran Babuloni kuninga ikke, lausub Jehoova.””
¨ ¨
5 Siis raakis prohvet Jeremija prohvet Hananjaga preestrite ees ja kogu rahva ees, kes
seisis Jehoova kojas. 6 Proh¨
vet Jeremija utles: „Aamen, Jehoova tehku nii! Jehoova viigu
¨
˜
taide need sonad, mis sa oled
prohvetlikult kuulutanud, ning
¨
toogu Babulonist siia tagasi Je˜
hoova koja riistad ja koik pa¨ ¨
˜
gendatud. 7 Kuula nuud sonu¨ ¨
mit, mis ma raagin sulle ja kogu
sellele rahvale. 8 Kaua enne
mind ja sind elas prohveteid,
kes kuulutasid paljudele maadele ja suurtele kuningriikidele
˜
soda, viletsust ja katku. 9 Aga
kui prohvet kuulutab rahu ja
˜
¨
tema sona taitub, siis saab sel-
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¨
geks, et selle prohveti on lakitanud Jehoova.”
˜
10 Siis vottis prohvet Hananja prohvet Jeremija turjalt ikke ja murdis selle katki. a
¨
˜
11 Hananja utles koigi kuul¨
des: „Nii utleb Jehoova: „Ei
¨ ¨
moodu kahte aastatki, kui ma
˜
samamoodi murran koigi rah¨
vaste turjalt Babuloni kuninga Nebukadnetsari ikke.””b Ja
¨
prohvet Jeremija laks sealt minema.
¨
12 Parast seda, kui prohvet
Hananja oli murdnud ikke, mis
oli olnud prohvet Jeremija turjal, tuli Jeremijale Jehoovalt
˜
¨
sonum: 13 „Mine ja utle Hananjale: „Nii lausub Jehoova:
„Sa oled murdnud puuikked, c
aga nende asemele teed sa
¨
raudikked.” 14 Sest nii utleb
¨
vagede Jehoova, Iisraeli Jumal:
˜
„Ma panen koigi nende rahvaste turjale raudikke, et nad tee¨
niksid Babuloni kuningat Nebukadnetsarit, ja nad teenivadki
˜
teda. d Ma annan talle ka koik
metsloomad.””” e
¨
15 Siis utles prohvet Jeremija prohvet Hananjale: f „Kuula,
¨
Hananja! Jehoova pole sind lakitanud. Sa oled pannud selle
rahva uskuma valet. g 16 See¨
¨
˜
parast utleb Jehoova: „Ma korvaldan su maa pealt. Sa sured
sel aastal, sest sa oled Jehoo¨
˜
va vastu massu ohutanud.”” h
17 Prohvet Hananja surigi
selle aasta seitsmendal kuul.
˜
Need on selle kirja sonad, mis prohvet Jeremija saatis Jeruusalemmast neile
pagendatute seas olevatele vanematele, kes veel alles olid,
ning preestritele, prohvetitele
ja kogu rahvale, kelle Nebukadnetsar oli pagendanud Jeruusa¨
lemmast Babuloni. 2 See oli
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¨
parast seda, kui kuningas Je˜
konja, a kuninga ema, b oukonnaametnikud, Juuda ja Jeruu¨
¨ ¨
salemma peamehed, kasitoolised ja sepad1 olid Jeruusalem¨
¨
mast ara lainud. c 3 Ta saatis
kirja Saafani d poja Elasa ja Hilkija poja Gemarjaga, kelle Juu¨
da kuningas Sidkija e lakitas Ba¨
buloni kuninga Nebukadnetsari
¨
juurde Babuloni. Kirjas seisis:
¨
¨
4 „Nii utleb vagede Jehoova,
˜
Iisraeli Jumal, koigile pagendatutele, kelle ma olen lask¨
nud Jeruusalemmast Babuloni pagendusse viia: 5 „Ehitage maju ja elage neis. Istuta¨ ¨
ge aedu ja sooge nende vilja.
˜
¨
6 Votke endale naisi ja sundi¨
˜
gu teile poegi ja tutreid, votke naisi oma poegadele ja pan¨
ge oma tutreid mehele, et neil¨
gi oleks poegi ja tutreid. Saagu
¨
¨
teid seal palju, argu teie arv vahenegu. 7 Taotlege rahu linnale, kuhu ma teid olen pagendanud, ja palvetage selle linna eest Jehoova poole, sest
kui sel linnal on rahu, on ka
¨
¨
teil rahu.f 8 Nii utleb vagede
¨
Jehoova, Iisraeli Jumal: „Arge
laske end petta teie keskel olevatel prohvetitel ja ennustaja¨
¨
tel g ning arge kuulake unenagude seletajaid, 9 sest Jehoova lausub: „Nad kuulutavad teile minu nimel valet. Mina ei ole
¨
neid lakitanud.””” h
¨
10 Nii utleb Jehoova: „Kui
¨
¨
70 aastat Babulonis tais saab,
¨ ¨
¨
pooran ma jalle oma pilgu teie
¨
˜
poole i ning taidan oma tootuse
tuua teid siia tagasi.” j
˜
11 Sest ma tean, mis mot˜
teid ma teie kohta motlen,
˜
need on rahu, mitte onnetu˜
k
se motted, et teil oleks hea
˜
¨
29:2 1 Teine voimalik tahendus: „kaitserajatiste ehitajad”.

JEREMIJA 29:12–30
tulevik ja lootus, lausub Jehoo¨ ¨
va. a 12 Siis te huuate mind
ning tulete ja palvetate minu
poole ja ma kuulan teid. b
13 Te otsite mind ja leiate
mu, c sest te otsite mind ko¨
gu sudamest. d 14 Ja ma lasen
teil mind leida, e lausub Jehoova. Ma kogun kokku vangid,
˜
korjan teid kokku koigi rahvaste seast ja igast paigast, kuhu
ma olen teid pillutanud, f lausub
Jehoova. Ma toon teid tagasi
paika, kust ma lasin teid pagendusse viia. g
¨
15 Kuid teie utlete: „Jehoo¨
va on meile Babulonis prohveteid andnud.”
¨
16 Nii utleb Jehoova kuninga kohta, kes istub Taaveti
˜
troonil, h ja koigi selle linna elanike, teie vendade kohta, kes ei
¨
¨
lainud uhes teiega pagendusse:
¨
¨
17 „Nii utleb vagede Jehoova:
˜ ˜
„Ma saadan nende kallale moo¨
i
ga, nalja ja katku ning teen nad
¨
madanenud1 viigimarjade sarnaseks, mis on nii halvad, et ei
˜
¨ ¨
kolba suua.”” j
˜ ˜
18 Ma ajan neid taga moo¨
ga, k nalja ja katkuga, teen neist
˜
kohutava vaatepildi koigile maa
kuningriikidele l ning nad saavad
¨
neetavaiks, hammastavaks vaa˜
tepildiks, vilistamise pohjuseks m
¨
˜
ja teotuse marklauaks koigi rahvaste seas, kuhu ma nad pillutan, n 19 sest nad pole kuula˜
¨
nud mu sonu, mis ma olen oelnud neile oma prohvetite kaudu,
¨
keda ma olen lakitanud ikka ja
¨
jalle, lausub Jehoova. o
Aga te pole kuulanud, p lausub Jehoova.
¨
20 Seeparast kuulake Jehoo˜
˜
va sonu, koik te pagendatud, kelle ma olen saatnud Je˜
¨
˜
29:17 1 Teine voimalik tahendus: „lohkenud”.
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j Jer 29:5

¨
ruusalemmast Babuloni. 21 Nii
¨
¨
utleb vagede Jehoova, Iisraeli
Jumal, Koolaja poja Ahabi ja
Maaseja poja Sidkija kohta,
kes kuulutavad teile minu nimel valet: a „Ma annan nad Ba¨
buloni kuninga Nebukadnetsari
¨
¨ ¨
katte ning ta loob nad teie silme ees maha. 22 Nendega juh˜
˜
tunu saab needesonaks koigile
¨
Juuda pagendatutele Babulonis,
¨
nii et need utlevad: „Tehku Jehoova sinuga nagu Sidkija ja
¨
Ahabiga, keda Babuloni kunin¨
gas tulel kupsetas!”, 23 sest
¨
nad toimisid Iisraelis habitult, b
rikkusid abielu oma ligimeste
¨ ¨
naistega ja raakisid minu nimel
¨
valet, mida mina ei olnud kaskinud. c
Mina tean seda ja olen tunnistajaks, d lausub Jehoova.”
¨
24 Semajale e Nehelamist ut¨
le: 25 „Nii lausub vagede Je¨
hoova, Iisraeli Jumal: „Sa lakitasid kogu rahvale Jeruusalemmas ja preester Sefanjale, f
˜
Maaseja pojale, ja koigile teistele preestritele enda nimel kir¨
ju, milles utlesid: 26 „Jehoo¨ ¨
va on sind maaranud preester
Joojada asemel preestriks, et
¨
sinust saaks Jehoova kojas ulevaataja, kes vastutab iga proh¨
veti moodi kaituva hullu eest
¨
ning paneb ta jalapakku ja habiposti1. g 27 Miks sa pole siis
¨
noominud Anatotist h parit Jeremijat, kes teie seas prohvetina esineb? i 28 On ta ju saat¨
˜
nud meile Babuloni sona: „See
kestab veel kaua! Ehitage maju
ja elage neis. Istutage aedu ja
¨ ¨
sooge nende vilja . ..””””” j
29 Kui preester Sefanja k selle
kirja prohvet Jeremijale ette luges, 30 tuli Jeremijale Jehoo-

k 2Ku 25:18, 21

˜
˜
29:26 1 Voib tolkida ka „kaelaraudu”.
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˜
¨
˜
valt sonum: 31 „Lakita koigile
˜
pagendatutele sona: „Nii lausub Jehoova nehelamlase Semaja kohta: „Kuna Semaja on tei¨ ¨
le prohvetlikult raakinud, kuigi
mina pole teda saatnud, ja kuna
¨ ¨
ta on puudnud panna teid usku¨
ma valet, a 32 siis utleb Jehoova teile nii: „Ma karistan Sema¨
jat Nehelamist ja tema jarglasi.
¨
¨ ¨
Mitte ukski tema oma ei jaa sel¨
le rahva seas ellu ning ei nae
seda head, mida ma teen oma
rahvale, lausub Jehoova, sest ta
¨
˜
on Jehoova vastu massu ohutanud.””””
Jehoovalt tuli Jeremijale
˜
¨
sonum: 2 „Nii utleb Iisraeli Jumal Jehoova: „Kirju˜
˜
ta raamatusse koik need sonad,
¨ ¨
mis ma sulle raagin. 3 Jehoo¨
va lausub: „Tulevad paevad,
mil ma kogun kokku oma vangiviidud rahva, Iisraeli ja Juu¨
da.”b Ja Jehoova utleb: „Ma
toon nad tagasi maale, mille ma
andsin nende esiisadele, nad
saavad selle taas enda valdusse.””” c
˜
4 Need on sonad, mis Jehoo¨ ¨
va raakis Iisraelile ja Juudale.
¨
5 Nii utleb Jehoova:
„Kostab hirmukisa,
on vaid kartus,
aga mitte rahu.
¨
6 Kusige, kas saab mees
¨
sunnitada.
¨
Miks naen ma siis
˜
¨
koiki vagevaid mehi,
¨
˜
kaed kohul
¨
otsekui sunnitajal? d
˜
Miks on nad koik
¨
naost kahvatud?
¨
7 Oh hada,
¨
see on kohutav paev, e
teist sellesarnast ei ole!
See on ahastuse aeg
Jaakobile,
¨ ¨
aga ta paastetakse sellest.”
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¨
8 „Sel paeval murran ma ikke nende turjalt, rebin katki
¨
˜ ˜
nende rihmad ja ukski vooras ei
¨
orjasta neid enam,” lausub vagede Jehoova. 9 „Siis nad teenivad oma Jumalat Jehoovat
ja oma kuningat Taavetit, kelle
˜
ma neile tostan.” a
10 „Aga sina, mu teenija
¨
Jaakob, ara karda,”
lausub Jehoova,
¨
„ara kohku, Iisrael, b
¨ ¨
sest ma paastan su,
¨
toon su ara kaugelt
¨
ja sinu jarglased
nende vangistusemaalt. c
¨ ¨
Jaakob poordub tagasi ning
elab rahus ja muretult,
keegi ei kohuta teda.” d
11 „Mina olen sinuga, et sind
¨ ¨
paasta,” lausub Jehoova.
¨
˜
„Ma havitan koik rahvad,
kelle sekka ma olen
sind pillutanud. e
¨
Sind ma ei havita, f
kuid ma karistan1 sind
¨ ¨
parajal maaral.
Karistamata ma sind
¨
ei jata.” g
¨
12 Nii utleb Jehoova:
„Sinu vigastus
on ravimatu, h
sinu haav ei parane.
13 Keegi ei astu
¨
su kaitseks valja.
Su haava ei saa ravida.
Sulle ei leidu ravimit.
˜
14 Koik su armukesed
on su unustanud, i
nad ei otsi sind enam.
¨ ¨
Ma olen loonud sind
nagu vaenlane, j
˜
nagu karistab oel,
¨ ¨
sest su suu on suur
ja su patte on palju. k
15 Miks kisendad sa
¨
oma vigastuse parast?
˜
˜
30:11 1 Voib tolkida ka „manitsen”.
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16

17

18

19

20

21

Su valu on vaigistamatu.
Ma olen seda sulle teinud a
¨ ¨
sinu suure suu ja
¨
paljude pattude parast.
¨
˜
Seeparast koik, kes sind
neelavad, neelatakse, b
˜
ja koik su vaenlased
viiakse samuti vangi. c
¨ ¨
Neid, kes sind ruustavad,
¨ ¨
ruustatakse,
˜
ja koiki, kes sind riisuvad,
lasen ma riisuda.” d
„Ma taastan su tervise
ja parandan su haavad,” e
lausub Jehoova,
¨ ¨
„kuigi sind on huutud
¨
¨
huljatuks ja oeldud:
„Siion, keda keegi ei otsi.”” f
¨
Nii utleb Jehoova:
„Ma kogun kokku Jaakobi
telkide vangiviidud, g
ma halastan tema
eluasemetele.
¨
Linn ehitatakse taas ules
¨
h
oma kunka peale,
¨
kindlustorn seisab jalle
˜
oma oiges paigas.
¨
˜
Sealt kostab tanusonu
ja naeru. i
Ma teen nad paljuks ja
nende hulk ei kahane, j
ma teen nad arvukaks1
ja nad ei muutu
¨
tahtsusetuks. k
Tema pojad on siis
nagu endistel aegadel
ja tema kogudus seisab
mu ees kindlalt. l
˜
¨
˜
Ma votan kasile koik
˜
ta rohujad. m
Temast enesest tuleb
ta suursugune juht,
tema enda keskelt
ta valitseja.
Ma lasen tal tulla minu ligi,
ta tuleb minu juurde.”

˜
¨
30:19 1 Teine voimalik tahendus: „austatuks”.
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¨
„Sest kes muidu soandaks
minu juurde tulla?”
¨
kusib Jehoova.
22 „Teist saab minu rahvas a
ja minust teie Jumal.” b
23 Raevukalt puhkeb
Jehoova torm, c
keerutab maruna
jumalatute pea kohal.
24 Jehoova tuline viha
¨ ¨
ei poordu enne,
kui ta on teoks teinud ja
¨
¨
taide viinud oma sudames
olevad kavatsused. d
¨
˜
Viimseil paevil te moistate
seda. e
˜
„Sel ajal saab minust koi˜
gi Iisraeli suguvosade Jumal ja neist saab minu rahvas,” f
lausub Jehoova.
¨
2 Nii utleb Jehoova:
¨
˜ ˜
„Rahvas, kes jai ellu mooga
˜
ees, leidis armu korbes,
¨
kui Iisrael randas
oma puhkepaika.”
3 Jehoova ilmutas end mulle
¨
kaugelt ja utles:
„Ma olen armastanud sind
igavese armastusega.
¨
Seeparast olen ma
˜
sind tommanud
truu armastusega1. g
¨
4 Ma ehitan su taas ules,
sind taastatakse. h
˜
¨
Iisraeli neitsi, sa votad jalle
¨
katte tamburiinid
˜ ˜
ja tantsid roomsalt. i
¨
5 Sa istutad jalle
viinapuuaedu
¨
Samaaria magedel. j
Istutajad istutavad
¨ ¨
ja soovad vilja. k
¨
6 Tuleb paev, mil vahimehed
¨
Efraimi magismaal
¨ ¨
huuavad:

31

˜
˜
31:3 1 Voib tolkida ka „olen ma osutanud
sulle truud armastust”.
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7

8

9

10

11
12

˜
¨
¨
„Touske, lahme ules
Siionile meie Jumala
Jehoova juurde!”” a
¨
Nii utleb Jehoova:
˜
˜ ˜
„Hoisake roomsalt
Jaakobi poole,
˜
˜ ˜
rokake roomust,
sest ta on pandud
¨
rahvaste ule! b
Kuulutage seda,
¨
¨
tooge ulistust ja oelge:
¨ ¨
„Oo, Jehoova, paasta oma
¨ ¨
rahvas, Iisraeli jaak!” c
Ma toon nad tagasi
˜
pohjamaalt, d
¨ ¨
kogun kokku maa aartest. e
Nende seas on ka pime
ja jalust vigane, f
lapseootel naine ja
¨
˜
¨
sunnitaja, koik uheskoos.
Nad tulevad siia tagasi
suure kogudusena. g
Nad tulevad nuttes. h
Nad anuvad soosingut
ja ma juhin neid.
Ma viin nad
veeojade juurde, i
˜
panen kondima tasasel teel,
kus nad ei komista.
Sest ma olen Iisraeli isa
ja Efraim on mu
¨
esmasundinu.” j
˜
Rahvad, votke kuulda
˜
Jehoova sona!
Kuulutage kaugetel saartel: k
„Tema, kes pillutas Iisraeli
laiali, kogub ta kokku.
Ta hoiab teda nagu karjane
oma karja. l
Jehoova lunastab Jaakobi, m
vabastab ta1
¨
tugevama kaest. n
˜
Nad tulevad ja hoiskavad
˜
Siioni korgendikul, o
¨
nad saravad Jehoova
¨
headuse1 parast,

˜
˜
˜
31:11 1 Voib tolkida ka „nouab ta tagasi”.
˜
˜
31:12 1 Voib tolkida ka „heade andide”.
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˜
¨
teravilja ja varske veini, a oli
ja noorte kariloomade
¨
parast. b
Nad on otsekui
kastetud aed c
¨
ja nad ei narbu enam iial.” d
„Siis tantsivad neitsid
˜ ˜
roomust,
samuti noored ja eakad
¨
mehed uheskoos. e
Ma muudan nende leina
juubelduseks. f
Ma lohutan neid ja asendan
˜ ˜
nende kurbuse roomuga. g
¨
Ma taidan preestrid
¨
kullusega1
ja oma rahva
oma headusega,” h
lausub Jehoova.
¨
„Nii utleb Jehoova:
¨ ¨
„Raamast i on kuulda haalt,
hala ja kibedat nuttu:
Raahel nutab taga
oma lapsi. j
Ta on lohutamatu
¨
oma laste parast,
sest neid pole enam.”” k
¨
Nii¨ utleb Jehoova:
„Ara nuta enam,
¨
argu voolaku
su silmist pisarad,
sest sind ootab
su tegude eest tasu,
lausub Jehoova.
Nad tulevad tagasi
vaenlaste maalt. l
Sul on tulevikulootus, m
lausub Jehoova.
Su lapsed tulevad tagasi
oma maale.” n
„Ma olen kuulnud Efraimi
oigamist:
˜
„Sa oled mind opetanud
nagu kogenematut
vasikat,
˜
ma olen opetust saanud.

˜
˜
31:14 1 Sona-sonalt „rasvaga”.

JEREMIJA 31:19–35
Too mind tagasi ja
ma tulen meeleldi,
sest sina oled Jehoova,
mu Jumal.
¨
¨ ¨
19 Parast poordumist
¨ ¨
tundsin ma suumepiinu a
˜
ja kui olin moistusele
˜
tulnud, loin endale
kurbusest vastu reit.
¨
Ma tundsin habi
ja alandust, b
sest ma kandsin oma
˜
noorpolve teotust.””
20 „Eks ole Efraim mu kallis
poeg, mu armas laps? c
¨ ¨
Sama palju, kui ma raagin
tema vastu, sama palju
˜
ma ka motlen ta peale.
˜
Seetottu tunnen ma
¨
tema parast rahutust, d
˜
ja ma toesti halastan ta
peale,” lausub Jehoova. e
21 „Sea enesele teeviidad,
¨
¨
pustita tahised. f
¨
Pane tahele teed, rada,
¨
millel sa pead kaima. g
Tule tagasi, Iisraeli
neitsi, tule tagasi
oma linnadesse!
22 Kui kaua sa vangud,
¨
sa ustavusetu tutar?
Jehoova on teinud maal
midagi uut:
naine hoiab oma mehe ligi.”
¨
23 Nii lausub vagede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Kui ma ko¨
gun kokku vangid, siis oeldakse Juudamaal ja selle lin˜
nades taas: „Jehoova onnistagu
¨
˜
sind, sa oiglane elupaik, h puha
¨
¨
magi!” i 24 Seal elavad uhes˜
koos Juuda ja koik selle lin˜
nad, pollumehed ja karjased. j
¨
25 Ma virgutan vasinut ja kosu˜
tan igat norkenut.” k
¨
26 Siis ma arkasin ja avasin
¨
silmad. Ma olin nainud meeldivat und.
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¨
27 „Tulevad paevad, mil ma
¨
kulvan Iisraeli soole ja Juuda
soole inimeste seemet ja kariloomade seemet,” a lausub Jehoova.
28 „Nii nagu ma pidasin neid
¨
silmas, et neid valja juurida,
˜
¨
lohkuda, maha kiskuda, havitada ja kahjustada, b nii pean ma
¨
neid ka silmas, et neid ules ehitada ja istutada,” c lausub Je¨
¨
hoova. 29 „Neil paevil ei oel˜
da enam: „Isad soid hapusid viinamarju, aga poegade hambad
¨
on hellad.” d 30 Igauks sureb
¨ ¨
¨
¨ ¨
omaenda suu parast. Kes soob
hapusid viinamarju, sellel endal
¨
lahevad hambad hellaks.”
¨
31 „Tulevad paevad, mil ma
˜
solmin Iisraeli soo ja Juuda
sooga uue lepingu,” e lausub Jehoova. 32 „See leping pole samasugune nagu see, mille ma
˜
solmisin nende esiisadega sel
¨
˜
¨
paeval, kui ma votsin neil kaest
¨
kinni, et tuua nad valja Egiptusemaalt. f Seda lepingut nad ju
murdsid, g kuigi mina olin nende isand1, lausub Jehoova.”
˜
33 „Leping, mille ma solmin
¨
¨
Iisraeli sooga parast neid paevi,
¨
on jargmine,” lausub Jehoova.
„Ma panen oma seaduse nende sisse h ja kirjutan selle nende
¨
sudamesse. i Siis ma olen nende
Jumal ja nemad on minu rahvas.” j
˜
¨
34 „Siis ei opeta enam ukski oma ligimest ega oma ven¨
da, oeldes: „Tunne Jehoovat!”, k
˜
sest nad koik tunnevad mind,
˜
˜
koige pisemast koige suuremani,” l lausub Jehoova. „Ma an¨ ¨
destan nende suuteod ega tuleta enam meelde nende pattu.” m
¨
35 Nii utleb Jehoova,
¨
kes on andnud paikese
¨
valguseks paeval,
˜
¨
31:32 1 Teine voimalik tahendus: „abikaasa”.

1055

¨ ¨
¨
maaranud kuu ja tahed
¨ ¨
valgustama ood,
¨
kes paneb mere maslema
¨
ja lained mollama,
tema, kelle nimi on
¨
Vagede Jehoova: a
36 „Kui need seadused enam ei
kehtiks, lausub Jehoova,
siis poleks ka Iisraeli
¨
jareltulijad enam rahvas,
kes seisab mu ees
¨ ¨
jaadavalt.” b
¨
37 Nii utleb Jehoova: „Kui
¨
˜ ˜
¨
saaks ara moota taeva ulal
ja uurida maa alustugesid, siis
¨
¨
hulgaksin minagi Iisraeli jarel˜
¨
tulijad koige parast, mida nad
on teinud, lausub Jehoova.” c
¨
38 „Tulevad paevad, mil see
¨
linn ehitatakse ules d Jehoovale Hananeli tornist e kuni Nur¨
gavaravani,” f lausub Jehoova.
˜ ˜
¨ ¨
¨
39 „Moodunoor g laheb otse
¨
edasi kuni Gaarebi kunkani
¨ ¨
ning poordub Goasse. 40 Lai¨
pu ja tuhka tais org ning
˜
koik astangud kuni Kidroni oru¨
ni h ja Hobuvarava i nurgani ida
¨
pool on Jehoovale puhad. j Iialgi
¨
enam ei juurita seda valja ega
kista maha.”
˜
See on sonum, mis tuli Jehoovalt Jeremijale
¨
Juuda kuninga Sidkija kumnendal aastal, see on Nebukad¨
netsari kaheksateistkumnendal
aastal. k 2 Sel ajal piiras Ba¨
˜
¨
buloni kuninga sojavagi Jeruusalemma ja prohvet Jeremijat
hoiti Juuda kuningakoja vaht˜
konnaoues l vahi all. 3 Juuda
kuningas Sidkija oli ta vahista¨
nud, m oeldes: „Miks sa kuulu˜
¨
tad sellist sonumit? Sa utled:
„Nii lausub Jehoova: „Ma an¨
nan selle linna Babuloni ku¨
ninga katte ja ta vallutab selle. n 4 Ka Juuda kuningas Sid¨ ¨
¨
kija ei paase kaldealaste kaest,

32

JEREMIJA 31:36–32:14

i Jer 51:59

¨
vaid ta antakse Babuloni kunin¨
¨ ¨
ga katte ning ta raagib tema¨
¨
¨
ga naost nakku ja naeb teda
silmast silma.” a 5 Ta viib Sid¨
¨ ¨
kija Babuloni ning Sidkija jaab
¨
sinna, kuni ma oma pilgu jalle
¨ ¨
tema poole pooran, lausub Je¨
˜
hoova, te kull sodite kaldealastega, kuid ei saa neist jagu.”” b
6 Jeremija teatas: „Mulle
˜
tuli Jehoovalt sonum: 7 „Sinu
juurde tuleb Hanameel, su isa
¨
venna Sallumi poeg, ja utleb:
¨
˜
„Osta ara minu pold, mis on
Anatotis, c sest sinul on esime˜
¨
sena oigus see valja osta.””” d
8 Mu onupoeg Hanameel tu˜
ligi vahtkonnaoue, nagu Jehoo¨
va oli teatanud, ning utles mul¨
˜
le: „Osta palun ara minu pold,
mis on Anatotis Benjamini˜
maal, sest sinul on oigus see
¨
valja osta ja endale saada. Osta
see endale.” Siis ma sain aru, et
˜
see toimus Jehoova sona peale.
9 Nii ma ostsin oma onupojalt Hanameelilt Anatotis asuva
˜
pollu. Ma kaalusin talle raha: e
˜
7 seeklit1 ja 10 seeklit2 hobedat. 10 Ma kirjutasin lepingu, f
pitseerisin selle, kutsusin tun¨
nistajad g ja kaalusin valja raha.
¨
˜
¨
11 Seejarel votsin ma kasu
ja seaduse kohaselt pitseeritud
ostulepingu, samuti pitseerimata lepingu, 12 ning andsin
ostulepingu Baarukile, h Mahseja poja Neerija i pojale, oma onupoja Hanameeli ja nende tunnistajate juuresolekul, kes olid
ostulepingule alla kirjutanud,
˜
ja koigi juutide juuresolekul,
˜
kes vahtkonnaoues j istusid.
13 Ma andsin Baarukile nen¨
¨
¨
de ees kasu: 14 „Nii utleb vagede Jehoova, Iisraeli Jumal:
˜
„Vota need lepingud, pitseeritud ostuleping ja pitseerimata

j Jer 33:1

32:9 1 80 g. (Vt lisa B14.) 2 114 g.
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˜
leping, ning pane savinous¨
se, et need sailiksid pikka ae¨
ga.” 15 Sest vagede Jehoova,
¨
Iisraeli Jumal, utleb: „Kord os¨
tetakse siin maal jalle maju,
˜
¨
polde ja viinamagesid.”” a
16 Kui ma olin andnud ostulepingu Baarukile, Neerija pojale, palvetasin ma Jehoova poo˜
le: 17 „Oh, korgeim valitseja
Jehoova! Sina oled oma suure
¨
¨
¨
vae ja valjasirutatud kasivarrega teinud taeva ja maa. b Sinu˜
le pole miski voimatu. 18 Sa
osutad truud armastust tuhan¨ ¨
detele, kuid tasud isade suu
nende poegadele. c Sina oled
˜
˜
toeline Jumal, suur ja voi¨
mas, kelle nimi on Vagede Je˜
hoova. 19 Sinu nouanded1 on
¨
˜
vagevad ja su teod voimsad. d
¨
˜
Sinu silmad jalgivad koiki ini¨
mese teid, e et tasuda igauhele
¨
tema teede ja tegude jargi. f
¨
20 Sa tegid tunnustahti ja imesid Egiptusemaal — neid teatak¨
¨
se tanase paevani —, tehes endale nime Iisraelis ja kogu
inimsoo seas, g nagu see prae˜
gu ongi. 21 Sa toid oma rah¨
va Iisraeli Egiptusemaalt valja
¨
tunnustahtede ja imetegudega,
¨
¨
¨
tugeva kae ja valjasirutatud ka¨
sivarrega ning hirmuaratavate
tegudega. h
22 Sa andsid neile maa, mil˜
le olid tootanud anda nende esiisadele, i maa, kus voolab piima ja mett. j 23 Nad tu˜
lid ja votsid selle oma valdus˜
se, aga nad ei votnud kuulda
¨ ¨
su haalt ega toiminud su sea¨
duste jargi. Nad pole teinud mi¨
¨
dagi, mida sa kaskisid, seeparast oled sa toonud nende peale
˜
selle onnetuse. k 24 Mehed on
tulnud ja ehitanud piiramisvallid, et linna vallutada. l See linn
˜
˜
¨
32:19 1 Voib tolkida ka „eesmargid”.
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˜ ˜
¨
langeb mooga, a nalja ja katku
¨
˜
¨
labi b kaldealaste katte, kes sodivad selle vastu. Nagu sa oled
¨ ¨
¨
raakinud, nii on sundinud, ja sa
¨
˜
naed seda. 25 Aga sina, kor¨
geim valitseja Jehoova, utlesid
mulle: „Osta endale raha eest
˜
pold ja kutsu tunnistajad”, ehkki see linn antakse kaldealaste
¨
katte.”
26 Siis tuli Jeremijale Je˜
hoovalt sonum: 27 „Mina olen
Jehoova, kogu inimsoo Jumal.
˜
Kas on mulle miski voima¨
¨
tu? 28 Seeparast utleb Jehoova nii: „Ma annan selle linna
¨
kaldealaste ja Babuloni kunin¨
ga Nebukadnetsari katte ning
ta vallutab selle. c 29 Kaldea˜
lased sodivad selle linna vastu,
tungivad linna, panevad selle
˜
˜
polema ning poletavad maha d
linna ja majad, mille katustel
ohverdati Baalile ja valati joogiohvreid teistele jumalatele
mind sellega solvates.” e
30 Iisraeli ja Juuda rahvas
˜
on noorpolvest peale teinud
¨
mu silmis uksnes kurja, f Iisraeli rahvas on mind solvanud
¨
¨ ¨
oma katetooga, lausub Jehoova. 31 See linn on alates sel¨
¨
le ehitamisest kuni tanase paevani tekitanud minus vaid viha
ja raevu, g nii et ma pean sel˜
le korvaldama oma palge eest h
˜
32 koigi Iisraeli ja Juuda rah˜
va kurjade tegude tottu, millega nad on mind solvanud, nemad, nende kuningad, i peamehed, j preestrid ja prohvetid k
ning Juuda ja Jeruusalemma
¨
elanikud. 33 Jarjekindlalt on
¨ ¨
nad pooranud minu poole selja,
¨
mitte nao, l kuigi ma olen ikka
¨
¨ ¨
˜
ja jalle puudnud neid opetada,
¨
aga ukski neist pole kuulanud
˜
˜
ega votnud oppust. m 34 Nad
¨
on pannud oma jaledad ebajumalad kotta, millele on pandud
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¨
minu nimi, ja ruvetanud selle. a
35 Peale selle on nad ehitanud
Ben-Hinnomi orgu1 b ohvripaiku
Baalile, et heita oma poegi ja
¨
tutreid tulle Moolokile. c Mina
¨
pole seda kaskinud, d niisugune
¨
˜
jaledus pole mulle mottessegi
˜
tulnud. Nonda on nad pannud
Juuda patustama.
¨ ¨
¨
36 Aga nuud utleb Jehoova,
Iisraeli Jumal, selle linna koh˜
˜ ˜
ta, mis teie sonul antakse moo¨
¨
¨
ga, nalja ja katku labi Babulo¨
ni kuninga katte: 37 „Ma ko˜
gun nad kokku koigist maadest,
kuhu ma olen nad pillutanud
oma vihas, raevus ja suures
meelepahas, e ning toon nad siia
tagasi ja lasen neil elada rahus. f 38 Siis nad on minu rahvas ja mina olen nende Jumal. g
¨
39 Ma teen nii, et neil oleks uks
¨
¨
suda h ja uks tee, et nad kardaksid mind alati omaenda ja oma
˜
¨
laste huvanguks. i 40 Ma solmin nendega igavese lepingu j
selle kohta, et ma ei lakka neile
head tegemast. k Ma panen nen¨
de sudamesse minu kartuse, et
¨ ¨
¨
nad ei poorduks minust ara. l
˜ ˜
41 Ja ma tunnen neist roomu,
teen neile head m ning istutan
¨
nad kogu oma sudame ja hingega sellele maale.” n
¨
42 Nii utleb Jehoova: „Nagu
ma olen toonud selle rahva pea˜
˜
le selle suure onnetuse, nonda toon ma tema peale ka sel˜
le hea, mida ma olen tootanud. o
¨
˜
43 Siis ostetakse jalle polde sel
¨
maal, p kuigi te utlete: „See on
¨
tuhermaa, ilma inimeste ja loomadeta. See on antud kaldea¨
laste katte.””
˜
44 Ostetakse raha eest pol˜
de, solmitakse ostulepinguid ja
pitseeritakse need kinni ning
kutsutakse tunnistajaid Ben˜
¨
˜
32:35 1 Vt „Sonaseletusi”, marksona
„Gehenna”.

JEREMIJA 32:35–33:9
PTK 32
a 2Ku 21:1, 4
Jer 23:11
Hes 8:5, 6

b Jos 15:8, 12
c 2Aj 28:1, 3
2Aj 33:1, 6
Jer 7:31

d 3Mo 18:21
5Mo 18:
10, 12

e 5Mo 30:3

f

g
h
i
j
k
l
m
n

o
p

Jer 29:14
Hes 37:21
Jer 23:3, 6
Jer 33:16
Hes 34:25
Jer 31:33
Mi 4:5
Hes 11:19
5Mo 5:29
Jes 55:3
Jes 61:8
Hes 39:29
Hes 36:26
Jes 65:19
Sef 3:17
Jes 58:11
Jer 24:6
Am 9:15
Jer 31:28
Sak 8:14, 15
Hes 37:14


Teine veerg
a Jer 32:10, 25
b Jer 31:23
c Jer 17:26
Jer 33:13

d L 126:1


PTK 33
e Neh 3:25

f
g
h
i
j
k
l
m

n
o
p

Jer 32:2
Jer 37:21
Jer 38:28
Jes 48:6
5Mo 28:52
Jer 32:24
Jes 30:26
Jer 30:17
Jes 54:13
5Mo 30:3
Jer 30:3
Jer 24:6
Jes 40:2
Sak 13:1
L 85:2
Jes 43:25
Jer 31:34
Mi 7:18
Jes 62:3, 7
Mi 7:17
Neh 6:15, 16

jaminimaal a ja Jeruusalemma
¨
umbruses, Juuda linnades b ja
¨
magismaa linnades, madaliku
˜
linnades c ja lounamaa linnades,
sest ma toon tagasi need, kes
on nende seast vangi viidud, d
lausub Jehoova.”
Jeremija oli vahtkonna˜
oues e vahi all, kui talle
˜
tuli teist korda Jehoovalt sonum: 2 „Nii lausub Jehoova,
kes on loonud maa, Jehoova,
kes on selle vorminud ja kindlalt rajanud, Jehoova on tema
¨ ¨
nimi: 3 „Huua mind ja ma vas¨ ¨
tan sulle ning raagin suurtest ja
˜
moistetamatutest asjadest, millest sa midagi ei tea.” f
¨
4 Nii utleb Iisraeli Jumal Jehoova selle linna majade ja
Juuda kuningate kodade koh˜
ta, mis on maha lohutud pii˜ ˜
¨
ramisvallide ja mooga parast, g
5 ning nende kohta, kes tule˜
vad sodima kaldealastega ja
kelle ma oma vihas ja rae¨ ¨
vus maha loon, kelle laipu saa¨
vad tais need paigad ning kel¨
le kurjuse parast olen ma peitnud oma palge selle linna eest:
6 „Ma toon sellele linnale kosutust ja teen ta terveks. h Ma
¨
ravin neid ja annan neile kul˜
luslikult rahu ja tode. i 7 Ma
toon tagasi need, kes on Juuda ja Iisraeli seast vangi vii¨
dud, j ning ehitan nad ules, nagu
k
ma tegin alguses. 8 Ma pu¨ ¨
hastan nad suust, mis lasub
neil minu vastu tehtud pattu˜
˜
de tottu, l ja andestan neile koik
¨
nende patud ja uleastumised. m
˜ ˜
9 See linn saab mulle roomu˜
nimeks, kiituseks ja iluks koigi
maa rahvaste ees, kes kuulevad
˜
koigest heast, mis ma oma rahvale teen. n Ja nad kardavad ja
˜
¨
¨
varisevad o koige hea parast ja
¨
rahu parast, mis ma sellele linnale annan.” p
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¨
10 Nii utleb Jehoova: „Siin
¨
paigas, mida te nimetate tuhermaaks, kus pole inimesi ega kariloomi, laastatud Juuda linna¨
des ja Jeruusalemma tanavatel,
kus pole elanikke ega kariloomi, kuuldakse taas 11 juubel˜ ˜
¨ ¨
damist ja roomuhaalt, a peigme¨ ¨
¨ ¨
he ja pruudi haalt, nende haalt,
¨
¨
¨
kes utlevad: „Tanage vagede Jehoovat, sest Jehoova on hea, b
tema truu armastus kestab igavesti!”” c
Siis toovad nad Jehoova kot¨
ta tanuohvreid, d sest ma toon
˜
tagasi maa vangid, ja koik on
nii nagu alguses, lausub Jehoova.
¨
¨
12 Nii utleb vagede Jehoova:
¨
„Siin tuhermaal, kus pole ei ini˜
mesi ega kariloomi, ning koigis
¨
selle linnades on siis jalle karjamaad, kus karjased lasevad
karjal lesida.” e
¨
13 Magismaa linnades, ma˜
daliku linnades ja lounamaa
linnades, Benjaminimaal, Je¨
ruusalemma umbruses f ja Juu¨
g
da linnades kaivad karjad siis
¨
¨
¨
¨
jalle lugeja kae alt labi, utleb
Jehoova.
¨
14 Tulevad paevad, mil ma
¨
taidan Iisraeli soo ja Juuda soo
˜
kohta antud imelise tootuse,
¨
lausub Jehoova. h 15 Neil pae˜
vil ja sel ajal lasen ma vorsu˜
˜
da Taavetile oige vosu1 i ning
see teeb sel maal seda, mis
˜
˜
¨
oige ja oiglane. j 16 Neil paevil
¨ ¨
Juuda paastetakse k ja Jeruusalemm elab rahus. l Linna nimeks
˜
saab Jehoova On Meie Oigus. m
¨
17 Nii utleb Jehoova: „Taa¨
vetil ei puudu kunagi jareltulija, kes istub Iisraeli soo troonil. n 18 Ja leviitpreestritel ei
puudu kunagi mees, kes sei˜
sab minu ees ja toob poletus˜
˜
¨
33:15 1 Voib tolkida ka „parija”.
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ohvreid, roaohvreid ja tapaohvreid.””
19 Jehoovalt tuli Jeremija˜
le taas sonum: 20 „Nii lausub Jehoova: „Kui te saaksite
¨
¨
tuhistada mu lepingu paeva¨ ¨
ga ja mu lepingu ooga, nii et
¨
¨ ¨
˜
paev ja oo ei saabuks oigel ajal, a
¨
21 siis saaks tuhistada ka minu lepingu mu teenija Taaveti˜
ga, b nonda et tal poleks enam
poega, kes valitseks kuningana
tema troonil, c samuti mu lepingu leviitpreestritega, kes mind
teenivad. d 22 Niisama kindlalt,
nagu ei saa kokku lugeda tae¨
˜ ˜
vakehi ega ara moota mereliiva, annan ma oma teenijale Taa¨
vetile palju jareltulijaid ja teen
rohkeks leviidid, kes mind teenivad.””
23 Jehoovalt tuli taas Jere˜
mijale sonum: 24 „Kas sa pole
¨
kuulnud, kuidas rahvas utleb:
¨
„Jehoova hulgab need kaks su˜
guvosa, mille ta on valinud”?
˜
Nad polgavad mu rahvast ja see
polegi enam nende silmis rahvas.
¨
25 Nii utleb Jehoova: „Nii
¨
kindlad, kui on mu leping pae¨ ¨
va ja ooga e ning taevale ja maale antud seadused, f 26 sama
¨
kindel on ka see, et ma ei hul¨
ga Jaakobi jarglasi ja oma tee¨
˜
nija Taaveti jarglasi, vaid votan
¨
tema jareltulijate seast valitsejaid Aabrahami, Iisaki ja Jaako¨
bi jarglastele. Ma kogun kokku
vangiviidud g ja halastan nende
peale.”” h
˜
See on sonum, mis tuli Jehoovalt Jeremijale,
¨
kui Babuloni kuningas Nebu˜
¨
kadnetsar, kogu tema sojava˜
˜
gi, koik tema voimu all olevad
˜
maa kuningriigid ja koik rahvad
˜
˜
sodisid Jeruusalemma ja koigi
selle linnade vastu: i

34
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¨
2 „Nii utleb Iisraeli Jumal Je¨ ¨
hoova: „Mine ja raagi Juuda ku¨
ninga Sidkijagaa ning utle talle: „Nii lausub Jehoova: „Ma an¨
nan selle linna Babuloni kuninga
¨
˜
katte ja ta poletab selle maha. b
¨ ¨
¨
3 Ka sina ei paase tema kaest,
˜
sind voetakse kinni ja antakse
¨
¨
¨
tema katte. c Sa naed Babuloni
¨ ¨
kuningat silmast silma ja raa¨
¨
gid temaga naost nakku. Sind
¨
viiakse Babuloni.” d 4 Aga kuu˜
la Jehoova sonu, Juuda kunin¨
gas Sidkija! Nii utleb sulle Je˜ ˜
¨
hoova: „Sa ei sure mooga labi.
5 Sa sured rahus e ja sulle korral˜
datakse poletustalitus nagu su
isadele, kuningatele, kes valitsesid enne sind, ja sind leinatakse:
¨
„Oh hada, isand!” Sest mina olen
˜
¨
selle sona oelnud, lausub Jehoova.””””
¨ ¨
6 Prohvet Jeremija raakis
Jeruusalemmas Juuda kunin˜
˜
gale Sidkijale koik need sonad,
¨
˜
¨
7 kui Babuloni kuninga sojava˜
gi sodis Jeruusalemma vastu ja
¨ ¨
teiste allesjaanud Juuda linnade f Laakise g ja Aseka h vastu,
sest vaid need kindlustatud linnad olid Juuda linnadest alles
¨ ¨
jaanud.
˜
8 See on sonum, mille Jere¨
mija sai Jehoovalt parast seda,
˜
kui kuningas Sidkija oli solmi˜
nud lepingu koigi Jeruusalemma elanikega, kuulutades neile
¨
vabastust, i 9 et igauks neist laseks vabaks oma heebrealastest
orjad, nii mehed kui ka naised,
nii et kellelgi poleks orjaks juuti,
˜
oma venda. 10 Koik peamehed
olid kuuletunud, samuti kogu
˜
rahvas. Nad olid solminud lepin¨
gu, et igauks laseb vabaks oma
orjad, nii mehed kui ka naised,
ega hoia neid enam orjuses. Nad
olid kuuletunud ja lasknud nad
vabaks. 11 Aga hiljem olid nad
˜
votnud tagasi nii mees- kui ka
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naisorjad, kelle nad olid vabaks
¨
lasknud, ning sundinud neid jal¨
le orjama. 12 Parast seda tuligi Jehoovalt Jeremijale Jehoova
˜
sonum:
13 „Nii lausub Iisraeli Ju¨
mal Jehoova: „Paeval, mil ma
˜
¨
toin teie esiisad valja Egiptuse˜
maalt, orjusekojast, a solmisin
¨
ma nendega lepingu, b oeldes:
14 „Seitsmendal aastal peab
¨
igauks teist vabaks laskma oma
heebrea venna, kes on end teile
¨ ¨
muunud ja teid kuus aastat teeninud. Te peate ta vabaks laskma.” c Kuid teie esiisad ei kuu¨ ¨
lanud mind ega pooranud¨ minu
˜
poole oma korva. 15 Asja te
¨
¨ ¨
kull poordusite ja tegite, mis
˜
on minu silmis oige, ning kuulutasite vabastust oma ligimese˜
le ja solmisite lepingu minu ees
kojas, millele on pandud minu
nimi. 16 Kuid siis te muutsite meelt ja teotasite mu nime, d
tuues tagasi oma mees- ja naisorjad, kelle te nende soovil olite vabastanud, ning sundisite
¨
neid jalle orjama.”
¨
¨
17 Seeparast utleb Jehoova:
„Kuna te ei kuuletunud mulle ega kuulutanud vabastust iga¨
uks oma vennale ja ligimesele, e
¨ ¨
siis kuulutan ma teile nuud sel˜ ˜
list vabastust: te surete moo¨
¨
ga, katku ja nalja labi f ning
ma teen teist kohutava vaate˜
pildi koigile maa kuningriikig
dele, lausub Jehoova. 18 Nii
juhtub meestega, kes tagane¨
sid mu lepingust ega taitnud sel˜
˜
le lepingu sonu, mille nad solmisid minu ees vasika poo˜
¨
leksloikamise ja selle tukkide
¨
vahelt labiminemisega, h 19 nimelt Juuda peameeste ja Jeruu˜
salemma peameestega, oukonnaametnike, preestrite ja kogu
¨
¨
rahvaga, kes laksid vasika tuk¨
kide vahelt labi: 20 ma annan

JEREMIJA 34:21–35:16

¨
¨
nad vaenlaste katte ja nende kat˜
te, kes tahavad votta neilt elu,
ning nende surnukehad saavad
roaks taeva lindudele ja maa
loomadele. a 21 Ka Juuda kuninga Sidkija ja tema peamehed
¨
annan ma vaenlaste katte ning
¨
˜
nende katte, kes tahavad vot¨
ta neilt elu, ja Babuloni kuninga
˜
¨
¨
sojavae katte, b kes on teie juurest taandumas.” c
¨
22 Ma annan kasu, lausub
Jehoova, ja toon nad tagasi
˜
selle linna alla ning nad sodivad selle vastu, vallutavad selle
˜
ja poletavad maha. d Juuda lin¨
nad teen ma elaniketa tuhermaaks.” e
˜
See on sonum, mis tuli Jehoovalt Jeremijale
Juuda kuninga Joojakimi, f Joo¨
sija poja paevil: 2 „Mine ree¨ ¨
kablaste g soo juurde, raagi nen¨
¨ ¨
dega ja too nad uhte soogiruumi1 Jehoova kojas ning paku neile veini.”
˜
3 Siis votsin ma endaga kaasa Jaasanja, kes oli Habassinja
poja Jeremija poeg, tema ven˜
nad, koik tema pojad ja kogu
˜
reekablaste soo 4 ning toin
nad Jehoova kotta. Ma viisin
nad jumalamehe, Jigdalja poja
¨ ¨
Haanani poegade soogiruumi,
¨ ¨
mis asus peameeste soogiruu˜
¨ ¨
mi korval. Peameeste soogi¨
ruum oli varavavalvur Sallumi
¨ ¨
poja Maaseja soogiruumi kohal.
¨
5 Seejarel panin ma reekablas¨
te ette veiniga taidetud peek¨
rid ja karikad ning utlesin neile: „Jooge veini!”
6 Aga nemad vastasid: „Me
ei joo veini, sest meie esiisa
Joonadab, h Reekabi poeg, keelas meid: „Te ei tohi iialgi veini
juua,
ei teie ega teie pojad!
¨
7 Arge ka ehitage endale maju

35

˜
˜
35:2 1 Voib tolkida ka „kambrisse”.
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¨
¨
ega kulvake seemet, arge istu¨
tage ega soetage viinamagesid.
Te peate elama telkides, et
˜
voiksite kaua elada maal, kus te
˜ ˜
vooraina viibite.” 8 Nii me siis
oleme kuuletunud oma esiisale Joonadabile, Reekabi pojale,
˜
¨
koiges, mis ta on kaskinud. Me
ei joo veini, ei meie, meie nai¨
sed, pojad ega tutred. 9 Me ei
ehita ka endale maju, kus ela¨
da, ega ole meil viinamage˜
sid, polde ega seemet. 10 Me
elame telkides ning kuuletume
˜
koiges oma esiisale Joonada¨
bile. 11 Aga kui Babuloni kuningas Nebukadnetsar tuli sel¨
le maa vastu, a siis me utlesi¨
me: „Tulge, lahme kaldealaste
¨ ¨
˜
¨
ja suurlaste sojavagede eest Je¨ ¨
ruusalemma.” Nuud me elamegi Jeruusalemmas.”
12 Jeremijale tuli Jehoovalt
˜
¨
sonum: 13 „Nii lausub vagede
Jehoova, Iisraeli Jumal: „Mine
ja teata Juuda meestele ja
Jeruusalemma elanikele: „Eks
ole teid korduvalt manitse¨
tud mulle kuuletuma,b utleb Jehoova. 14 Joonadab, Reeka¨
bi poeg, keelas oma jarglastel veini juua ja nad on tei˜
¨
nud tema sonade jargi ega
¨
¨
ole joonud veini tanase paevani, kuuletudes nii oma esiisa
¨
kasule. c Kuid mina olen teie¨
¨ ¨
ga ikka ja jalle raakinud, aga
teie pole mulle kuuletunud. d
¨
15 Ma olen teie juurde lakita˜
¨
nud koik oma prohvetid, lakita¨
¨
nud neid ikka ja jalle teile ut¨ ¨
¨
lema: e „Poorduge ometi igauks
f ning tehke
oma kurjalt teelt
¨
˜
¨
seda, mis oige. Arge kaige teis¨
te jumalate jarel ega teenige
¨ ¨
neid. Siis te jaate elama maale,
mille ma teile ja teie esiisadele
¨ ¨
andsin.”g Aga teie ei ole poora˜
nud minu poole oma korva
ega kuulanud mind. 16 Ree-
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¨
kabi poja Joonadabi jarglased
on kuulanud oma esiisa keeldu, a kuid see rahvas pole mind
kuulanud.””
¨
¨
17 Seeparast utleb Jehoova,
¨
vagede Jumal, Iisraeli Jumal:
˜
„Ma toon Juuda ja koigi Jeruusalemma elanike peale kogu
˜
selle onnetuse, mille eest ma
olen neid hoiatanud, b sest ma
¨ ¨
olen nendega raakinud, aga nemad pole kuulanud, ma olen
neid kutsunud, aga nemad pole
vastanud.”” c
¨
18 Aga reekablaste soole ut¨
les Jeremija: „Nii lausub vagede Jehoova, Iisraeli Jumal:
„Kuna te olete kuulanud oma
esiisa Joonadabi keeldu ning
˜
¨
pidanud koiki tema kaske ja tei˜
˜
nud koike tema sonade koha¨
¨
selt, 19 siis utleb vagede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Iialgi ei
puudu Joonadabil, Reekabi po¨
jal, jareltulija, kes seisab minu
teenistuses.”””
Juuda kuninga Joojakimi, d Joosija poja neljandal aastal tuli Jeremijale Je˜
˜
hoovalt sonum: 2 „Vota rull˜
˜
raamat ja kirjuta sinna koik sonad, mis ma olen sulle teada
˜
andnud Iisraeli, Juuda e ja koigi
¨
rahvaste kohta f alates paevast,
¨ ¨
mil ma hakkasin sinuga raaki¨
¨
ma, Joosija paevist kuni tanaseni. g 3 Kui Juuda sugu kuu˜
leb sellest onnetusest, mis ma
kavatsen nende peale tuua, siis
¨ ¨
nad ehk poorduvad oma kurja˜
delt teedelt ning ma voin nen¨ ¨
de suuteod ja patud andeks
anda.” h
4 Seepeale kutsus Jeremija Neerija poja Baaruki. i Je¨
remija utles Baarukile edasi
˜
˜
koik Jehoova sonad ning Baaruk pani need rullraamatusse kirja. j 5 Siis andis Jeremi-

36
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¨
ja Baarukile kasu: „Mina olen
vahi all ega saa minna Je¨
hoova kotta. 6 Seeparast tuleb sul minna ja lugeda rull˜
raamatust ette Jehoova sonad,
¨
¨
mis sa minu etteutlemise jargi
kirja panid. Loe need ette kogu
sellele rahvale, kes on paastu¨
˜
paeval Jehoova kojas, ja koigile
juudalastele, kes on tulnud oma
˜
linnadest. 7 Ehk jouab nende
anumine Jehoova ette ja nad
¨ ¨
¨
poorduvad igauks oma kurjadelt teedelt, sest suur on viha ja
raev, mis seda rahvast Jehoova
˜
sonul tabab.”
8 Neerija poeg Baaruk tegigi
˜
koik nii, nagu prohvet Jeremi¨
ja teda kaskis, ning ta luges Jehoova kojas rullraamatust ette
˜
Jehoova sonad. a
9 Juuda kuninga Joojakimi, b Joosija poja viienda aas¨
ta uheksandal kuul kuulutasid
˜
koik Jeruusalemma elanikud
˜
ja koik, kes olid tulnud Juuda
¨
linnadest Jeruusalemma, valja
paastu Jehoova ees. c 10 Siis
˜
luges Baaruk Jeremija sonad
rullraamatust ette Jehoova ko¨
jas Gemarja, d umberkirjutaja
Saafani e poja toas1, mis asus
¨
˜
ulemises oues Jehoova koja
¨
uue varava juures.f Ta luges
kogu rahva kuuldes.
11 Kui Miikaja, Saafani poja Gemarja poeg, kuulis Je˜
hoova sonu, mis rullraamatust
¨
ette loeti, 12 laks ta kuningakotta kirjutaja tuppa, kus istu˜
sid koik peamehed1: kirjutaja
Elisama, g Semaja poeg Delaja,
Akbori h poeg Elnatan, i Saafani poeg Gemarja, Hananja poeg
˜
Sidkija ja koik teised peame¨ ¨
hed. 13 Miikaja raakis neile
˜
edasi koik selle, mis Baaruk oli
˜
˜
¨ ¨
36:10 1 Voib tolkida ka „soogiruumis”.
˜
˜
˜
36:12 1 Voib tolkida ka „oukonnaametnikud”.
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rahvale rullraamatust ette lugenud.
14 Siis saatsid peamehed
Baaruki juurde Jehudi, kes oli
Kuusi poja Selemja poja Netan¨
ja poeg, et ta utleks talle: „Tule
˜
siia ja vota kaasa rullraamat,
mille sa rahvale ette lugesid.”
˜
Neerija poeg Baaruk vottiski
rullraamatu ja tuli nende juur¨
de. 15 Nad utlesid talle: „Palun istu ja loe see meile ette.”
Baaruk lugeski selle neile ette.
˜
16 Kui nad kuulsid koiki
˜
¨
neid sonu, vaatasid nad uks¨
teisele kohkunult otsa ja utlesid Baarukile: „Me peame kind˜
lasti need s onad kuningale
¨
teada andma.” ¨ 17 Nad kusisid Baarukilt: „Utle meile, kui˜
das sa need sonad kirja panid?
¨
¨
Kas Jeremija etteutlemise jargi?” 18 Baaruk vastas neile:
¨
˜
„Jah, ta utles mulle koik need
˜
sonad ette ja mina panin need
tindiga rullraamatusse kirja.”
¨
19 Siis utlesid peamehed Baarukile: „Minge ja peitke end, nii
¨
sina kui ka Jeremija, ning arge
¨
oelge kellelegi, kus te olete.” a
¨
¨
20 Seejarel laksid peamehed
˜
kuninga juurde oue, aga rull¨
raamatu jatsid nad hoiule kirju¨ ¨
taja Elisama tuppa. Nad raaki˜
sid koigest kuuldust kuningale.
21 Kuningas saatis Jehudi b
¨
˜
rullraamatu jarele ja see toi selle kirjutaja Elisama toast. Jehu˜
di hakkas seda kuningale ja koigile peameestele, kes olid ku˜
ninga korval, ette lugema.
22 Kuningas istus talvekojas;
¨
oli uheksas kuu1 ja tema ees
˜
¨
poles soepannil tuli. 23 Kui
Jehudi oli lugenud kolm-neli
˜
veergu, loikas kuningas kirjuta36:22 1 Vastab novembri teisele poolele
ja detsembri esimesele poolele. (Vt lisa
B15.)
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ja noaga selle osa rullraamatu
¨
¨
kuljest ara ja heitis tulle, mis
˜
¨
˜
poles soepannil, kuni lopuks oli
¨
terve raamat tules soepannil.
¨
24 Nad ei tundnud vahimatki
hirmu ning ei kuningas ega
¨
ukski tema sulane, kes kuulis
˜
˜
¨
koiki neid sonu, ei karistanud
˜
oma riideid lohki. 25 Kuigi Elnatan, a Delaja b ja Gemarja c anu˜
sid kuningat, et ta ei poletaks
¨
˜
rullraamatut ara, ei votnud
¨
ta neid kuulda. 26 Siis kaskis
kuningas kuningapoeg Jerahmeeli, Asrieeli poega Serajat ja
Abdeeli poega Selemjat, et nad
kirjutaja Baaruki ja prohvet Je˜
remija kinni votaksid. Kuid Jehoova varjas neid. d
¨
27 Parast seda, kui kunin¨
˜
gas oli ara poletanud rullraama˜
tu, kus olid sonad, mis Baaruk
¨
oli Jeremija etteutlemisel kirja
pannud, e tuli Jehoovalt Jeremi˜
˜
jale taas sonum: 28 „Vota teine rullraamat ja pane sinna
˜
˜
kirja koik needsamad sonad,
mis olid esimeses rullraamatus, mille Juuda kuningas
¨ Jooja¨
˜
kim ara poletas. f 29 Utle Juuda kuningale Joojakimile: „Nii
˜
lausub Jehoova: „Sa poletasid
¨
¨
selle rullraamatu ara ja utlesid: „Miks sa kirjutasid selles¨
se: „Babuloni kuningas tuleb ja
¨
havitab selle maa ning teeb
selle inimestest ja loomadest
¨
¨
lagedaks”?” g 30 Seeparast utleb Jehoova Juuda kuninga Joo¨
jakimi kohta: „Keegi tema jareltulijaist ei istu Taaveti troo¨
nil h ning tema surnukeha jae¨
¨ ¨ ¨
takse paevakuumuse ja ookulma
˜
¨
katte. i 31 Ma nouan temalt, ta
¨
jarglastelt ja ta sulastelt aru
¨ ¨
¨
nende suutegude parast ning
toon nende ja Jeruusalemma
elanike ja Juuda meeste peale
˜
kogu selle onnetuse, millest ma
¨ ¨
neile olen raakinud. j Ma olen sel-
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¨ ¨
lest raakinud, kuid nemad ei ole
kuulanud.”””” a
˜
32 Siis vottis Jeremija teise
rullraamatu ja andis kirjutaja
Baarukile, Neerija pojale, b kes
¨
¨
pani Jeremija etteutlemise jargi
˜
˜
kirja koik need sonad, mis olid
olnud rullraamatus, mille Juu¨
da kuningas Joojakim oli ara
˜
poletanud. c Ja sinna lisati veel
˜
palju samasuguseid sonu.
Konja,1d Joojakimi poja
asemel hakkas valitsema
kuningas Sidkija, e Joosija poeg,
¨
sest Babuloni kuningas Nebukadnetsar oli pannud ta Juudamaa kuningaks. f 2 Aga tema,
˜
ta sulased ja maa rahvas ei vot˜
nud kuulda Jehoova sonu, mida
¨ ¨
raakis prohvet Jeremija.
3 Kuningas Sidkija saatis
Selemja poja Jehukali g ja
preester Maaseja poja Sefanja h prohvet Jeremija juurde tal¨
le utlema: „Palun palveta meie
eest meie Jumala Jehoova poole!” 4 Jeremija sai sel ajal rahva seas vabalt liikuda, sest teda
ei olnud veel vangi pandud. i
5 Egiptusest oli teele asunud
˜
¨
vaarao sojavagi, j ja kui kaldealased, kes piirasid Jeruusa˜
lemma, sellest kuulsid, tombusid nad Jeruusalemma alt tagasi. k 6 Siis tuli prohvet Jeremi˜
jale Jehoovalt sonum: 7 „Nii
lausub Iisraeli Jumal Jehoova: „Teatage Juuda kuninga¨
le, kes lakitas teid minu juur˜
¨
de abi otsima: „Vaarao sojavagi,
¨
mis on teile appi tulemas, laheb
tagasi oma maale Egiptusse. l
˜
8 Kaldealased naasevad, sodivad selle linnaga, valluta˜
vad selle ja poletavad ¨ maha.” m
¨
9 Nii utleb Jehoova: „Arge pet¨
ke endid, oeldes: „Kaldealased
¨
lahevad kindlasti meie kallalt
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¨
¨
ara”, sest nad ei lahe. 10 Isegi
¨ ¨
kui te looksite maha kogu kal˜
¨
˜
dealaste sojavae, kes teiega so¨ ¨
¨
dib, ja jaaksid jarele vaid haava˜
tud mehed, siis touseksid need
¨
˜
oma telkides pusti ja poletaksid
selle linna maha.””” a
˜
¨
11 Kui kaldealaste sojava˜
¨
¨
gi oli vaarao sojavae parast
Jeruusalemma alt taandunud, b
12 tahtis Jeremija minna Jeruusalemmast Benjaminimaale, c et
¨
saada seal katte oma osa rah˜
va keskel. 13 Aga kui ta joudis
¨
Benjamini varavasse, siis vaht¨
konnaulem nimega Jirija, Ha˜
nanja poja Selemja poeg, vot¨
tis prohvet Jeremija kinni, oeldes: „Sa tahad kaldealaste poole¨
le ule minna!” 14 Aga Jeremija
˜
vastas: „Pole tosi! Ma ei taha
¨
kaldealaste poolele ule minna.”
Kuid Jirija ei kuulanud Jeremi˜
jat, vaid vottis ta kinni ja viis
peameeste ette. 15 Peamehed
vihastasid Jeremija peale, d peksid teda ja panid ta vangi e kirjutaja Jehonatani majja, mis oli
˜
vanglaks tehtud. 16 Nonda sattus Jeremija maa-alusesse vangi¨
kongi ning jai sinna pikaks ajaks.
17 Siis lasi kuningas Sidkija
tuua Jeremija enda juurde ning
¨
kusitles teda salaja oma ko¨
jas.f Ta paris: „Kas Jehoovalt on
˜
mingit sonumit?” Jeremija vas¨
tas: „On kull,” ja lisas: „Sind an¨
¨
takse Babuloni kuninga katte!” g
¨
18 Jeremija kusis kuningas
Sidkijalt: „Mis pattu ma olen sinu, su sulaste ja su rahva vastu teinud, et sa oled mind vangi
¨ ¨
pannud? 19 Kus on nuud teie
prohvetid, kes teile kuulutasid:
¨
„Babuloni kuningas ei tule teie
ega teie maa kallale”? h 20 Pa¨ ¨
lun kuula nuud, mu isand kunin˜
gas! Vota kuulda mu anumist ja
¨
ara saada mind tagasi kirjutaja
Jehonatani majja, i sest seal ma

JEREMIJA 37:21–38:18
suren.” a 21 Seepeale andis ku¨
ningas Sidkija kasu, et Jeremi˜
ja pandaks vahtkonnaoue b vahi
¨
alla. Seal anti talle iga paev
¨
¨
c
uks leib pagarite tanavalt, kuni
kogu linnast sai leib otsa. d Ja
¨
˜
Jeremija jai vahtkonnaoue.
Maatani poeg Sefatja,
Pashuri poeg Gedalja,
Selemja poeg Juukal e ja Malkija poeg Pashur f kuulsid, kui¨ ¨
das Jeremija raakis rahvale:
¨
¨ ¨
2 „Nii utleb Jehoova: „Kes jaab
˜ ˜
¨
siia linna, sureb mooga, nalja
˜
¨ g
voi katku labi. Aga kes alis¨ ¨
tub kaldealastele, jaab elama ja
saab oma hinge enesele saa¨
¨ ¨
giks — ta jaab ellu.” h 3 Nii utleb Jehoova: „See linn langeb
¨
˜
¨
¨
Babuloni kuninga sojavae katte
ja ta vallutab selle.”” i
¨
4 Seepeale utlesid peamehed kuningale: „Lase see mees
˜
¨ ¨
surmata, j sest neid sonu raakides kahandab ta sellesse linna
¨
¨ ¨
˜
˜
jarele jaanud sojameeste voit˜
lusindu ja kogu rahva voitlusindu. See mees ei too rahva˜
le rahu, vaid onnetust.” 5 Kuningas Sidkija vastas: „Talitage temaga, nagu heaks arvate,
sest kuningas ei saa teid takistada.”
˜
6 Siis votsid peamehed Jeremija ja heitsid ta kuningapoeg
Malkija veemahutisse, mis oli
˜
vahtkonnaoues. k Nad lasid Je¨
remija koitega sinna alla. Seal
ei olnud vett, vaid ainult muda,
ja Jeremija vajus mutta.
7 Etiooplane Ebed-Melek, l
˜
oukonnaametnik, kes oli kuningakojas, kuulis, et Jeremija on
veemahutisse pandud. Kuningas istus parasjagu Benjamini
¨
varavas, m 8 kui Ebed-Melek
¨
¨
¨
laks kuningakojast valja ja utles kuningale: 9 „Mu isand kuningas! Need mehed on teinud
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prohvet Jeremijale kurja. Nad
on heitnud ta mahutisse ja ta
¨
sureb nalga, sest linnas pole
enam leiba.” a
10 Siis
andis
kuningas
¨
etiooplasele Ebed-Melekile ka˜
su: „Vota siit endaga kaa˜
sa 30 meest ja tommake proh¨
vet Jeremija mahutist valja,
enne kui ta sureb.” 11 Ebed˜
Melek vottiski mehed endaga
¨
kaasa ja laks kuningakoja varakambri b all olevasse ruumi,
kust nad said kaltse ja riide¨
¨
rabalaid. Nad lasid need koitega alla Jeremijale. 12 Etioop¨
lane Ebed-Melek utles Jeremijale: „Pane need kaltsud ja riide¨
rabalad endale kaenlaaluseisse
¨
koite alla.” Jeremija tegigi nii.
˜
13 Siis tombasid nad Jeremija
¨
¨
koite abil mahutist valja. Ja Je¨
˜
remija jai vahtkonnaoue. c
14 Kuningas Sidkija lasi
tuua prohvet Jeremija Jehoova
¨
koja kolmanda sissekaigu juur¨
de. Kuningas utles Jeremijale:
¨
„Ma ¨ tahan sinult midagi kusida. Ara varja minu eest midagi.” 15 Jeremija vastas Sidki¨ ¨
jale: „Kui ma sulle raagin, siis
sa ju tapad mu. Kui ma annan
˜
sulle nou, siis sa ju ei kuula.”
16 Seepeale kuningas Sidkija
vandus Jeremijale salaja: „Nii
˜
toesti, kui elab Jehoova, kes on
andnud meile elu, ei lase ma
sind tappa ega anna sind nen¨
de meeste katte, kes jahivad su
elu.”
¨
17 Siis utles Jeremija Sidki¨
jale: „Nii lausub Jehoova, vagede Jumal, Iisraeli Jumal: „Kui
¨
sa alistud Babuloni kuninga
˜
¨ ¨
voimukandjatele, siis sa paased
˜
eluga ja seda linna ei poletata
maha. Sina ja su kodakondsed
¨ ¨
paasete eluga. d 18 Aga kui sa
¨
˜
ei alistu Babuloni kuninga voimukandjatele, siis langeb see
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¨
˜
linn kaldealaste katte ja nad poletavad selle maha a ning ka sina
¨ ¨
¨
ei paase nende kaest.”” b
¨
19 Siis utles kuningas Sidkija
Jeremijale: „Ma kardan neid juu¨
¨
te, kes on lainud ule kaldealaste poolele, sest kui mind nende
¨
˜
katte antakse, voivad nad mind
julmalt kohelda.” 20 Aga Jere¨
mija utles: „Sind ei anta nen¨
˜
de katte. Vota kuulda Jehoova
¨ ¨
¨ ¨
haalt selles, mis ma sulle raa¨
¨
gin, ning sul laheb hasti ja sa
¨ ¨
jaad elama! 21 Kui sa aga keeldud alistumast, siis juhtub sinuga nii, nagu Jehoova on mulle
˜
teada andnud: 22 koik naised,
¨ ¨
kes on jaanud Juuda kuninga
¨
kotta, viiakse Babuloni kuninga
¨
˜
voimukandjate juurde. c Nad utlevad:
„Need, keda sa usaldasid,
petsid sind ja said su
¨
˜
ule voimust. d
¨
Nende parast on su jalad
mutta vajunud,
¨ ¨
aga nad ise on nuud
taandunud.”
˜
23 Koik su naised ja pojad
viiakse kaldealaste juurde ning
¨ ¨
¨
sa ei paase nende kaest, vaid
¨
˜
Babuloni kuningas votab sind
¨
˜
e
kinni ja sinu parast poletatakse see linn maha.” f
¨
24 Siis utles Sidkija Jere¨
mijale: „Mitte keegi argu kuulgu sellest, muidu sa sured!
25 Kui peamehed saavad tea¨ ¨
da, et ma sinuga olen raakinud,
¨
ning tulevad sinu juurde ja ut¨ ¨
levad: „Raagi meile,
mida sa ku¨
¨
ningale utlesid! Ara varja meie
eest midagi, siis me ei hukka
¨ ¨
sind. g Mida kuningas sulle raakis?”, 26 siis vasta neile: „Ma
anusin kuningat, et ta ei saadaks mind tagasi Jehonatani
majja surema.”” h
˜
¨
27 Mone aja parast tulidki
˜
koik peamehed Jeremija juur-
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¨
de ja hakkasid teda kusitlema.
Tema vastas neile nii, nagu ku¨
ningas oli kaskinud. Siis ei
¨
oelnud nad talle enam midagi, sest nad ei saanud jutuajamisest midagi teada. 28 Jere¨
˜
¨
mija jai vahtkonnaoue kuni paevani, mil Jeruusalemm vallutati. a Kui Jeruusalemm vallutati, b
oli ta ikka seal.
Juuda kuninga Sidkija
¨
¨
uheksanda aasta kum¨
nendal kuul tulid Babuloni kuningas Nebukadnetsar ja kogu
˜
¨
tema sojavagi Jeruusalemma
alla ja hakkasid seda piirama. c
¨
¨
2 Sidkija uheteistkumnenda
¨
aasta neljanda kuu uheksandal
¨
¨ ¨
paeval murdsid nad linnamuu¨
rist labi.d 3 Siis tulid ja istu¨
˜
¨
sid Keskvaravasse koik Babulo˜
ni kuninga voimukandjad: e Samgar1 Neergal Sar-Eser, ravsaris2
Nebo Sar-Sekim,3 ravmag4 Neer˜
¨
gal Sar-Eser ja koik teised Babu˜
loni kuninga voimukandjad.
¨
4 Neid nahes Juuda kunin˜
˜
gas Sidkija ja koik sojamehed
¨ ¨
˜
pogenesid. f Nad lahkusid oosel
linnast kuninga aiateed pidi to¨ ¨
¨
¨
peltmuuri varava kaudu ja lak¨ ¨
sid edasi mooda Araba teed. g
˜
¨
5 Aga kaldealaste sojavagi ajas
˜
neid taga ja sai Jeeriko korbe¨
tasandikul Sidkija katte. h Kal˜
dealased votsid ta kinni ja viisid Hamatimaale i Riblasse j Ba¨
buloni kuninga Nebukadnetsa¨
ri juurde, kus see tema ule
˜
¨
kohut moistis. 6 Babuloni kuningas lasi Riblas Sidkija silme
all tema pojad tappa ning Ba¨
buloni kuningas lasi tappa ka
˜
¨
koik Juuda ulikud. k 7 Ta tegi

39

˜
˜
39:3 1 Ilmselt tiitel. 2 Voib tolkida ka
¨
¨
„ulemkammerharra”. 3 Heebreakeelse
¨
˜
¨
teksti jargi on voimalik ruhmitada ka
nii: „Neergal Sar-Eser, Samgar-Nebo,
˜
˜
Sar-Sekim, ravsaris”. 4 Voib tolkida ka
¨
„ulemmaag”, „astroloog”.

JEREMIJA 39:8–40:7
Sidkija silmad pimedaks ja pani
ta vaskahelaisse, et viia ta Ba¨
buloni. a
˜
8 Siis poletasid kaldealased
kuningakoja ja elumajad maha b
˜
ning lohkusid Jeruusalemma
¨ ¨
muurid. c 9 Need rahva seast,
¨ ¨
kes olid linna alles jaanud, ning
¨
¨
¨ ¨
ulejooksikud ja teised jarelejaanud pagendas ihukaitsepealik
¨
Nebusaradan d Babuloni.
˜
10 Aga moned vaesemad ini¨
mesed, kel midagi polnud, jattis ihukaitsepealik Nebusaradan Juudamaale. Ta andis nei¨
˜
le viinamagesid ja polde1. e
¨
11 Babuloni kuningas Nebukadnetsar andis ihukaitsepealik Nebusaradanile Jeremija
¨
˜
kohta kasu: 12 „Vota ¨ ta ja
kanna tema eest hoolt. Ara tee
¨
talle midagi halba, vaid taida
iga ta palve.” f
13 Siis lasid ihukaitsepealik
Nebusaradan, ravsaris Nebusasban, ravmag Neergal Sar-Eser
˜
¨
ja koik teised Babuloni kuninga
¨
tahtsamad mehed 14 tuua Je¨
˜
remija vahtkonnaouest g ara ning
¨
nad andsid ta ule Gedaljale, h
Saafani i poja Ahikami j pojale, et
see viiks ta oma majja. Nii sai ta
elada rahva keskel.
15 Sel ajal kui Jeremijat vaht˜
konnaoues kinni hoiti, k tuli tal˜
le Jehoovalt sonum: 16 „Mine
¨
utle etiooplasele Ebed-Melekile: l
¨
„Nii lausub vagede Jehoova, Iis¨
raeli Jumal: „Ma viin taide oma
˜
˜
sonad selle linna kohta tema onnetuseks, mitte tema heaks, ja
¨
¨
¨
see taitub sel paeval sinu nahes.
17 Aga sinu ma vabastan sel
¨
paeval, lausub Jehoova, ning
¨
sind ei anta nende meeste katte, keda sa kardad.
˜
¨
39:10 1 Teine voimalik tahendus: „ja pa¨ ¨
ni nende peale tookohustuse”.
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¨ ¨
˜
18 Ma paastan sind toesti ja
˜ ˜
¨
¨ ¨
sa ei lange mooga labi. Sa paased eluga, a kuna sa oled lootnud minu peale, b lausub Jehoova.”””
˜
See on sonum, mis tuli
¨
Jehoovalt Jeremijale parast seda, kui ihukaitsepealik
Nebusaradanc oli ta Raamas d
vabaks lasknud. Jeremija oli ol¨
nud kaeraudus, kui Nebusara˜
˜
dan oli votnud ta koigi Jeruusalemma ja Juuda vangide
seast, keda viidi parasjagu Ba¨
buloni pagendusse. 2 Ihukait¨
sepealik utles Jeremijale: „Sinu
Jumal Jehoova kuulutas selle˜
le paigale onnetust. 3 Jehoo˜
¨
va tegigi oma sona jargi, sest te
patustasite Jehoova vastu ega
˜
¨ ¨
votnud kuulda tema haalt. Sel¨
leparast ongi teiega nii juhtu¨
nud. e 4 Ma vabastan sind tana
¨
kaeraudadest. Kui sa tahad tul¨
la koos minuga Babuloni, siis
tule, ma hoolitsen sinu eest.
Aga kui sa ei taha tulla koos
¨
¨
minuga Babuloni, siis ara tule.
Kogu maa on sinu ees lahti.
Kuhu tahad, sinna mine.” f
5 Jeremija polnud veel taga¨
¨
si lainud, kui Nebusaradan utles: „Mine Gedalja, g Saafani h
poja Ahikami i poja juurde, kelle
¨
Babuloni kuningas on seadnud
¨
¨ ¨
Juuda linnade ule, ja jaa tema
˜
juurde selle rahva keskele voi
mine kuhu tahes.”
Ihukaitsepealik andis talle
toidumoona ja kingituse ning
lasi tal minna. 6 Jeremija
¨
lakski Mispasse j Ahikami poja
¨
Gedalja juurde ning jai elama
tema juurde rahva sekka, kes
¨ ¨
oli maale alles jaanud.
˜
¨ ¨
7 Peagi kuulsid koik vaeulemad, nemad ja nende mehed sel
¨
maal, et Babuloni kuningas on
¨ ¨
maaranud Ahikami poja Gedal-

40
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¨
ja selle maa ule ning on pannud
ta hoolitsema meeste, naiste,
laste ja selle maa vaeste eest,
¨
keda polnud Babuloni pagendaa
tud. 8 Siis tulid Gedalja juurde Mispasse b Netanja poeg Ismael, c Kaareahi pojad Joohanan d ja Joonatan, Tanhumeti
poeg Seraja, netofalase Eefai
pojad ja maakatlase poeg Jesanja, e nemad ja nende mehed.
9 Gedalja, Saafani poja Ahikami poeg, kinnitas
neile ja nende
¨
meestele: „Arge kartke teenida
kaldealasi! Elage sellel maal ja
¨
teenige Babuloni kuningat, siis
¨
¨
¨ ¨
laheb teil hasti. f 10 Mina jaan
Mispasse, et esindada teid kaldealaste ees, kes tulevad meie
juurde. Teie aga varuge veini,
˜
suviseid puuvilju1 ja oli ning
¨
taitke nendega oma anumad ja
elage linnades, mis te olete oma
˜
valdusse votnud.” g
˜
11 Koik juudid, kes olid
Moabis, Ammonis, Edomis ning
˜
koigis teistes maades, kuulsid,
¨
et Babuloni kuningas on luba˜
¨ ¨
nud monedel Juudasse jaada ja
¨ ¨
¨
on maaranud nende ule Gedalja, Saafani poja Ahikami poja.
˜
12 Siis hakkasid koik juudid ta¨ ¨
˜
gasi poorduma koigist neist
paigust, kuhu nad olid pillutatud, ning nad tulid Juudamaale Mispasse Gedalja juurde. Ja
¨
nad varusid vaga palju veini
ja suviseid puuvilju.
13 Kaareahi poeg Joohanan
˜
¨ ¨
ja koik vaeulemad, kes olid
sel maal, tulid Mispasse Gedal¨
ja juurde. 14 Nad utlesid talle: „Kas sa tead, et ammonlas¨
teh kuningas Baalis on lakitanud Netanja poja Ismaeli sind
tapma?”i Aga Ahikami poeg Gedalja ei uskunud neid.
¨
40:10 1 Need olid uldjuhul viigimarjad,
˜
aga monikord ka datlid.
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15 Kaareahi poeg Joohanan
¨
utles Gedaljale salaja Mispas:
„Ma tahan minna ja tappa Netanja poja Ismaeli, keegi ei saa
sellest teada. Miks peaks ta tap˜
ma sinu ja miks peaks koik
juudalased, kes sinu juurde
on kogunenud, laiali pillutata¨ ¨
ma ning Juuda jaak hukkuma?”
16 Aga Ahikami poeg Gedalja a
¨
utles Kaareahi
pojale Joohana¨
nile: „Ara tee seda. Sa valetad
Ismaeli kohta.”
Seitsmendal kuul tulid Ismael, b Elisama poja Netanja poeg, kes oli kuningli¨
¨
kust soost ja uks kuninga taht¨
samaid mehi, ning veel kumme meest Ahikami poja Gedalja
juurde Mispasse. c Kui nad asu¨
sid Mispas uheskoos keha kin˜
nitama, 2 tousid Netanja poeg
¨
Ismael ja kumme meest, kes
˜
olid temaga, ning loid Gedalja, Saafani poja Ahikami poja,
˜ ˜
moogaga maha. Nii surmas Is¨
mael mehe, kelle Babuloni ku¨ ¨
ningas oli maaranud selle maa
¨
˜
˜
ule. 3 Ta loi maha ka koik juudid, kes olid Gedalja juures Mis˜
pas, samuti loi ta maha kaldea˜
laste sojamehed, kes seal olid.
¨
¨
¨
4 Jargmisel paeval parast Gedalja tapmist, kui keegi sellest
veel ei teadnud, 5 tulid Sekemist, d Siilost e ja Samaariast f 80
meest. Neil olid habemed maha
˜
¨
aetud, riided lohki karistatud ja
¨
˜
ihu loigutud g ning kaes roaohvrid ja viiruk, h mida nad tahtsid viia Jehoova kotta. 6 Ne¨
tanja poeg Ismael laks Mispast
¨
˜
neile vastu, laks ja nuttis. Joud¨
nud nende juurde, utles ta: „Tulge Ahikami poja Gedalja juurde.”
˜
7 Aga kui nad linna joudsid, siis
Netanja poeg Ismael koos oma
meestega tappis nad ja viskas
veemahutisse.
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¨
8 Nende seas aga oli kum¨
me meest,
kes
utlesid
Ismaeli¨
le: „Ara tapa meid, sest meil
˜
on pollul peidetud varusid: nisu
˜
ja otri, oli ja mett.” Nii otsustas ta, et ei surma neid ja nen˜
de vendi. 9 Ismael viskas koigi nende meeste laibad, kelle ta
oli tapnud, suurde veemahutisse, mille kuningas Aasa oli tei¨
nud Iisraeli kuninga Baesa pa¨
rast. a Sellesama veemahuti taitis Netanja poeg Ismael tapetutega.
˜
˜
10 Ismael vottis vangi koik
¨
¨ ¨
Mispasse jarelejaanud, b seal¨
˜
hulgas kuningatutred, ta vot¨ ¨
tis vangi kogu Mispasse jaanud
rahva, kelle ihukaitsepealik Ne¨
busaradan oli jatnud Ahikami poja Gedalja hoolde. c Netanja poeg Ismael vangistas nad ja
¨
laks ammonlaste d juurde.
11 Kui Kaareahi poeg Joo¨ ¨
hanan e ja vaeulemad, kes olid
¨
uhes temaga, kuulsid, millist
kurja Netanja poeg Ismael oli
teinud, 12 kogusid nad me¨
˜
hed kokku ja laksid sodima Netanja poja Ismaeliga ning leidsid ta Gibeonist suure veekogu
¨ ¨
aarest.
13 Kui need inimesed, kel¨
le Ismael oli kaasa toonud, nagid Kaareahi poega Joohana˜
¨ ¨
ni ja koiki vaeulemaid, kes olid
˜ ˜
koos temaga, siis nad roomusta˜
sid. 14 Siis koik need, kelle Is˜
mael oli Mispastf vangi votnud,
¨
laksid tagasi Kaareahi poja Joohanani juurde. 15 Aga Netanja
˜
poeg Ismael pogenes koos kaheksa mehega Joohanani eest
ammonlaste juurde.
16 Kaareahi poeg Joohanan
˜
¨ ¨
ja koik vaeulemad, kes olid koos
˜
temaga, votsid endaga kaasa
¨
¨ ¨
kogu jarelejaanud Mispa rahva,
¨ ¨
kes oli paasenud Netanja poja Is-
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¨
¨
maeli kaest parast seda, kui see
¨ ¨
oli maha loonud Ahikami poja
˜
Gedalja. a Nad toid Gibeonist ta˜
gasi mehed, sojamehed, naised,
˜
lapsed ja oukonnaametnikud.
¨
17 Siis nad laksid ja peatusid
Kimhami majutuspaigas Petlem¨
ma lahedal, b kavatsedes minna
¨ ¨
Egiptusse, c 18 et paaseda pakku kaldealaste eest. Nad kartsid
kaldealasi, sest Netanja poeg Is¨ ¨
mael oli loonud maha Ahikami
¨
poja Gedalja, kelle Babuloni ku¨ ¨
ningas oli maaranud selle maa
¨
ule. d
˜
Siis astusid ligi koik
¨ ¨
vaeulemad ning Kaareahi
poeg Joohanan, e Hoosaja poeg
˜
Jesanja1 ja kogu rahvas koi˜
ge pisemast koige suuremani
¨
2 ning utlesid prohvet Jeremijale: „Palun kuula meie anumist ja palveta meie eest oma
˜
Jumala Jehoova poole, koigi
¨ ¨
allesjaanute eest, sest nagu sa
¨
¨
¨
¨ ¨
naed, on meid
vahe jarele jaa¨
nud. f 3 Oelgu sinu Jumal Jehoova meile, millist teed meil
¨
tuleb kaia ja mida me peame tegema.”
4 Prohvet Jeremija kostis
˜
neile: „Ma votan teid kuulda
ja palvetan teie Jumala Jehoova poole, nagu te palute, ja ma
˜
annan teile edasi iga sona, mis
¨
Jehoova
teile
vastuseks
utleb.
¨
˜
¨
Uhtki sona ei jata ma enda teada.”
5 Nad vastasid Jeremijale:
˜
„Olgu Jehoova toeline ja ustav
tunnistaja, kes tunnistab meie
¨
vastu, kui me ei tee tapselt nii, nagu su Jumal Jehoo˜
va meid sinu kaudu opetab.
˜
˜
6 Olgu see sonum hea voi halb,
me kuuletume oma Jumalale
Jehoovale, kelle juurde me sind
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¨
¨
¨
lakitame, et meil laheks hasti
¨
˜
tanu sellele, et me votame kuul¨ ¨
da oma Jumala Jehoova haalt.”
¨
¨
¨
7 Kumne paeva parast tuli
˜
Jehoovalt Jeremijale sonum.
8 Jeremija kutsus siis Kaarea˜
hi poja Joohanani ja koik
¨ ¨
vaeulemad, kes olid koos te˜
maga, ja kogu rahva koige pise˜
mast koige suuremani a 9 ning
¨
utles neile: „Nii lausub Iisraeli Jumal Jehoova, kelle juurde
¨
te mind oma palvega lakitasite:
¨ ¨
10 „Kui te jaate sellele maale,
¨
siis ehitan ma teid ules, mitte ei
kisu maha, ja istutan teid, mit¨
te ei juuri valja, sest ma tunnen
˜
¨
kurbust selle onnetuse parast,
b
mis ma
teie
peale
olen
toonud.
¨
¨
11 Arge kartke Babuloni ku¨
ningat, kelle parast te olete hirc
mul.”
¨
Arge kartke teda, sest mi¨ ¨
na olen teiega, et teid paasta
¨
ja tema kaest vabastada, lausub Jehoova. 12 Mina halastan teile d ning temagi halastab
teile ja laseb teil minna tagasi
omale maale.
¨
13 Kui te aga utlete: „Ei, me
¨ ¨
˜
ei jaa siia maale!” ega vota kuul¨ ¨
da oma Jumala Jehoova haalt,
¨
14 vaid lausute: „Me laheme
hoopis Egiptusemaale, e kus me
¨
˜
ei nae soda, ei kuule sarve¨ ¨
¨
haalt ega tunne nalga. Sinna
¨ ¨
me jaame elama”, 15 siis kuu˜
¨
lake Jehoova sonu, te Juuda ja¨ ¨
¨
relejaanud. Nii lausub vagede
Jehoova, Iisraeli Jumal: „Kui te
olete kindlalt otsustanud min¨
na Egiptusse ning lahetegi sin˜ ˜
na elama, 16 siis mook, mille
ees te tunnete hirmu, saab teid
¨
¨
Egiptusemaal katte, ja nalg,
mida te kardate, tuleb teile
¨
Egiptusse jarele ning seal te su˜
rete. f 17 Koik, kes otsustavad
minna Egiptusse elama, sure˜ ˜
¨
˜
¨
vad mooga, nalja voi katku labi.
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¨
¨ ¨
Mitte ukski neist ei jaa ellu ega
¨ ¨
paase, sest ma toon nende pea˜
le onnetuse.”
¨
18 Nii lausub vagede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Nagu ma
¨
olen valanud valja oma viha
ja raevu Jeruusalemma elanike
peale, a nii valan ma oma rae¨
¨
vu valja ka teie peale, kui te lahete Egiptusse. Te saate neetavaiks, kohutavaks vaatepildiks,
¨
sajatuse ja teotuse marklauaks b
¨
ega nae enam seda paika siin
kunagi.”
¨ ¨
19 Jehoova on raakinud teie
¨
¨ ¨
kohta,
te
Juuda
j
arelej
aanud.
¨
Arge minge Egiptusse! Teadke,
¨
et ma olen tana teid hoiatanud,
¨ ¨
20 et teil tuleb oma suutegude eest maksta eluga. Sest te
saatsite mind oma Jumala Je¨
hoova juurde, oeldes: „Palveta
meie eest meie Jumala Jehoova
˜
poole ja anna meile teada koik,
¨
mis meie Jumal Jehoova utleb,
ning nii me ka teeme.” c 21 Ma
¨
¨
olen teile tana seda oelnud, aga
˜
te ei vota kuulda oma Jumalat
Jehoovat ega tee midagi, mida
¨
ta on minu kaudu kaskinud teil
¨ ¨
teha. d 22 Aga teadke nuud, et
˜ ˜
¨
˜
te surete mooga, nalja voi kat¨
ku labi paigas, kuhu te igatsete
elama asuda.” e
Niipea kui Jeremija oli
¨ ¨
˜
raakinud rahvale koik
˜
nende Jumala Jehoova sonad,
millega nende Jumal Jehoova oli ta nende juurde saat˜
˜
¨
nud, koik need sonad, 2 utlesid Hoosaja poeg Asarja, Kaareahi poeg Joohanan f ja teised jultunud mehed Jeremijale:
„Kogu su jutt on vale! Meie Jumal Jehoova
¨ pole saatnud sind
teatama: „Arge minge Egiptusse elama.” 3 See on hoopis
¨
Neerija poeg Baaruk, g kes assitab sind meie vastu, et meid
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¨
antaks kaldealaste katte sur˜
¨
mata voi Babuloni pagendusse
viia.” a
˜
4 Niisiis ei votnud Kaareahi
¨
¨ ¨
poeg Joohanan, ukski vaeulem
¨
ega rahvas kuulda Jehoova kas¨ ¨
ku jaada Juudamaale, 5 vaid
Kaareahi poeg Joohanan ja
¨ ¨
˜
vaeulemad votsid endaga kaa¨ ¨
˜
sa kogu Juuda jaagi, koik need,
kes olid naasnud elama Juudamaale nende rahvaste hulgast, kelle sekka nad olid olnud
˜
pillutatud.b 6 Nad votsid mehed, naised, lapsed, kuninga¨
˜
tutred ja koik, kelle ihukaitse¨
pealik Nebusaradan c oli jatnud
d
e
Gedalja, Saafani poja Ahikami f poja juurde, samuti prohvet
Jeremija ja Neerija poja Baaru¨
ki, 7 ning laksid Egiptusemaa˜
le, sest nad ei votnud kuulda
¨ ¨
˜
Jehoova haalt. Ja nad joudsid
Tahpanheesini. g
8 Tahpanheesis tuli Jeremi˜
˜
jale Jehoovalt sonum: 9 „Vo¨
ta katte suured kivid ja peida
¨
¨
need juutide nahes mordi sisse
tellistest sillutises, mis on Tah¨
panheesis vaarao koja sissekai¨
gu juures, 10 ja utle neile: „Nii
¨
lausub vagede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Ma lasen kutsuda
¨
Babuloni kuninga Nebukadnetsari, oma teenija, h ning panen
tema trooni nende kivide peale,
¨
mis ma ara peitsin, ning tema
¨
laotab nende ule oma kuning¨ ¨
liku telgi. i 11 Ta tuleb ja loob
¨ ¨
Egiptusemaad. j Kes vaarib sur˜
¨ ¨
˜
matobe, jaab surmatoppe. Kes
¨ ¨
˜
¨
vaarib vangipolve, laheb van¨ ¨
˜ ˜
gi. Kes vaarib mooka, hukkub
¨ ¨
˜
˜ ˜
¨
mooga labi. k 12 Ma suutan polema Egiptuse jumalate temp˜
lid. l Kuningas poletab need
¨ ¨
maha ja viib nad vangi. Ta ruutab end Egiptusemaaga, nagu
karjane katab end kuuega, ja
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ta lahkub sealt rahus1. 13 Ta
kisub Egiptusemaal maha Beet˜
Semese1 sambad2 ning poletab
Egiptuse jumalate templid.”””
˜
See on sonum, mis tuli
˜
Jeremijale koigi juutide
kohta, kes elasid Egiptusemaal, a nende kohta, kes elasid
Migdolis,b Tahpanheesis, c Noofis1 d ja Patrosemaal: e 2 „Nii
¨
¨
utleb vagede Jehoova, Iisraeli
¨
Jumal: „Te olete nainud kogu
˜
˜
seda onnetust, mis ma toin Je˜
ruusalemma f ja koigi Juuda lin¨ ¨
nade peale. Need on nuud varemeis, keegi ei ela seal. g 3 See
˜
on nonda teie kurjade tegude
¨
parast, mida te tegite minu solvamiseks, kui ohverdasite teistele jumalatele h ja teenisite jumalaid, keda ei tundnud ei teie
¨
ega teie esiisad. i 4 Ma lakita˜
sin teie juurde koik oma proh¨
¨
vetid, lakitasin neid ikka ja jal¨
¨
le teile utlema: „Palun arge teh¨
ke seda jaledust, mida ma vihkan.” j 5 Teie aga ei kuulanud,
¨ ¨
˜
ei pooranud oma korva minu
¨ ¨
poole, ei poordunud oma kurjusest ega lakanud ohverdamast
¨
teistele jumalatele. k 6 Seepa¨
rast valasin ma valja oma raevu ja viha ning see leegitses
Juuda linnades ja Jeruusalem¨
ma tanavatel, nii et need said
¨
varemeiks ja tuhermaaks, nagu
see praegu ongi.” l
¨ ¨
¨
¨
7 Nuud utleb Jehoova, vagede Jumal, Iisraeli Jumal: „Miks
˜
tombate enda peale selle suure
˜
¨
onnetuse, nii et Juudast havi˜
vad koik mehed ja naised, lap¨ ¨
sed ja imikud ning teile ei jaa
kedagi? 8 Miks peaksite mind
¨
¨ ¨
solvama oma katetooga, ohver-
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˜
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˜
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1 St Memphises.
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dades teistele jumalatele Egiptusemaal, kuhu te olete elama
asunud? Te hukkute ning saate
˜
neetavaiks ja teotatavaiks koigi
maa rahvaste seas. a 9 Kas olete unustanud oma esiisade kurjad teod, Juuda kuningate kurjad teod, b nende naiste kurjad
teod, c samuti teie endi ja teie
naiste kurjad teod, d mida on
tehtud Juudamaal ja Jeruusa¨
¨
lemma tanavatel? 10 Kuni tanaseni pole te alandunud ega
tundnud hirmu.e Te pole toimi¨ ¨
nud mu seaduste ega maaruste
¨
jargi, millest ma teil ja teie esi¨
isadel kaskisin kinni pidada.” f
¨
¨
11 Seeparast lausub vagede
Jehoova, Iisraeli Jumal: „Ma
olen otsustanud tuua teie peale
˜
¨
onnetuse ja havitada kogu Juu˜
¨
da. 12 Ma votan Juuda jare¨ ¨
lejaanud, kelle kindel otsus
oli Egiptusemaale elama min˜
na, ja nad koik hukkuvad Egip˜ ˜
tusemaal. g Nad langevad moo¨
¨
ga labi ning saavad otsa nal¨
˜
¨
˜
ja labi, koige vaiksemast koige
˜ ˜
suuremani, nad surevad mooga
¨
¨
ja nalja labi. Nad saavad neetavaiks, kohutavaks vaatepil¨
diks, sajatuse ja teotuse marklauaks. h 13 Ma karistan neid,
˜ ˜
kes elavad Egiptusemaal, moo¨
ga, nalja ja katkuga, just nagu
ma karistasin Jeruusalemma. i
¨
¨ ¨
14 Juuda jarelejaanutest, kes
¨
on lainud Egiptusemaale ela¨ ¨
¨ ¨
ma, ei paase ega jaa ellu keegi, et minna tagasi Juudamaale.
¨ ¨
Nad ihkavad sinna tagasi poorduda ja seal elada, kuid nad ei
¨
¨
lahe sinna tagasi, valja arvatud
¨
¨ ¨
vahesed paasenud.””
˜
15 Koik mehed, kes teadsid,
et nende naised on ohverdanud
˜
teistele jumalatele, ja koik naised, kes seisid seal suures summas, ja kogu rahvas, kes elas
Egiptusemaal j Patroses,k vasta-
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˜
sid Jeremijale: 16 „Me ei vota
˜
kuulda seda sonumit, mis sa
¨ ¨
oled meile Jehoova nimel raakinud, 17 vaid teeme teoks iga
˜
sona, mis on tulnud meie suust.
Me ohverdame taevakuningannale1 ja valame talle joogiohvreid, a nii nagu meie, meie esiisad, kuningad ja peamehed tegime Juuda linnades ja Jeruu¨
salemma tanavatel, kui meil oli
¨
kulluslikult leiba ja hea elu
¨
˜
ning meid ei tabanud ukski onnetus. 18 Alates ajast, kui me
enam ei ohverda taevakuningannale ega vala talle joogiohv˜
reid, on meil olnud puudus koigest ning me oleme hukkunud
˜ ˜
¨
¨
mooga ja nalja labi.”
19 Naised lisasid: „Kui me
ohverdasime taevakuningannale ja valasime talle joogiohvreid, siis eks olnud meie me˜
hed nous, et me valmistame talle tema enda kujulisi ohvrileibu
ja valame talle joogiohvreid?”
˜
20 Siis vastas Jeremija koigi¨ ¨
le, kes temaga raakisid, nii meestele kui ka nende naistele ja kogu
¨
rahvale: 21 „Jehoova maletas
¨
ja pani tahele ohvreid, mida
teie, teie esiisad, kuningad, pea˜
mehed ja maa rahvas toite Juu¨
da linnades ja Jeruusalemma ta˜
navatel.b 22 Lopuks ei talunud
Jehoova enam teie kurje tegusid
¨
ja jaledusi ning teie maast sai kohutav vaatepilt, laastatud ja neetud paik, kus keegi ei ela, nagu
see praegu ongi. c 23 Kuna te
˜
toite neid ohvreid ja patustasite
Jehoova vastu, eirates Jehoova
¨ ¨
¨ ¨
haalt ning tema seadusi, maarusi ja meeldetuletusi, siis on teid
˜
tabanud see onnetus, mis praegu teie peal on.” d
44:17 1 Jumalanna, keda usust taganenud iisraellased kummardasid; arvatavasti viljakusjumalanna.
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¨
24 Jeremija utles rahvale ja
naistele veel: „Kuula Jehoo˜
va sonu, kogu Juuda, kes oled
Egiptusemaal. 25 Nii lausub
¨
vagede Jehoova, Iisraeli Jumal:
„See, mida teie ja teie naised
¨ ¨
olete raakinud oma suuga, sel¨
¨
le te olete oma katega tai¨
de viinud. Te utlesite: „Me tee˜
me nii, nagu oleme tootanud.
Me ohverdame taevakuningannale ning valame talle joogiohv¨
reid.” a Naised, taitke siis oma
˜
tootused, tehke, mida olete lubanud!”
¨
26 Seeparast kuula Jehoo˜
va sonu, kogu Juuda, kes elad
Egiptusemaal: „Ma vannun oma
suure nime juures, lausub Je¨
hoova, et ukski Juuda mees b
kogu Egiptusemaal ei vannu
¨
enam minu nimel, oeldes: „Nii
˜
˜
toesti, kui elab korgeim valitseja Jehoova!” c 27 Ma pean
neid silmas, et tuua nende pea˜
le onnetus, mitte midagi head. d
Juudalased Egiptusemaal huk˜ ˜
¨
¨
kuvad mooga ja nalja labi, kuni neid pole enam. e 28 Vaid
¨
¨ ¨
˜ ˜
vahesed paasevad mooga eest
¨ ¨
ja poorduvad Egiptusest taga˜
si Juudamaale. f Siis koik Juuda
¨
¨ ¨
jarelejaanud, kes on tulnud elama Egiptusemaale, saavad tea˜
¨
da, kelle sona on taitunud — kas
˜
minu voi nende oma.”
¨
29 See on teile margiks, lausub Jehoova, et ma karistan
teid selles paigas, nii et te teak˜
site, et minu sonad, millega ma
˜
˜
tootasin tuua teie peale onnetu¨
¨
se, lahevad taide. 30 Nii lausub Jehoova: „Ma annan vaarao
Hofra, Egiptuse kuninga, tema
¨
¨
vaenlaste katte ja nende katte,
kes jahivad tema elu, just nagu
ma olen andnud Juuda kuninga
¨
Sidkija tema vaenlase Babuloni
¨
kuninga Nebukadnetsari katte,
kes jahtis ta elu.”” g
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Need on prohvet Jere˜
mija sonad Neerija pojaa
le Baarukile. Baaruk pani need
¨
Jeremija etteutlemisel raamatusse kirja b Juuda kuninga Joojakimi, Joosija poja neljandal
aastal. c
2 „Nii teatab Iisraeli Jumal
Jehoova sinu kohta, Baaruk:
¨ ¨
¨
3 „Sa raagid: „Hada mulle, sest
Jehoova on lisanud mu valu¨
¨
le meeleharmi! Ma olen vasinud
ohkamast,
ma
ei
leia
asu.””
¨
˜
4 Utle talle nii: „Nonda lau¨
sub Jehoova: „Mis ma olen ules
ehitanud, selle ma kisun maha,
mis ma olen istutanud, selle
¨
ma juurin valja — kogu maa. d
5¨ Aga sina ihaldad suuri asju.
Ara ihalda!””
˜
˜
Sest ma toon onnetuse koigi
¨
inimeste peale,e utleb Jehoova,
¨ ¨
aga sina paased eluga, kuhu sa
¨
ka ei lahe.” f
Jehoovalt tuli prohvet
˜
Jeremijale s onum rah˜
vaste kohta. g 2 Sonum Egiptusele h vaarao Neho, i Egiptu˜
¨
se kuninga kohta, kelle sojava˜
¨ ¨
gi oli Eufrati joe aares ja kelle
¨
Babuloni kuningas Nebukadnetsar alistas Karkemises Juuda kuninga Joojakimi, j Joosija
poja neljandal aastal.
¨
3 „Seadke valmis vaiksed
ja suured kilbid,
astuge lahingusse!
4 Ratsanikud,
rakendage hobused
¨
ja hupake neile selga!
Asuge oma kohale,
¨
pange kiiver pahe!
¨ ¨
¨
Looge piigid laikima,
¨ ¨
riietuge soomusruusse!
¨
5 Miks naen ma nende silmis
hirmu?
Nad taanduvad, nende
˜
sojamehed on purustatud.
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˜
Nad pogenevad paanikas
ega vaata tagasi.
˜
Koikjal on kohkumus,
lausub Jehoova.
¨
˜
6 Vale ei suuda pogeneda ega
˜
sojamehed pakku pageda.
˜
Pohjas, Eufrati kaldail,
nad komistavad
ja langevad. a
˜
7 Kes on see, kes touseb
˜
nagu Niiluse jogi,
¨
nagu maslevate vetega
˜
joed?
˜
8 Egiptus touseb nagu Niilus, b
¨
˜
nagu maslevate vetega joed,
¨
¨
¨
ja utleb: „Ma lahen ules
ja katan maa,
¨
havitan linna
ja selle elanikud.”
¨ ¨
¨
9 Soostke ules, hobused!
Kihutage, vankrid!
¨
˜
Mingu valja sojamehed:
Kuus ja Puut,
kes kannate kilpi, c
Luudim, d sa osav vibumees,
kes vinnastad vibu. e
˜
10 See on korgeima valitse¨
¨
¨
ja vagede Jehoova paev, kat¨
temaksupaev, mil ta tasub vaen˜ ˜
lastele. Mook neelab ja kustutab oma janu, see joobub nen˜
de verest, sest korgeim valitseja
¨
vagede Jehoova on valmistanud
˜
˜
ohvri1 pohjamaal Eufrati joe
¨ ¨
aares. f
¨
11 Mine ules Gileadi
˜
ja vota palsamit, g
sa Egiptuse neitsi!
Asjatult tarvitad sa
paljusid ravimeid.
Sa ei parane. h
12 Rahvad on kuulnud
¨
su habist, i
¨
¨
su hadakisa on taitnud maa.
˜
Sojamees komistab
˜
sojamehe otsa,
¨
nad langevad uheskoos.”
˜
˜
46:10 1 Voib tolkida ka „korraldanud tapatalgud”.
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˜
13 Jehoova sonum prohvet
¨
Jeremijale selle kohta, et Babuloni kuningas Nebukadnetsar
¨ ¨
tuleb ja loob Egiptust. a
¨ ¨
14 „Raakige sellest Egiptuses,
teatage Migdolis, b
kuulutage seda Noofis1
c
¨ ja Tahpanheesis.
Oelge: „Asuge oma kohale,
pange end valmis,
˜ ˜
sest mook neelab inimesi
˜
¨
koikjal su umber.
¨
15 Miks on teie vagevad
¨
minema puhitud?
¨ ¨
¨
Nad ei jaanud pusima,
˜
sest Jehoova toukas
¨
nad ara.
16 Nad komistavad ja langevad
suurte hulkadena.
¨
¨
Nad utlevad uksteisele:
˜
¨
„Touskem ules! Mingem
tagasi oma rahva juurde
ja oma kodumaale,
¨ ¨
˜ ˜
et paaseda julma mooga
eest.””
17 Seal nad kuulutavad:
„Vaarao, Egiptuse kuningas,
¨
¨
teeb tuhja kara.
˜
Ta on lasknud voimaluse
¨
kaest.”d
˜
18 Nii toesti, kui ma elan,
lausub kuningas, kelle
¨
nimi on Vagede Jehoova,
ta1 tuleb, olles nagu
¨
Taabor e magede seas,
¨ ¨
nagu Karmel f mere aares.
19 Sea valmis oma asjad
pagenduseks,
¨
oh, tutar,
kes elad Egiptuses!
Noof saab kohutavaks
vaatepildiks.
˜
See pannakse polema1
¨
ja jaetakse elaniketa. g

f 1Ku 18:42

g Hes 32:15

46:14 1 St Memphises. 46:18 1 St Egip˜
tuse vallutaja. 46:19 1 Teine voimalik
¨
¨
tahendus: „see saab tuhermaaks”.

JEREMIJA 46:20–47:5
20 Egiptus on kui kena
mullikas,
˜
kuid pohjast tulevad talle
kallale parmud.
˜
21 Isegi tema palgasodurid on
nagu nuumvasikad,
¨ ¨
kuid nemadki poorduvad
¨
ja pagevad uheskoos.
¨ ¨ ¨
Nad ei jaa pusima, a
sest on tulnud
˜
¨
nende onnetuspaev,
aruandmise aeg.
22 Ta sisiseb nagu vingerdav
madu,
¨
sest talle tullakse jarele
suure hulgana,
kirvestega, nagu tulevad
puuraidurid.
23 Nad raiuvad maha tema
metsa, lausub Jehoova,
¨
kuigi see naib
¨
labitungimatu.
Neid on rohkem kui
rohutirtse, lugematu arv.
¨
¨ ¨
¨
24 Egiptuse tutar jaab habisse,
˜
ta antakse pohjamaa rahva
¨
katte. b
¨
25 Vagede Jehoova, Iisraeli Jumal, lausub: „Ma karistan
Aamonit c Noo1 d linnast, vaaraod ja Egiptust, tema jumalaid e ja kuningaid, jah, vaaraod
˜
ja koiki, kes temale loodavad.” f
¨
26 Ma annan nad nende katte, kes jahivad nende elu, Ba¨
buloni kuninga g Nebukadnetsa¨
¨
ri ja tema sulaste katte. Parast
¨
seda asustatakse Egiptus jalle,
nagu oli ammustel aegadel, lausub Jehoova. h
¨
27 Sina aga ara karda,
mu teenija Jaakob,
¨
ara kohku, Iisrael, i
¨ ¨
sest ma paastan su,
¨
toon su ara kaugelt
¨
ja sinu jarglased
nende vangistusemaalt. j
46:25 1 St Teeba.
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Jaakob naaseb ning elab
rahus ja muretult,
ilma et keegi teda
a
¨ kohutaks.
28 Ara siis karda, mu teenija
Jaakob, lausub Jehoova,
sest mina olen sinuga.
¨
˜
Ma havitan koik rahvad,
kelle sekka ma olen
sind pillutanud. b
¨
Sind ma ei havita, c
kuid ma karistan sind
¨ ¨
parajal maaral. d
Karistamata ma sind
¨
ei jata.”
˜
Jehoova sonum prohvet
Jeremijale vilistite koh˜
ta, e enne kui vaarao loi Gazat.
¨
2 Nii utleb Jehoova:
˜
„Pohja poolt tulevad veed,
neist saab tulvavesi.
¨
Need ujutavad ule maa
˜
ja koik, mis seal on,
linna ja selle elanikud.
Inimesed kisendavad,
˜
koik maa elanikud halavad.
¨
3 Kuuldes tema takkude
kabjaplaginat,
˜
¨
sojavankrite murinat
ja rataste raginat,
¨ ¨
ei poordu isad tagasi
aitama oma poegi,
¨
sest nende kaed on
˜
lotvunud
¨
¨
4 paeva parast,
¨
˜
mis havitab koik vilistid, f
¨
¨ ¨
mis jatab Tuurose g ja
˜
Siidoni h ilma koigist
¨
¨ ¨
jarelejaanud liitlastest.
¨
Jehoova havitab vilistid,
kes on Kaftoori1 i saarelt
tulnutest veel alles.
5 Gaza ajab end kiilaks1,
Askelon sunnitakse
vaikima. j
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Te orutasandikule
¨
¨ ¨
jarelejaanud,
kui kaua veel te end
˜
loigute? a
˜ ˜
6 Jehoova mook! b
Kui kaua veel pole sul rahu?
Mine tagasi tuppe,
¨
peatu ja pusi paigal!
˜
7 Kuidas voib see
¨
paigal pusida,
kui Jehoova on andnud
¨
sellele kasu!
Askeloni ja mereranniku
vastu c
on ta selle saatnud.”
¨
¨
Moabi d kohta utleb vagede Jehoova, Iisraeli Jumal:
¨
„Hada Nebole, e
¨
sest see on havitatud!
¨
Kirjataimf on habistatud
ja vallutatud.
Kindel1 varjupaik on
¨
habistatud ja purustatud. g
¨
2 Enam ei ulistata Moabi.
Hesbonis h on sepitsetud
tema langust:
˜
„Tulge, teeme talle lopu,
nii et see rahvas kaoks.”
Ka sina, Madmen, vaiki,
¨
˜ ˜
sest sinu kannul kaib mook.
3 Hooronaimisti
on kuulda kisa,
¨ ¨
seal on ruustamine
¨
ja having.
4 Moab on purustatud.
Tema lapsed nutavad.
¨ ¨
5 Mooda Luuhiti teed
¨
minnakse nuttes ules.
Hooronaimi teelt laskujad
¨
¨
toovad havingu parast
¨
kuuldavale hadakisa. j
˜
¨ ¨
6 Pogenege, paastke oma elu!
¨
Teist saab kui uksik
˜
kadakas korbes.

48
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7 Kuna sa loodad oma tegude
ja varanduse peale,
siis sindki vallutatakse.
Kemos a pagendatakse
¨
uhes oma preestrite
ja peameestega.
¨
8 Havitaja tuleb igasse linna,
¨
¨ ¨
ukski linn ei paase. b
Org hukkub
¨
ja lavamaa havitatakse,
¨
nagu Jehoova on oelnud.
¨
¨
9 Pustitage Moabile teetahis,
sest kui ta linnad varisevad
˜
rusudeks, ta pogeneb.
Tema linnadest saab
kohutav vaatepilt,
keegi ei ela neis. c
¨
10 Neetud on see, kes taidab
¨
Jehoova antud ulesannet
hooletult!
Neetud on see, kes hoiab
˜ ˜
oma mooka vere eest!
11 Noorusest alates on
moabiidid elanud
muretult,
nad on kui
settele tardunud vein.
Neid pole kallatud
¨
uhest anumast teise
ega ole neid kunagi
pagendatud.
¨
Seeparast on nende maitse
¨ ¨
jaanud samaks,
˜
nende lohn pole muutunud.
¨
12 Tulevad paevad, mil ma
saadan nende juurde mehed,
¨
kes kallavad nad umber, lausub Jehoova. Nad kallavad nad
¨
¨
umber, tuhjendavad nende anu¨ ¨
¨
mad ja loovad tukkideks nen˜
de suured noud. 13 Moabiidid
¨ ¨
¨
¨
jaavad habisse Kemose parast,
¨
¨
just nagu Iisraeli sugu jai habis¨
se Peeteli parast, mille peale ta
lootis.d
¨
14 Kuidas te julgete oelda:
¨
„Me oleme vagevad
˜
sojamehed, lahinguks
valmis”? e

JEREMIJA 48:15–33

¨
15 Moab on havitatud,
tema linnadesse on sisse
tungitud, a
ta valitud noored mehed
¨ ¨
on maha loodud, b
lausub kuningas, kelle nimi
¨
on Vagede Jehoova. c
¨
16 Moabiitide having on ligi,
¨
nende langus laheneb
kiiresti. d
˜
¨
17 Koik, kes neid umbritsevad,
tundku neile kaasa,
˜
koik, kes tunnevad neid
nimepidi.
¨
¨
Utelge: „Kuis kull on
˜
murtud see voimas kepp,
kaunis kepp!”
18 Lasku alla oma auhiilgusest
¨
ja istu janus1, oh, tutar,
kes elad Diibonis, e
¨
sest Moabi havitaja
on tulnud sinu kallale.
Ta teeb su kindlustatud
paigad varemeiks. f
¨ ¨
19 Seisa tee aares ja vaata,
g
Aroeri elanik.
¨
˜
Kusi mehelt, kes pogeneb,
ja naiselt, kes pageb:
„Mis on juhtunud?”
¨
20 Moab on habistatud,
teda on haaranud hirm.
Halage ja karjuge!
Kuulutage Arnonis, h
¨
et Moab on havitatud.
¨
˜
21 Lavamaa ule moistetakse kohut: i Holoni, Jahase j ja
Meefati, k 22 Diiboni, l Nebo m
ja Beet-Diblataimi, 23 Kirjataimi, n Beet-Gaamuli ja Beet-Meoni, o 24 Kerijoti, p Bosra ning
˜
¨
koigi Moabimaa linnade ule kau¨
gel ja lahedal.
25 Moabi sarv1
on maha raiutud,
¨
tema kasivars murtud,
lausub Jehoova.
˜
¨
48:18 1 Teine voimalik tahendus: „kuival
˜
maal”. 48:25 1 St joud.
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26 Jootke ta purju, a sest ta
on suurustanud
Jehoova ees. b
¨
Moab puherdab oma okses
ja on saanud pilkealuseks.
27 Eks olnud Iisrael
sinu pilkealune? c
Kas tabati ta
varaste hulgast,
et vangutad pead
¨ ¨
ja raagid temast halba?
28 Moabi elanikud,
¨
jatke maha linnad
¨
ja elage kaljurungastel,
olge kui tuvid,
kes pesitsevad
˜ ˜
kaljuseina oonsustes.”
29 „Me oleme kuulnud
Moabi uhkusest,
¨
˜
et ta on vaga kork,
¨
tema uleolevusest,
uhkusest ja
¨
¨
tema sudame ulbusest.” d
30 „Ma tean tema raevu,
lausub Jehoova,
kuid tema kiitlemine
on asjatu.
Nad ei tee midagi.
˜
31 Seetottu ma halan
¨
Moabi parast,
kisendan
¨
kogu Moabi parast,
oigan Kiir-Herese elanike
¨
parast. e
¨
32 Sinu parast,
oh, Sibma f viinapuu,
nutan ma kibedamini
¨
kui Jaaseri g parast.
˜
Sinu vohavad vosud
¨
ulatuvad ule vete,
˜
need on joudnud mereni,
Jaaserini.
¨
¨ ¨
Havitaja on soostnud
sinu suviste puuviljade
˜
ja viinamarjaloikuse
h
kallale.
33 Viljapuuaiast ja Moabimaalt
˜ ˜
on kadunud room ja lust. i

1077

34

35

36

37

38

39

˜
Ma olen teinud surutorres
˜
veinile lopu.
˜
Enam ei sotkuta
˜ ˜
˜
roomuhoisete saatel.
˜
Hoiked ei ole enam
˜ ˜
˜
roomuhoiked.a
¨
¨ ¨
Hesboni b hadahuudeid
on kuulda Elaalesse, c
¨ ¨
nende haalt Jahasesse, d
¨
¨ ¨
Soari hadahuudeid
Hooronaimi e ja
Eglat-Selisijasse.
Isegi Nimrimi veed
kuivavad. f
Ma kaotan Moabist selle,
kes toob ande ohvripaigas,
ohverdab oma jumalale,
lausub Jehoova.
¨
Seeparast kaebleb mu
¨
¨
suda1 Moabi parast
¨ ¨
otsekui floot2, g
ka Kiir-Herese elanike
¨
¨
parast kaebleb mu suda
¨ ¨
otsekui floot.
Sest tema kogutud rikkus
¨
havib.
˜
Koigi pead on paljaks
¨
poetud, h
˜
koigi habemed on aetud,
˜
¨
˜
koigi kaed on loigutud, i
¨
nende puusade umber
on kotiriie. j
˜
Koigilt Moabi katustelt
˜
¨
ja koigilt valjakutelt
¨
kostab uksnes halinat,
sest ma olen purustanud
Moabi
˜
otsekui kolbmatu anuma,
lausub Jehoova.
¨
Kui kohkunud ta kull on!
Halage!
¨
¨
Kuis kull Moab on habiga
taganenud!
Moabist on saanud
pilkealune,

˜
˜
¨
48:36 1 Voib tolkida ka „on mu suda ra¨ ¨
¨
hutu”. 2 Floodiga mangiti matustel leinaviise.
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˜
ta on hirmutuseks koigile
¨
enda umber.
˜
¨
Nonda utleb Jehoova:
¨ ¨
„Nagu kotkas soostab
saagi kallale, a
nii laotatakse tiivad laiali
Moabi kohal. b
Linnad vallutatakse,
˜
¨
kindlused voetakse kaest.
¨
Sel paeval on Moabi
˜
¨
sojameeste suda
¨
otsekui sunnitusvaludes
¨
naise suda.”
¨
Moab havitatakse,
see rahvas kaob, c
sest ta on suurustanud
Jehoova ees. d
¨ ¨
˜
Hirm, puunisauk ja loks
ootavad sind,
oh, Moabi elanik,
lausub Jehoova.
¨
˜
Igauks, kes pogeneb
hirmust,
¨ ¨
langeb puunisauku,
¨
¨ ¨
ja igauks, kes paaseb
¨
august valja,
¨ ¨
˜
puutakse loksu.
Sest ma toon Moabi
peale tema karistusaasta,
lausub Jehoova.
Hesboni varju all seisavad
˜
˜
pogenikud jouetult,
¨
sest Hesbonist valjub tuli
e
ja Siihonist leek.
˜
See poletab Moabi laubad
¨
˜
ja larmavate sodalaste
kolbad. f
¨
Hada sulle, oh, Moab!
Kemose g rahvas
on hukkunud.
Sinu pojad on vangistatud,
¨
tutred viidud pagendusse. h
¨
Viimseil paevil kogun ma
kokku Moabi vangid,
lausub Jehoova.
˜
˜
Siin loppeb kohtusonum
Moabi kohta.” i

JEREMIJA 49:1–12

¨
Ammonlastea kohta utleb
Jehoova:
„Kas Iisraelil polegi poegi?
¨
Kas pole tal parijat?
Miks on Malkam1 b
˜
votnud Gaadi endale? c
Miks elavad tema
kummardajad
Iisraeli linnades?
¨
Tulevad paevad,
lausub Jehoova,
mil ma lasen ammonlaste d
Rabba e vastu puhuda
¨
˜
marguannet sojaks1.
Temast saab rusuhunnik,
¨
ta tutarlinnad2
¨ ¨
˜
suudatakse polema.
˜
Iisrael votab enda valdusse
need, kelle valduses ta ise
¨
oli,f utleb Jehoova.
Hala, oh, Hesbon,
¨
sest Ai on havitatud!
¨
Nutke, Rabba tutarlinnad!
Pange endale
¨
kotiriie umber!
¨
Halage ja kaige ringi
kiviaedikutes1,
sest Malkam
viiakse pagendusse
¨
uhes oma preestrite
¨
ja ulematega. g
Miks sa kiitled orgudega,
oma viljakate tasandikega,
¨
sa ustavusetu tutar,
kes loodad
oma varandusele
¨
ja utled: „Kes tuleb
mulle kallale?”?
Ma toon su peale midagi
˜
kohutavat koigilt
¨
sinu umberkaudsetelt,
˜
lausub korgeim valitseja
¨
vagede Jehoova.

49

2

3

4

5

49:1 1 Ilmselt ammonlaste ebajumal,
keda nimetati ka Moolokiks ja Milkomiks.
˜
¨
˜
49:2 1 Teine voimalik tahendus: „kola¨
˜
˜
¨
da lahingukaral”. 2 Voib tolkida ka „um˜
˜
berkaudsed linnad”. 49:3 1 Voib tolkida ka „lambaaedikutes”.
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Teid pillutatakse laiali,
¨
igauks ise suunda,
keegi ei kogu
˜
pogenikke kokku.
6 Kuid hiljem
kogun ma kokku
vangistatud ammonlased,
lausub Jehoova.”
¨
¨
7 Edomi kohta utleb vagede
Jehoova:
„Kas Teemanis a pole enam
tarkust?
˜
˜
Kas moistlike nou
on kadunud?
Kas nende tarkus
¨
on hukka lainud?
˜
8 Pogenege! Taganege!
¨
Varjuge sugavikku,
Dedani elanikud! b
Sest ma toon Eesavi peale
¨
havingu,
kui tuleb aeg
teda karistada.
9 Kui su juurde tuleksid
viinamarjakorjajad,
¨
eks jataks nad midagi
¨
ka jarelnoppimiseks?
¨ ¨
Kui oosel tuleksid vargad,
˜
eks votaks nad vaid seda,
mida tahavad? c
10 Kuid mina teen Eesavi
¨
taiesti paljaks.
Ma teen avalikuks
ta varjupaigad,
nii et ta ei saa end peita.
˜
Koik tema lapsed, vennad
¨
ja naabrid havitatakse d
ning teda ei ole enam. e
¨
11 Jata maha oma orvud!
Mina hoian neid elus
ja sinu lesed
loodavad minule.”
¨
12 Nii utleb Jehoova: „Kui
neil, kes ei pea karikast jooma,
tuleb sellest ikkagi juua, kas
¨ ¨
peaksid sina jaama karistuseta?
¨ ¨
Sa ei jaa karistuseta, sa pead
sellest jooma.” f
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13 „Ma olen vandunud iseenese juures,” lausub Jehoova, „et Bosra saab kohutavaks
vaatepildiks,a varemeiks, teota˜
tavaks ja neetavaks. Koik tema
¨ ¨
linnad jaavad igaveseks varemeisse.” b
14 Ma olen kuulnud
˜
Jehoova sonumit,
¨
kaskjalg on saadetud
rahvaste juurde teatama:
„Kogunege kokku
ja astuge tema vastu,
valmistuge lahinguks!” c
15 „Ma olen teinud
sind rahvaste seas
¨
tahtsusetuks,
˜
inimeste seas polatuks. d
16 Sind on petnud
su kardetavus,
¨
¨
su sudame ulbus,
sind, kes sa elad
˜
kaljulohedes,
˜
¨
asud korgeimal kunkal.
Ehkki sa oled teinud oma
˜
pesa korgele nagu kotkas,
toon ma sind sealt alla,”
lausub Jehoova.
17 „Edomist saab kohutav
¨
vaatepilt. e Igauks, kes temast
¨ ¨
˜
moodub, vaatab teda oudusega
˜
¨
ja vilistab koiki tema hadasid
¨
nahes. 18 Just nagu Soodomas ja Gomorras ja nende naa¨
berlinnades parast nende segipaiskamist,” f lausub Jehoova,
˜
„nonda ei ela ka seal mitte kee¨
gi ega asu sinna elama ukski
inimene. g
˜
19 Keegi tuleb nagu lovi Jor¨ ¨
¨
dani-aarsest tihnikust, et runnata rahulikku karjamaad. h Ma
ajan ta sealt kohe minema.
¨
Ma panen selle ule oma valitu. Sest kes on minu sarnane?
˜
Kes nouab minult aru? Milline
˜
karjane voiks seista minu ees? i
¨
20 Seeparast kuulake Jehoova
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˜
otsust Edomi kohta, tema motteid Teemani elanike kohta. a
Tallekesed veetakse karjast
minema,
¨
ta laastab nende parast
nende karjamaad. b
¨
21 Nende langemise murast
˜
koigub maa.
¨
Kostab hadakisa!
Seda on kuulda lausa
Punase mereni. c
¨
¨ ¨
22 Nae, ta soostab alla
nagu kotkas, d
laotab oma tiivad laiali
Bosra kohal. e
¨
Sel paeval on Edomi
˜
¨
sojameeste suda
¨
otsekui sunnitusvaludes
¨
naise suda.”
23 Damaskuse kohta. f
¨ ¨
„Hamat g ja Arpad jaavad
¨
habisse,
sest nad kuulevad halba
˜
sonumit.
Nad on muutunud araks.
¨
Nad on kui maslev meri,
mida ei saa vaigistada.
24 Damaskus on kaotanud
julguse.
¨ ¨
Ta on poordunud
˜
pogenema, teda on
haaranud kabuhirm.
Teda on vallanud ahastus
ja vaevavad valud
¨
nagu sunnitajat.
25 Miks pole seda
¨
ulistatud linna,
˜ ˜
roomulinna,
¨
juba maha jaetud?
¨
26 Valjakutel langevad
tema noored mehed,
¨
sel paeval hukkuvad
˜
˜
koik sojamehed,”
¨
lausub vagede Jehoova.
¨ ¨
27 „Ma suutan
¨ ¨
Damaskuse muurid,
tuli neelab Ben-Hadadi
kindlustornid.” h

JEREMIJA 49:28–50:3
28 Keedari a kohta ja Haasori kuningriikide kohta, mille Ba¨
buloni kuningas Nebukadnetsar
¨
vallutas, utleb Jehoova:
˜
¨
„Touske, minge ules
Keedarisse,
¨
havitage idamaa pojad.
29 Nende telgid ja karjad
˜
¨
voetakse ara,
samuti nende telgikangad
˜
ja koik asjad.
Ka nende kaamelid
viiakse minema.
¨ ¨
Neile huutakse:
˜
„Hirm on koikjal!””
˜
30 „Pogenege, pagege kaugele,
¨
varjuge sugavikku,
Haasori elanikud,”
lausub Jehoova.
¨
„Babuloni kuningas
Nebukadnetsar
˜
on sepitsenud salanou,
˜
¨
moelnud valja plaani
teie vastu.”
˜
31 „Touske ja minge rahva
vastu, kes elab rahus
ja julgesti!” lausub Jehoova.
„Ei ole neil uksi ega riive.
Nad elavad omaette.
¨ ¨
32 Nende kaamelid roovitakse,
nende suured karjad
riisutakse.
Ma pillutan need
¨
poetudoimulised b
nelja tuule poole
ning toon igast suunast
˜
nende peale onnetuse,”
lausub Jehoova.
33 „Haasorist saab
ˇ
saakalite pesapaik,
¨ ¨
mis jaab laastatuks igavesti.
Seal ei ela mitte keegi
ega asu sinna elama
¨
ukski inimene.”
34 Juuda kuninga Sidkija c
valitsuse alguses tuli Jehoovalt prohvet Jeremijale Eela˜
mi d kohta sonum: 35 „Nii tea-
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¨
tab vagede Jehoova: „Ma murran katki Eelami vibu, a tema
˜
jouallika. 36 Ma toon Eelami
¨ ¨
peale neljast taeva aarest neli
tuult ning annan eelamlased
nende tuulte meelevalda. Pole
rahvast, kelle sekka neid ei pillutataks.””
¨
37 „Ma kulvan eelamlastesse hirmu nende vaenlaste ees
ja nende ees, kes jahivad nende
elu, ning ma toon nende peale
˜
onnetuse, oma tulise viha,” lausub Jehoova. „Ma saadan nei¨
˜ ˜
le jarele mooga, kuni olen nei˜
le lopu teinud.”
38 „Ma sean oma trooni
¨
Eelamisse b ning havitan sealt
kuninga ja peamehed,” lausub
Jehoova.
¨
39 „Aga viimseil paevil kogun ma Eelami vangid kokku,”
lausub Jehoova.
˜
¨
Jehoova sonum Babuloni c ja kaldealaste maa
kohta, mille ta tegi teatavaks
prohvet Jeremija kaudu.
¨ ¨
2 „Raakige sellest rahvaste
keskel ja kuulutage seda!
¨
¨
Pange pusti kogunemistahis
ja
kuulutage!
¨
Arge
varjake midagi!
¨
Oelge:
¨
„Babulon on vallutatud, d
¨
Beel habistatud, e
Merodak on kohkunud.
¨
Tema kujud on habistatud,
¨
tema jaledad ebajumalad1
on kohkunud.”
3 Sest tema kallale on tulnud
˜
rahvas pohjast. f
See rahvas teeb
sellest maast
kohutava vaatepildi.

50

˜
˜
¨
50:2 1 Heebrea sona, mis on tolgitud „ja˜
¨
ledad ebajumalad”, on toenaoliselt seo˜
¨
¨
tud sonaga, mis tahendab valjaheiteid,
¨
˜
ja sellega valjendati polastust.
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Mitte keegi ei ela seal.
Nii inimesed kui ka loomad
˜
on pogenenud,
¨
¨
nad on lainud ara.”
¨
4 „Neil paevil ja sel ajal tu¨
leb Iisraeli rahvas ja uhes
temaga Juuda rahvas,” a lausub Jehoova. „Nad tulevad nut¨
tes b ja otsivad uheskoos oma
¨
Jumalat Jehoovat. c 5 Nad ku¨
sivad teed Siionisse, naod selle
¨
¨
poole, d ja utlevad: „Tulge, uhinegem Jehoovaga igavese lepingu alusel, mida ei unustata.” e 6 Mu rahvas on nagu kari
kadunud lambaid.f Oma karjas¨ ¨
te suul nad ekslevad. g Need
¨
¨
on ajanud nad magedesse, ma¨
gedel ja kungastel uitavad nad
ringi. Nad on unustanud oma
˜
puhkepaiga. 7 Koik, kes neid
˜
kohtasid, ogisid neid h ja nende
¨
vaenlased utlesid: „Meie pole
¨ ¨
suudi. Nad on patustanud Je˜
hoova vastu, kelles elab oigus,
Jehoova vastu, kellele lootsid
nende esiisad.””
˜
¨
8 „Pogenege Babulonist,
lahkuge kaldealaste maalt! i
Olge nagu juhtloomad
karja ees!
˜
9 Ma lasen pohja poolt
¨
˜
Babuloni kallale tousta
¨
vagevate rahvaste hulga. j
Nad tulevad tema vastu
lahingukorda seatuna.
Sealtpoolt nad
vallutavad ta.
Nende nooled on kui
˜
sojamehe nooled,
˜
need votavad talt lapsed.k
¨
Need ei tule tuhjalt tagasi.
10 Kaldea laastatakse. l
˜
¨ ¨
Koik, kes teda ruustavad,
¨
m
kullastuvad,”
lausub Jehoova.
˜ ˜
11 „Sest te roomutsesite n
ja juubeldasite,
¨ ¨
kui ruustasite mu omandit. o
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Te kepslesite nagu mullikad
aasal,
¨
hirnusite nagu takud.
¨ ¨
12 Teie ema on jaanud
¨
habisse. a
¨
Tema, kes teid sunnitas,
on pettunud.
¨
Ta on tuhiseim rahvaste
seas —
˜
˜
pouane maa ja korb. b
˜
13 Jehoova meelepaha tottu
ei asustata teda enam, c
¨ ¨
¨
ta jaab taiesti lagedaks. d
¨
¨
Igauks, kes Babulonist
¨ ¨
moodub, vaatab teda
˜
oudusega
˜
ja vilistab koiki tema
¨
¨
hadasid nahes. e
14 Tulge lahingukorda seatuna
¨
¨
ja runnake Babuloni
¨
igast kuljest,
˜
koik teie,
kes vinnastate vibu!
Ambuge tema poole,
¨
¨ ¨
arge saastke nooli, f
sest ta on patustanud
Jehoova vastu. g
¨
15 Tooge tema umber
˜
¨ ¨
kuuldavale sojahuud.
Ta on alla andnud.
Ta sambad on kokku
varisenud,
¨ ¨
˜
muurid maha lohutud. h
¨
See on Jehoova kattemaks. i
¨
Makske talle katte.
Tehke temale nii,
nagu tema on teinud. j
¨
¨
16 Kaotage Babulonist kulvaja
˜
˜
ja loikusajal sirbiga loikaja. k
¨
¨ ¨
Igauks poordub
˜ ˜
julma mooga eest
oma rahva juurde,
¨
˜
igauks pogeneb oma maale.l
17 Iisraellased on eksinud
˜
lambad. m Lovid on nad kar˜
jast eemale ajanud. n Koigepealt
¨ ¨
neelas nad Assuuria kunin¨
¨
gas, o siis jaras nende luid Babuloni kuningas Nebukadnetsar. p

JEREMIJA 50:18–31

¨
¨
¨
18 Seeparast utleb vagede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Ma karis¨
tan Babuloni kuningat ja tema
maad, nagu ma karistasin As¨ ¨
suuria kuningat. a 19 Ma toon
Iisraeli tagasi tema karjamaale. b
¨ ¨
Karmelis ja Baasanis c soob ta
¨
rohtu, Efraimi d ja Gileadi e mage¨
del saab ta kullaseks.””
¨
20 „Neil paevil ja sel ajal
¨ ¨
otsitakse Iisraeli suud,
kuid seda pole,
Juuda patte,
kuid neid ei leita,
sest ma andestan neile,
¨
kelle ma alles jatan,” f
lausub Jehoova.
21 „Mine Merataimimaa1
kallale ja
Pekodi g elanike kallale!
¨ ¨
Loodagu nad maha,
˜
tehtagu neile lopp,”
lausub Jehoova.
˜
„Tee koik nii, nagu ma sind
¨
olen kaskinud!
˜
¨
22 Sel maal on kuulda sojakara,
¨
seal on suur having.
¨
23 Kuis kull on purustatud
˜
ja lohutud sepavasar,
¨
maa rahvaste havitaja! h
¨
¨
Kuis kull on Babulonist
saanud kohutav vaatepilt
rahvaste seas! i
¨ ¨
24 Ma seadsin sulle puunise
ja sa langesid sellesse,
¨
oh, Babulon,
˜
nonda et sa ise
ei teadnudki.
˜
Sind leiti ja voeti kinni, j
˜
sest sa voitlesid
Jehoova vastu.
25 Jehoova avab
oma relvakambri
¨
ja toob sealt valja
oma meelepaha relvad, k
¨
50:21 1 Nimi Merataim tahendab „topelt¨
˜
mass” voi „topeltkibedus”.
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31

˜
sest korgeimal valitsejal
¨
vagede Jehooval
on kaldealaste maal teha
¨
¨ ¨
uks too.
Tulge tema vastu
kaugeist paigust, a
avage ta aidad. b
Kuhjake ta hunnikusse
nagu vili.
˜
Tehke
talle lopp. c
¨
¨ ¨
Argu jaagu talle kedagi!
˜
Tapke koik
ta noored pullid, d
mingu nad tapale.
¨
Hada neile, sest on tulnud
¨
nende paev,
nende aruandmise aeg!
¨ ¨
On kuulda nende haalt,
˜
kes pogenevad,
¨ ¨
kes on paasenud
¨
Babuloni maalt,
et jutustada Siionis
meie Jumala Jehoova
¨
kattemaksust,
¨
kattemaksust
tema templi eest. e
¨
Kutsuge Babuloni kallale
¨
vibukutid,
˜
koik, kes vinnastavad vibu. f
¨ ¨
Jaage laagrisse tema
¨
¨
umber, argu keegi
¨ ¨
paasegu pakku.
Tasuge talle
¨ ¨
tema tegusid mooda. g
Tehke temale nii,
nagu tema on teinud. h
¨
Sest ta on olnud ulbe
Jehoova,
¨
Iisraeli Puha vastu. i
¨
Seeparast langevad
¨
ta valjakutel
tema noored mehed, j
¨
sel paeval hukkuvad
˜
˜
koik ta sojamehed,”
lausub Jehoova.
„Ma olen sinu vastu, k sa
˜
jultunu,” l lausub korgeim
¨
valitseja vagede Jehoova.
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32

33

34

35

36

37

38

¨
„Sinu paev tuleb, aeg,
˜
kui ma nouan sinult aru.
Sina jultunu,
sa komistad ja kukud,
¨
keegi ei aita sind ules. a
¨ ¨
Ma suutan su linnades tule,
˜
¨
mis neelab koik su umber.”
¨
¨
Nii utleb vagede Jehoova:
„Iisraeli ja Juuda rahvast
˜
rohutakse.
Nende vangistajad
hoiavad neid kinni b
ega lase neid vabaks. c
Ent nende lunastaja
on tugev. d
¨
Vagede Jehoova
on tema nimi. e
Ta lahendab
nende kohtuasja, f
et anda nende maale rahu g
¨
ning ajada Babuloni
elanikud segadusse.” h
˜ ˜
„Mook on kaldealaste
kallal,” lausub Jehoova,
¨
„Babuloni elanike,
˜
tema voimukandjate
ja tarkade kallal. i
˜ ˜
Mook on nende kallal, kes
¨ ¨
¨
˜
raagivad tuhje sonu,1 ja
nad toimivad rumalalt.
˜ ˜
˜
Mook on tema sojameeste
kallal ja neid haarab
hirm.j
˜ ˜
Mook on nende hobuste
˜
ja sojavankrite kallal,
˜
koigi teiste rahvaste kallal
tema keskel,
nad muutuvad
otsekui naisteks. k
˜ ˜
Mook on tema varanduste
kallal, need riisutakse. l
¨
Having on tema vete kohal,
¨
need kuivavad ara. m
Sest see on nikerdatud
kujude maa n

˜
˜
˜ ˜
50:36 1 Voib tolkida ka „mook on valeprohvetite kallal”.
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ja nende kohutavad
¨
nagemused panevad nad
¨
hullunult kaituma.
¨
39 Seeparast hakkavad seal
˜
¨
elama korbeasukad uhes
ulguvate loomadega,
samuti jaanalinnud. a
Seda ei asustata
enam kunagi,
sellest ei saa enam iial
elupaika.” b
40 „Just nagu Soodomas ja
Gomorras c ja nende naaberlinnades, d mille Jumal segi pais˜
kas,” lausub Jehoova, „nonda ei
ela ka seal mitte keegi ega asu
¨
sinna elama ukski inimene. e
¨
˜
41 Nae, pohjast tuleb
¨
uks rahvas.
Suur rahvas ja
¨
vagevad kuningad f
˜
¨ ¨
tousevad maa aartest. g
¨
42 Neil on kaes vibud ja odad. h
Nad on julmad ja
halastamatud. i
Nende kisa on otsekui
¨
mere muhin, j
kui nad hobustel
ratsutavad.
Nad on seadnud end
sinu vastu lahingukorda
¨
nagu uks mees,
¨
¨
oh, Babuloni tutar. k
¨
43 Babuloni kuningani
˜
˜
on joudnud sonum
nende kohta, l
¨
¨
tema kaed langevad ruppe. m
Teda valdab ahastus,
¨
valu otsekui sunnitajat.
˜
44 Keegi tuleb nagu lovi Jor¨ ¨
¨
dani-aarsest tihnikust, et runnata rahulikku karjamaad. Ma
ajan nad sealt kohe minema.
¨
Ma panen selle ule oma valin
tu. Sest kes on minu sarnane?
˜
Kes nouab minult aru? Milline
˜
karjane voiks seista minu ees? o
¨
45 Seeparast kuulake Jehoova

JEREMIJA 50:46–51:12

¨
otsust Babuloni kohta, a tema
˜
motteid kaldealaste maa kohta.
Tallekesed veetakse
karjast minema,
¨
ta laastab nende parast
nende karjamaad. b
¨
¨
46 Babuloni langemise murast
¨
variseb maa
ja rahvad kuulevad
¨
hadakisa.” c
¨
Nii utleb Jehoova:
˜
„Ma lasen tousta
¨
havitava tuule
¨
Babuloni vastu d ja
Leb-Kamai1 elanike vastu.
¨
2 Ma saadan Babuloni
tuulajad,
kes teda tuulavad
¨
˜ ja teevad¨ ta maa tuhjaks.
Onnetuspaeval tulevad nad
¨
tema kallale. e
¨ igast kuljest
¨
3 Argu vibukutt enam
vibu.
¨ vinnastagu
˜
¨
Argu tousku ukski,
¨ ¨
kel
seljas
soomusr
uu.
¨
Arge halastage
ta noortele meestele. f
¨
˜
¨
Havitage kogu ta sojavagi.
4 Nad langevad tapetuna
kaldealaste maal,
¨
labitorgatuna
¨
tema tanavail. g
¨ ¨
5 Iisrael ja Juuda ei jaa
leskedeks, nende Jumal,
¨
vagede Jehoova,
¨
ei jata neid maha. h
Kuid kaldealaste maa
¨
on Iisraeli Puha silmis
¨
¨ ¨
tais suud.
˜
¨
6 Pogenege Babulonist,
¨ ¨
p¨ aastke oma elu! i
¨ ¨
Arge hukkuge tema suu
˜
tottu,
sest see on Jehoova
¨
kattemaksuaeg.

51

¨
51:1 1 Ilmselt nimi Kaldea salakirjas; ta¨
hendab „mu vastaste suda”.
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¨
Ta maksab talle katte
tema tegude eest. a
¨
Babulon on kuldkarikas
¨
Jehoova kaes,
ta joodab purju kogu maa.
Rahvad on selle seest
veini joonud, b
¨
seep
arast on nad hullunud. c
¨
¨
Akitselt on Babulon
langenud ja purustatud. d
¨
Halage tema parast! e
˜
Votke palsamit,
et leevendada tema valu,
ehk ta paraneb.”
¨ ¨
¨
„Me puudsime Babuloni
ravida, aga ta ei parane.
¨
¨
Jatke ta ja mingem igauks
f
oma maale.
˜
¨
Kohtumoistmine tema ule
ulatub taevani,
˜
see on tousnud pilvedeni. g
Jehoova on seadnud meile
˜
oigluse jalule. h
Tulge, jutustagem Siionis,
mida meie Jumal Jehoova
on teinud.” i
„Teritage nooled, j
haarake kilbid1!
¨
Jehoova on aratanud
meedlaste kuningate
vaimu, k
sest ta kavatseb
¨
¨
Babuloni havitada.
¨
See on Jehoova kattemaks,
¨
kattemaks tema templi
eest.
¨
Pange pusti
¨
kogunemistahis, l et minna
¨
¨ ¨
Babuloni muuride vastu.
Tugevdage valvet!
¨
Pange valja vahimehed!
Paigutage varitsejad!
˜
¨
Jehoova on moelnud valja
plaani,

˜
¨
¨
51:11 1 Teine voimalik tahendus: „taitke
nooletuped”.
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13

14

15

16

17

18

19

ta teeb teoks, mis ta
˜
¨
on tootanud Babuloni
elanike kohta.” a
„Oh, naine, kes elad
¨ ¨
suurte vete aares b
ja kel on palju vara, c
˜
sinu lopp on saabunud,
sinu kasuahnus
˜
on joudnud viimse piirini.d
¨
Vagede Jehoova on
vandunud iseenda juures:
¨
„Ma taidan sind inimestega,
keda on sama palju
kui rohutirtse,
˜
¨
nad hoiskavad sinu parast
˜
voidukalt.” e
˜
Tema on oma jouga
loonud maa,
tarkusega
rajanud viljaka maa, f
˜
moistusega
˜
tommanud laiali taeva. g
˜
Kui ta laseb kolada
¨ ¨
oma haalt,
¨
siis taevaveed mollavad
˜
ja ta tostab pilved
¨ ¨
maa aartest.
Ta paneb vihmaga
¨
¨
valgud sahvima1,
¨
toob valja oma aitadest
tuule. h
˜
¨
Koik inimesed kaituvad
arutult, neil pole tarkust.
¨ ¨
Iga kullassepp jaab
¨
nikerdatud kuju parast
¨
habisse, i
sest tema valatud kujud
on pettus,
neis pole eluvaimu. j
¨
Need on tuhisus, k
¨ ¨
need on naeruvaarsus.
Kui tuleb nende aruandmise
¨
paev, nad hukkuvad.
¨
Aga Jaakobi parandiosa,
tema Jumal,
ei ole nende sarnane,

˜
¨
51:16 1 Teine voimalik tahendus: „avab
¨
vihmale varavad”.
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˜
sest tema on koige looja
ja oma omandi sau. a
Tema nimi on
¨
Vagede Jehoova.” b
˜
„Sina oled mulle sojanui,
lahingurelv,
sinuga ma purustan rahvad.
¨
Sinuga ma havitan
kuningriigid.
Sinuga ma purustan
hobuse ja ratsaniku,
˜
˜
sojavankri ja selles soitja.
Sinuga ma purustan
mehe ja naise,
eaka mehe ja poisi,
noore mehe ja naise.
Sinuga ma purustan
karjase ja tema karja,
˜
pollumehe ja paarisrakendi,
maavalitsejad ja
asevalitsejad.
¨
Ma tasun Babulonile ja
˜
koigile Kaldea elanikele
nende kurjuse eest,
mis nad on teinud Siionis
teie silme all,” c
lausub Jehoova.
„Ma olen sinu vastu, d
¨
oh, hukatuslik magi,”
lausub Jehoova,
¨
„kes sa havitasid
kogu maa. e
˜
Ma tostan sinu vastu
¨
oma kae,
veeretan su kaljudelt alla
˜
¨
ja teen sinust polenud mae.”
˜
„Sinust ei voeta nurgakivi
¨ ¨
ega kivi alusmuuri jaoks,
¨ ¨
sa jaad laastatuks igavesti,” f
lausub Jehoova.
¨
„Pange maal pusti
¨
kogunemistahis! g
Puhuge sarve
rahvaste seas!
Valmistage rahvad ette
˜
sojaks tema vastu!

JEREMIJA 51:28–41
Kutsuge ta kallale Ararati, a
Minni ja Askenase b
kuningriik!
¨ ¨
¨
¨
Maarake varbamisulem!
Tulgu ta vastu hobused
nagu rohutirtsuvastsed.
28 Valmistage rahvad ette
˜
sojaks tema vastu,
Meedia c kuningad,
˜
voimukandjad
˜
ja koik asevalitsejad,
kogu nende valduses olev
maa.
¨
29 Maa variseb ja rappub,
¨
sest Jehoova viib taide oma
˜
¨
motted Babuloni kohta —
muuta see maa
kohutavaks vaatepildiks,
elaniketa paigaks. d
¨
˜
30 Babuloni sojamehed
˜
on lakanud sodimast.
Nad istuvad kindlustes,
˜
nende joud on kadunud. e
Nad on otsekui naised. f
Tema kodud on leekides,
riivid murtud. g
31 Kuller jookseb vastu
kullerile,
¨
¨
kaskjalg kaskjalale,
¨
et teatada Babuloni
kuningale, et ta linn on
¨
igast kuljest vallutatud, h
˜
32 et koolmed on hoivatud, i
¨ ¨
˜
papuuruslaevad poletatud
˜
ja sojamehed hirmul.”
¨
¨
33 Nii utleb vagede Jehoova,
Iisraeli Jumal:
¨
¨
„Babuloni tutar on nagu
viljapeksuplats.
˜
On
˜ aeg ta kovaks tampida.
Oige pea tuleb tema
˜
loikusaeg.”
¨
34 „Babuloni kuningas
Nebukadnetsar
on mind alla neelanud. j
Ta on mind
segadusse ajanud,
¨
˜
teinud minust tuhja nou.
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Ta on mu alla neelanud
nagu suur madu, a
¨
˜
˜
taitnud oma kohu koige
heaga, mis mul oli.
Ta on mu minema uhtunud.
¨
„Tulgu Babuloni peale
¨
vagivald, mida ta
on tarvitanud minu
ja mu keha kallal!”
¨
utleb Siioni elanik. b
„Tulgu mu veri
Kaldea elanike peale!”
lausub Jeruusalemm.”
¨
¨
Seeparast utleb
Jehoova nii:
„Ma ajan su kohtuasja c
¨
ja maksan su eest katte. d
¨
Ma kuivatan ara tema mere
ja teen kuivaks
tema kaevud. e
¨
Babulonist saab
kivihunnik, f
ˇ
saakalite pesapaik, g
kohutav vaatepilt ja
˜
vilistamise pohjus,
keegi ei ela seal. h
¨
¨
Nad moirgavad uheskoos
˜
nagu noored lovid.
Nad urisevad
˜
nagu lovikutsikad.”
„Kui neil tekib himu, siis ma
¨ ¨
korraldan neile pidusoogi
ja joodan nad purju,
˜
et nad voiksid juubeldada. i
Siis vajuvad nad
igavesse unne,
¨
millest nad enam ei arka,” j
lausub Jehoova.
„Ma viin nad tapale
nagu lambad,
¨ ¨
nagu jaarad
¨
uhes sikkudega.”
¨
„Kuis kull on Seesak1
vallutatud, k
¨
kuis kull alistatud linn,
¨
˜
mida ulistasid koik
rahvad! l

¨
51:41 1 Ilmselt nimi Paabel (Babulon) salakirjas.
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42
43

44

45

46

47

48

49

¨
¨
Kuis kull on Babulon
saanud rahvaste seas
kohutavaks vaatepildiks!
˜
Meri on tousnud
¨
¨
ule Babuloni,
rohked lained katavad ta.
Tema linnadest on saanud
kohutav vaatepilt,
˜
˜
pouane maa ja korb,
maa, kus keegi ei ela ja kust
¨
¨
¨
ukski inimene labi ei kai.a
b
Ma karistan Beeli
¨
Babulonis,
¨
˜
kisun ta suust valja koik,
mis ta on alla neelanud. c
Rahvad ei voola enam
ta juurde,
¨
¨ ¨
Babuloni muurid langevad. d
¨
Minge valja tema keskelt,
minu rahvas! e
¨ ¨
¨
Paastke igauks oma elu f
Jehoova
tulise
viha eest. g
¨
¨
Argu muutugu teie suda
araks maal kostva
˜
¨
¨ sonumi parast.
˜
Uhel aastal sonum tulebki,
¨
jargmisel aastal veel
˜
teine sonum,
¨
et maal lokkab vagivald
ning valitseja on
valitseja vastu.
¨
Tulevad paevad,
˜
¨
kui ma votan ette Babuloni
nikerdatud kujud.
Kogu tema maa
¨ ¨
¨
jaab habisse,
˜
¨ ¨
koik tema mahaloodud
langevad tema keskel. h
¨
¨
˜
Babuloni parast hoiskavad
˜
˜ ˜
voiduroomsalt
˜
taevas ja maa ning koik,
mis neis on, i
˜
sest pohja poolt tulevad
¨
tema kallale havitajad,” j
lausub Jehoova.
¨
¨
¨
„Babuloni kae labi
¨
ei langenud uksnes
Iisraeli surmasaanud, k

JEREMIJA 51:42–56
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¨
Babulonis langesid ka
¨ ¨
kogu maa mahaloodud.
˜ ˜
¨ ¨
Teie, mooga eest paasenud,
minge edasi,
¨
arge peatuge. a
Kaugel olles pidage meeles
Jehoovat,
olgu Jeruusalemm
¨
teil sudames.” b
¨
„Me oleme habistatud,
me oleme kuulnud
solvanguid.
¨
Alandus katab meie nagu,
˜ ˜
sest voorad on tulnud
¨
Jehoova koja puhade
paikade kallale.” c
¨
¨
„Seeparast tulevad paevad,
˜
kui ma votan ette tema
nikerdatud kujud
ja kogu tema maal
¨
agavad haavatud,”
lausub Jehoova. d
¨
„Isegi kui Babulon
˜
touseks taevasse, e
isegi kui ta kindlustaks
˜
oma korguvaid kindlusi,
saadan mina
¨
ta kallale havitajad,” f
lausub Jehoova.
¨
„Kuulake! Babulonist
¨
kostab hadakisa, g
kaldealaste maalt
¨
¨
suure havingu mura, h
sest Jehoova
¨
¨
havitab Babuloni,
˜
¨
vaigistab tema kova kara.
¨
Nende lained moirgavad
nagu suured veed,
on kuulda
¨ ¨
˜
nende haale koma.
¨
Babuloni kallale
¨
tuleb havitaja, i
˜
tema sojamehed
vangistatakse, j
nende vibud purustatakse,
sest Jehoova on
¨
kattemaksu Jumal. k
Ta tasub kindlasti! l

JEREMIJA 51:57–52:10
57 Ma joodan purju tema
˜
voimukandjad ja targad, a
tema valitsejad,
asevalitsejad ja
˜
sojamehed.
Nad vajuvad igavesse unne,
¨
millest nad enam ei arka,” b
lausub kuningas, kelle
¨
nimi on Vagede Jehoova.
¨
¨
58 Nii utleb vagede Jehoova:
¨
¨ ¨
„Kuigi Babuloni muurid
on paksud, lammutatakse
need maha, c
¨
kuigi tema varavad
˜
on korged,
¨ ¨
˜
suudatakse need polema.
¨
Rahvad rugavad asjata,
˜
¨
rahvahoimude vaev laheb
¨
uksnes tuleroaks.” d
59 Prohvet Jeremija andis
Serajale, Mahseja poja Neeri¨
¨
ja e pojale, uhe ulesande, kui
¨
see laks koos Juuda kuninga Sidkijaga tema neljandal
¨
valitsusaastal Babuloni. Sera¨
ja oli varustusulem. 60 Jere¨
mija pani uhte raamatusse kir˜
ja kogu selle onnetuse, mis
¨
˜
pidi Babuloni tabama, koik Ba¨
˜
buloni kohta kirjutatud s o¨
nad. 61 Jeremija utles Seraja˜
¨
le: „Kui sa jouad Babuloni ja
¨
naed seda oma silmaga, siis loe
˜
˜
koik need sonad ette. 62 Siis
¨
utle: „Oo, Jehoova, sina oled
¨
¨
oelnud, et see paik havitatak¨ ¨ ¨
se, nii et siia ei jaa uhtegi elanikku, ei inimest ega looma, ja
¨ ¨
et see jaab laastatuks igavesti.” f 63 Kui sa oled selle raamatu ette lugenud, siis seo sel¨
le kulge kivi ja viska see Eufra˜
¨
¨
ti jokke. 64 Seejarel utle: „Nii
˜
¨
˜
vajub pohja Babulon ega touse
˜
¨
g
enam kunagi onnetuse parast,
mis ma tema peale toon. Nad
¨
ainult vasitavad end.”” h
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˜
˜
Siin loppevad Jeremija sonad.
Sidkija a oli kuningaks
saades 21-aastane ja ta
valitses Jeruusalemmas 11 aastat. Tema ema oli Hamutal, b
¨
¨
Libnast parit Jeremija tutar.
2 Sidkija tegi Jehoova silmis
˜
kurja, toimides koiges Joojaki˜
¨
mi moodi. c 3 Koik see sundis
Jeruusalemmas ja Juudas Je˜
˜
hoova viha tottu ning lopuks
heitis ta nad oma palge eest
¨
˜
ara. d Sidkija aga tostis Ba¨
¨
buloni kuninga vastu massu. e
4 Sidkija valitsuse 9. aastal 10.
¨
¨
kuu 10. paeval tuli Babuloni
kuningas Nebukadnetsar kogu
˜
¨
oma sojavaega Jeruusalemma
˜
¨
vastu. Nad loid laagri ules ja
¨
ehitasid linna umber piiramisvalli. f 5 Linn oli piiramis˜
rongas kuni kuningas Sidkija
11. valitsusaastani.
¨
6 4. kuu 9. paevaks g oli
¨
˜
˜
nalg linnas voimust votnud ja
maa rahval polnud enam toi¨ ¨
tu. h 7 Siis murti linnamuurist
¨
˜
˜
˜
labi ning koik sojamehed poge¨ ¨
nesid linnast oo varjus topelt¨ ¨
¨
muuri varava kaudu, mis oli kuninga aia juures, kuigi kaldea¨
lased olid linna umber, ning
¨
¨ ¨
nad laksid edasi mooda Ara˜
ba teed. i 8 Kaldealaste soja¨
vagi hakkas Sidkijatj taga aja¨
˜
ma ja sai ta katte Jeeriko kor˜
betasandikul ning koik kuninga
˜
sojasalgad jooksid tema juu˜
rest laiali. 9 Kaldealased votsid kuninga kinni ja viisid ta
¨
Babuloni kuninga juurde Ha˜
matimaale Riblasse ning moist¨
sid tema ule kohut. 10 Ba¨
buloni kuningas tappis Sidkija silme ees tema pojad, samu˜
ti tappis ta Riblas koik Juuda

52
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¨
peamehed. 11 Siis tegi Babuloni kuningas pimedaks Sidkija
silmad, a pani ta vaskahelaisse,
¨
viis Babuloni ja hoidis teda vangis kuni ta surmani.
¨
12 5. kuu 10. paeval, nimelt
¨
Babuloni kuninga Nebukadnet¨
sari 19. aastal, tuli Babuloni kuninga ihukaitsepealik Nebusaradan Jeruusalemma. b 13 Ta
˜
poletas maha Jehoova koja, c
˜
kuningakoja ja koik majad Je˜
ruusalemmas, ka koik suured majad. 14 Kogu kaldea˜
¨
laste sojavagi, kes oli koos ihukaitsepealikuga, kiskus maha
¨ ¨
Jeruusalemma muuri. d
15 Ihukaitsepealik Nebusaradan viis pagendusse osa
alamrahvast ja teised linna al¨ ¨
¨
lesjaanud, samuti ulejooksikud,
¨
kes olid asunud Babuloni ku¨
¨ ¨
ninga poolele, ja jarelejaanud
¨
¨ ¨
kasitoomeistrid. e 16 Aga osa
¨
maa vaestest jattis ihukaitsepealik Nebusaradan maale alles
¨
ning pani nad viinamagesid ha¨ ¨
rima ja pani neile peale tookof
hustuse.
17 Kaldealased purustasid
Jehoova koja vasksambad, g ka
vankrid h ja vaskmere, i mis olid
Jehoova kojas, ning viisid kogu
¨
˜
vase Babuloni. j 18 Nad votsid
˜
¨
kaasa ka tuhanoud, kuhvlid,
leegikustutajad, kausid, k peek˜
rid l ja koik vaskriistad, mida
oli kasutatud templiteenistu˜
ses. 19 Ihukaitsepealik vottis
kaasa puhtast kullast ja puh˜
¨
tast hobedast kausid, m soepan˜
nid, vaagnad, tuhanoud, lambijalad, n peekrid ja karikad. o
20 Vaske, millest olid olnud
tehtud 2 sammast, meri, 12
vaskpulli, p millele meri toetus,
ja vankrid, mille kuningas Saalomon oli lasknud teha Jehoova
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koja jaoks, oli nii palju, et seda
ei suudetud kaaludagi.
˜
21 Sammaste korgus oli 18
¨ ¨
¨
kuunart1, samba umber ula¨ ¨
˜ ˜
tus 12 kuunra2 pikkune moodu¨ ¨
noor a ja seina paksus oli 4
˜
˜ ˜
sorme3. Seest olid need oonsad. 22 Samba otsas olev kapi˜
teel1 oli vasest ja selle korgus
¨ ¨
˜
oli 5 kuunart2.b Vorestik ja gra˜
¨
naatounad umber kapiteeli olid
vasest. Teine sammas oli sama˜
sugune, ka sellel olid granaatou˜
¨
nad. 23 Granaatounu oli kulge˜
del 96, kokku oli neid vorestikul
¨
umberringi 100. c
˜
24 Ihukaitsepealik vottis kaasa peapreester Seraja, d temast
¨
jargmise preestri Sefanja e ja
¨
kolm varavavalvurit. f 25 Lin˜
¨
˜
nast vottis ta kaasa ka uhe ou˜
konnaametniku, kes oli soduri¨
¨
te ulevaataja, seitse kuninga la¨
hikondset, kes linnast leiti, vae¨
pealiku kirjutaja, kes varbas
maa rahvast, ja maa lihtrahva
seast 60 meest, kes veel linnas
olid. 26 Ihukaitsepealik Nebu¨
saradan viis nad Riblasse Babu¨
loni kuninga juurde. 27 Babuloni kuningas tappis nad Hamatimaal Riblas. g Nii viidi Juuda
oma maalt pagendusse. h
28 See on nende inimeste
arv, kelle Nebukadnetsar pagendusse viis: 7. valitsusaastal
3023 juuti. i
29 Nebukadnetsari 18. valitsusaastal j viidi Jeruusalem¨
mast ara 832 inimest.
30 Nebukadnetsari 23. valitsusaastal viis ihukaitsepealik
Nebusaradan pagendusse 745
juuti. k
Kokku pagendati 4600 inimest.
52:21 1 8 m. (Vt lisa B14.) 2 5,3 m.
3 7,4 cm. 52:22 1 Samba kunstiliselt ku¨
jundatud ulaosa. 2 2,2 m.

JEREMIJA 52:31 – NUTULAULUD 1:2
31 Juuda kuninga Joojakini a
37. pagendusaastal 12. kuu
¨
25. paeval, sel aastal, kui Evil¨
Merodak Babuloni kuningaks sai,
vabastas ta Juuda kuninga Jooja¨ ¨
kini vanglast. b 32 Ta raakis te˜
maga lahkelt ja tostis tema trooni
˜
korgemale teiste kuningate oma-
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PTK 52
a 2Ku 24:8
Jer 24:1
Jer 37:1
Mt 1:11

b 2Ku 25:27–30

dest, kes olid koos temaga Ba¨
˜
bulonis. 33 Joojakin vottis sel˜
jast vangiriided ja soi sealtpeale
˜
¨
koik oma elupaevad leiba kunin¨
ga lauas. 34 Babuloni kuningas
hoolitses tema toidulaua eest
˜
¨
¨
¨
koigil ta elupaevil, paevast paeva kuni tema surmani.

N U T U L AU LU D
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Jeruusalemm on kui lesknaine
¨
¨
Istub huljatuna uksilduses (1)
¨
Siioni rangad patud (8, 9)
¨
Jumal on huljanud Siioni (12–15)
Keegi ei lohuta Siionit (17)

„Hea on mehel kanda iket oma
nooruses” (27)
˜
Jumal on pilvega tokestanud tee
enda juurde (43, 44)
4 Jeruusalemma piiramise
¨
kohutavad tagajarjed
Toidupuudus (4, 5, 9)
Naised keedavad oma lapsi (10)
¨
Jehoova on valanud valja oma
viha (11)
¨
5 Rahva palve linna taastamise parast
˜
„Motle sellele, mis meiega on
juhtunud” (1)
¨
„Hada meile, sest oleme pattu
teinud!” (16)
„Too meid tagasi enda juurde,
Jehoova” (21)
˜
Olgu koik nii kui enne (21)

2 Jehoova viha Jeruusalemma vastu
Ei mingit halastust (2)
Jehoovast on saanud talle kui
vaenlane (5)
¨
Pisarad Siioni parast (11–13)
¨ ¨
˜
Moodujad polgavad seda kunagist
ilusat linna (15)
˜ ˜
Vaenlased roomustavad Siioni
¨
langemise ule (17)
3 Jeremija tunded ja lootus
„Ootan kannatlikult” (21)
Jumala halastus on uus igal
hommikul (22, 23)
„Hea on Jehoova sellele, kes loodab
tema peale” (25)

1

¨1 [alef]1
Millises uksilduses istub
¨
kull linn, mis kihas
inimestest! a
Temast on saanud
kui lesk, temast,

¨
1:1 1 Peatukid 1–4 on kaebelaulud, mis
¨
on ules ehitatud akrostihhonina, nii et
¨
nende salmide esitahtedest moodustub
¨
heebrea tahestik.

PTK 1
a L 122:3, 4


Teine veerg
a 1Ku 4:20
b 5Mo 28:
15, 48
2Ku 25:11, 12

c Nu 1:16
d Jer 4:30
Hes 16:37

kes oli rahvaste seas
elanikest tulvil. a
Maakondade valitsejanna
on sunnitud orjama. b

2 [beet]

¨ ¨
2 Ta nutab oosel kibedasti, c
˜
tema poskedel voolavad
¨ pisarad.
Ukski tema armsam
ei lohuta teda. d
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˜
˜
Koik ta sobrad on ta
reetnud, a neist on saanud
ta vaenlased.

3 [gimel]

¨
3 Juuda on lainud pagendusse, b sattunud viletsusse
¨
ja ranka orjusse. c
Ta peab elama rahvaste
keskel, d ta ei leia
hingamispaika.
¨
˜
Hadaajal langes ta koigi
¨
oma tagakiusajate katte.

4 [dalet]

4 Siionisse viivad teed
leinavad, sest keegi
¨
ei tule puha pidama. e
˜
¨
˜
Koik tema varavad on lohutud, f ta preestrid ohkavad.
Tema neitsid kurvastavad,
ta ise on kibedas
ahastuses.

5 [he]

5 Ta vastastest on saanud
ta isandad, ta vaenlased
on muretud. g
Sest Jehoova on saatnud
˜
ta onnetusse tema paljude
¨
¨
uleastumiste parast. h
¨
Ta lapsed on lainud vangi
oma vastase ees. i
¨ 6 [vav]
6 Siioni tutar on kaotanud
kogu oma hiilguse. j
Tema peamehed on kui hirved, kes ei leia rohumaad,
nad sammuvad kurnatult
tagaajaja ees.

7 [zajin]

7 Oma kitsikuse ja kodutuse
¨
paevil meenub
Jeruusalemmale
kogu tema kunagine vara. k
Kui ta rahvas langes
¨
vastase katte ja tal polnud
aitajat, l
¨
nagid vastased teda ja
naersid tema langemist. m

8 [heet] ¨
8 Jeruusalemm on rangalt
patustanud, n

NUTULAULUD 1:3–13

PTK 1
a Jer 30:14
b 3Mo 26:33
2Ku 24:14, 15
2Ku 25:21
Jer 39:9
Jer 52:27

c Jer 17:4
d 5Mo 28:64
e Am 8:10
f Jes 3:26
g Sak 1:15
h 2Aj 36:15, 16
Neh 9:33
Tn 9:7, 16

i Jer 39:9
Jer 52:30

j Hes 24:21
k 1Ku 10:27
l Jer 52:4
m L 137:7
Nu 2:16

¨
seeparast on ta saanud
¨
jaleduseks.
˜
Koik, kes teda austasid,
˜
kohtlevad teda polgusega,
¨
sest nad on nainud tema
alastust. a
¨
Ka ta ise agab, b keerab
¨
habis selja.

9 [teet]

9 Ebapuhtus on tema
˜
holmadel.
˜
Ta ei moelnud oma
tulevikule. c
Tema langemine oli jahmatav, keegi ei lohuta teda.
Oh, Jehoova, vaata mu
¨
hada, sest vaenlane
suurustab! d
[jood]

10 Kogu tema varanduse peale
on vastane pannud
¨
oma kae. e
¨
Ta on nainud rahvaid sise¨
nemas ta puhamusse, f
neid, keda sa pole lubanud
oma kogudusse.
[kaf]

n Jes 1:4
Jes 59:2
Hes 22:4


Teine veerg
a Jer 13:22
Hes 23:29

b Jer 4:31
c Jer 8:7
d Jer 50:29
e Jer 52:17, 19
Tn 1:1, 2

f 2Aj 36:17, 18
L 74:7
Jer 52:13

g Jer 38:9
Jer 52:6
Nu 2:12
Nu 4:4

h Jer 21:7
i L 102:3

11 Kogu ta rahvas ohkab,
otsib leiba, g
on andnud oma kalli vara
¨
toidu eest, et elus pusida.
¨
Nae, Jehoova, minust1 on
˜
saanud justkui kolvatu
naine!
[lamed]
˜
¨ ¨
12 Kas koigile teile, kes mooda
¨
¨
˜
lahete, on see ukskoik?
¨
Vaadake ja nahke!
Kas on sellist valu nagu see,
millega mind karistati,
millega Jehoova pani mind
kannatama oma tulise
¨
viha paeval? h

 [mem]

˜
13 Korgustest saatis ta tule mu
luudesse, i ta alistab need
˜
koik.
1:11 1 Isikustatud Jeruusalemm, millest
¨ ¨
enne raagiti tema-vormis.

NUTULAULUD 1:14–2:2

˜
Ta laotas vorgu mu jalgele,
pani mind taganema.
¨
Ta tegi minust huljatud
naise.
˜
¨
Ma poen kogu paeva.

 [nun]

¨
14 Mu uleastumised on kui ike,
¨
koidetud kokku ta enda
¨
kaega.
Need on pandud mu turjale,
˜
mu joud on raugenud.
Jehoova on andnud mind
¨
nende katte, kelle vastu
ma ei saa. a

 [samekh]

15 Jehoova heitis mu keskelt
¨
˜
¨
valja koik mu vagimehed. b
Ta kutsus mu vastu
rahvakogu, et purustada
mu noored mehed. c
˜
Jehoova sotkus Juuda neit¨
˜
silikku tutart surutorres. d

 [ajin]

˜
16 Ma nutan selle koige
¨
parast, e mu silmist
voolavad pisarad.
Must kaugel on need, kes
˜
voiksid mind lohutada
ja mu hinge kosutada.
Mu pojad on alistatud,
˜
vaenlane voidutseb.

 [pe] ¨

a 3Mo 26:37
Hes 11:9

b 2Ku 24:14, 15
c 2Aj 36:17
d Ilm 14:19

e Jer 31:15
f Jer 4:31
g 5Mo 28:49
2Ku 24:1, 2
2Ku 25:1

i Neh 9:33
Tn 9:7

j 1Sa 12:14, 15
k 5Mo 28:32
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a Jer 30:14
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Jer 38:9

c L 107:11
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Jes 63:10

d 5Mo 32:25

e Hes 25:6, 7
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f Jes 13:19
Jer 25:12–14
Jl 3:19

g L 137:8, 9
Jes 51:22, 23

i

h Jer 51:35
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i Nu 2:15
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19 Ma kutsusin oma
armsamaid,
kuid nad reetsid mu. a
Mu preestrid ja linnavanemad hukkusid linnas,
kui otsisid toitu,
¨
et elus pusida. b

 [rees]ˇ

20 Jehoova, ma olen suures
¨
hadas!
¨ ¨
Mu sisemus kaarib.
¨
Mu suda ahastab, sest olen
˜
˜
kovasti torkunud. c
¨
˜
˜ ˜
Valjas vottis mook mu lapsed, d ka majas on surm.
ˇ
 [sin]

h Nu 1:8

f

18 Jehoova on oiglane,
˜
ma olen ju torkunud
¨
ta kaskude vastu. j
˜
Kuulge, koik rahvad,
vaadake mu valu!
Mu neitsid ja noored mehed
on vangi viidud. k

 [koof]

Ilm 19:15

Jer 15:2

17 Siion sirutab kaed, kuid
keegi ei lohuta teda.
¨
Jehoova on kasutanud
˜
Jaakobi vastu koik ta
¨
umberkaudsed vastased. g
Jeruusalemm on saanud
¨
neile jaleduseks. h

 [tsadee]
˜

PTK 1

21 Rahvas kuuleb mu ohkeid,
kuid keegi ei lohuta mind.
˜
Koik mu vaenlased on
˜
kuulnud mu onnetusest.
˜ ˜
Nad roomustavad, sest sina
oled selle toonud. e
¨
Kuid sa tood paeva,
mida oled kuulutanud, f
mil nemad saavad
selliseks kui mina. g

 [tav]

22 Tulgu kogu nende kurjus
sinu ette, kohtle neid
karmilt, h
nagu sa kohtlesid karmilt
˜
mind koigi mu
¨
¨
uleastumiste parast.
Sest mu ohkeid on palju ja
¨
mu suda on haige.
¨

1 [alef]

kull Jehoova on
2 Kuis
katnud oma vihapilvega
¨

Siioni tutre!
Ta on heitnud Iisraeli ilu
taevast maa peale. i
¨
˜
Oma vihapaeval ei moelnud
¨
ta oma jalajarile. j

2 [beet]

2 Jehoova on halastuseta
˜
neelanud koik Jaakobi
elupaigad.
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NUTULAULUD 2:3–11

Oma raevus on ta maha
¨
kiskunud Juuda tutre
kindlused. a
Ta on paisanud kuningriigi
ja selle peamehed
¨
habistatult maha. b

3 [gimel]

3 Tulises vihas raius ta maha
˜
koik Iisraeli sarved1,
˜
¨
tombas oma parema kae
¨
vaenlase lahenedes
tagasi. c
˜
Ta poles Jaakobis kui tuli,
˜
mis neelab koik enda
¨
umber.d

4 [dalet]

4 Ta on vinnastanud vibu kui
¨
vaenlane, ta parem kasi
on valmis kui vastasel, e
˜
ta tappis koik, kes olid
meile kallid. f
¨
Siioni tutre telki valas ta
oma raevu nagu tuld. g

5 [he]

5 Jehoovast on saanud
otsekui vaenlane, h
ta on neelanud alla Iisraeli,
˜
neelanud koik tema tornid,
¨
˜
havitanud koik tema
kindlused.
¨
Juuda tutre on ta pannud
leinama ja halama.

6 [vav]

¨ ¨
6 Ta ruustab oma lehtmaja i
nagu aiaonni.
¨
Puhapidamisele on ta
˜
teinud lopu. j
Jehoova on lasknud
¨
unustada Siionis puhad
¨
ja hingamispaevad,
¨
tais tulist meelepaha,
˜
polgab ta kuningat ja
preestrit. k

7 [zajin]
˜

¨
7 Jehoova on touganud ara
oma altari,
˜
2:3 1 Sona „sarv” kasutatakse Piiblis sa˜
˜
˜
¨
geli jou voi voimu sumbolina.
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¨
ta on huljanud
¨
oma puhamu. a
Ta on andnud
¨ ¨
kindlustornide muurid
¨
vaenlaste katte. b
Jehoova kojast kostab
¨ ¨
nende haal c nagu
¨
¨ ¨
puhadehuud.

8 [heet]

¨
8 Jehoova otsustas havitada
¨
¨ ¨
Siioni tutre muuri. d
˜
Ta tombas laiali
˜ ˜
¨ ¨
moodunoori. e
¨
Ta ei hoidnud katt tagasi
¨
havingut toomast.
¨ ¨
Kaitsevalli ja muuri on
ta pannud leinama,
need on kaotanud
¨
oma vagevuse.

9 [teet]

¨
9 Varavad on vajunud
maasse. f
¨
Riivid on ta havitanud
ja murdnud.
Kuningas ja peamehed
on rahvaste seas. g
Seadust ei ole, prohvetidki
ei saa Jehoovalt
¨
nagemusi. h
[ jood]

¨
10 Siioni tutre vanemad
istuvad vaikides maas. i
¨
Nad raputavad mulda pahe
ja kannavad kotiriiet. j
¨
Jeruusalemma tutred on
langetanud pea maani.
[kaf]

11 Mu silmad on pisaraist
kurnatud, k
¨ ¨
mu sisemus kaarib.
Mu maks on valatud maa
¨
peale mu rahva tutre1
¨
langemise parast, l
¨
˜
sest linnavaljakutel norkevad lapsed ja imikud. m
2:11 1 Poeetiline isikustamine, millega
¨
valjendatakse ilmselt kaastunnet.

NUTULAULUD 2:12–21
[lamed]

¨
12 Nad kusivad oma emalt:
„Kus on vili ja vein?”, a
¨
kui kukuvad linnavaljakuil
kokku nagu haavatud,
¨
heidavad hinge ema kate
vahel.

 [mem]

13 Mida saaksin tuua
tunnistuseks?
˜
Millega voiksin sind
˜
vorrelda, Jeruusalemma
¨
tutar?
˜
Millega sind korvutada
sinu lohutuseks, Siioni
¨
neitsilik tutar?
Sinu purustus on suur nagu
meri. b Kes suudaks sind
ravida? c

 [nun]

14 Su prohvetid on jutustanud
sulle valesid ja kasutuid
¨
nagemusi, d
¨ ¨
su suud nad ei paljastanud,
¨ ¨
kuigi see oleks paastnud
˜
sind vangipolvest, e
vaid nad jutustasid sulle
valesid ja eksitavaid
¨
nagemusi. f

 [samekh]
¨

˜
15 Koik teekaijad, kes sinust
¨ ¨
¨ ¨
mooduvad, loovad
˜
¨
polgusega kasi kokku. g
¨
Nad vilistavad hammastunult h ja vangutavad
pead Jeruusalemma
¨
¨
˜
tutre parast, sonades:
„Kas see on linn, mille
¨
kohta oeldi: „See on
¨
taiuslikult ilus, kogu
˜ ˜
maa room”?” i

 [pe]

˜
16 Koik su vaenlased
ajavad suu ammuli,
et sind pilgata.
Nad vilistavad ja kiristavad
¨
hambaid, oeldes: „Me
oleme ta alla neelanud. j
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¨
See on paev, mida oota¨
sime! a See on kaes, me
¨
¨
oleme selle ara nainud!” b

 [ajin]

17 Jehoova on teinud, mida oli
kavatsenud, c ta on viinud
¨
˜
taide oma sonad, d
¨ ¨
mida oli raakinud juba
ammu. e
Ta on halastuseta
¨
havitanud, f
¨
lasknud vaenlasel su ule
˜
˜ ˜
voiduroomutseda,
˜
˜
tostnud korgele
su vastaste sarve.

 [tsadee]

¨
18 Rahva suda kisendab
Jehoova poole, oh,
¨
¨ ¨
Siioni tutre muur!
˜
Voolaku pisarad joena
¨
¨ ¨
¨ paeval ja ool!
Ara luba endale puhkust,
¨
su silmad argu leidku
rahu!

 [koof]

˜
¨ ¨
19 Touse, halise oositi,
kui algab vahikord.
¨
Vala oma suda veena
Jehoova palge ette.
˜
¨
Tosta tema poole kaed
¨
oma laste elu parast,
˜
¨
sest nad norkevad naljast
¨
igal tanavanurgal. g

 [rees]ˇ

20 Jehoova, vaata teda,
keda sa oled nii karmilt
kohelnud.
¨ ¨
Kas peavad naised sooma
oma ihuvilja, tervena
¨
sundinud lapsi? h
Kas tohib Jehoova
¨
puhamus tappa
preestrit ja prohvetit? i
ˇ
 [sin]

21 Poiss ja vana mees lamavad
¨
surnult keset tanavat. j
Mu neiud ja noormehed on
˜ ˜
¨
langenud mooga labi. k
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NUTULAULUD 2:22–3:24

Sa oled tapnud oma
¨
vihapaeval, surmanud
halastuseta. a

 [tav]

¨
22 Sa kutsusid nagu puhade
ajaks b igast suunast
kokku koledused.
¨
Jehoova vihapaeval polnud
¨ ¨
¨ ¨
paasenut ega ellujaanut. c
Selle, kelle ma olin
ilmale toonud ja
¨
ules kasvatanud,
¨
havitas mu vaenlane. d

3

1 [alef]

Ma olen mees, kes on
¨
nainud viletsust ta
raevu kepi all.
¨
2 Ta on ajanud mind valja ja
¨
sunnib kaima pimeduses,
mitte valguses. e
˜
¨
3 Toesti, ta kasi on minu
¨
vastu kogu paeva. f

2 [beet]

4 Ta kurnas mu ihu ja
kulutas naha,
murdis mu luud.
¨
5 Ta piiras mu umber,
¨
umbritses mind kibeda
¨
murgi g ja vaevaga.
6 Ta sundis mind istuma
pimeduses kui ammu
surnud meest.

3 [gimel]
¨

7 Ta piiras mu umber
¨ ¨
kivimuuriga, et ma ei
¨ ¨
paaseks.
Ta pani mind raskeisse
vaskahelaisse. h
8 Kui karjun meeleheitlikult
˜
¨
appi, polgab ta ara
mu palve. i
˜
9 Ta on tokestanud mu teed
tahutud kividega,
on teinud mu rajad
¨ ¨
kaanuliseks. j

4 [dalet]

10 Ta varitseb mind kui karu,
ootab nagu
¨
˜
runnakuvalmis lovi. k
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¨
11 Ta on ajanud mind teelt ara,
¨
kiskunud tukkideks,1
ta on mind laastanud. a
12 Ta vinnastas vibu ja
seadis mind noolele
¨
marklauaks.

5 [he]

13 Ta lasi mu neerudesse
nooled oma tupest.
14 Ma olen kogu rahva
naerualune, minust
¨
lauldakse kogu paeva.
¨
15 Ta on taitnud mind
kibeduse ja koirohuga. b

6 [vav]

16 Ta murrab mu hambad
kivipuruga,
¨
paneb mind lomitama
tuhas. c
¨ ¨
17 Sa roovid mult rahu,
ma olen unustanud,
mis on hea.
¨
18 Ma utlen: „Kadunud on
mu hiilgus ja mu lootus
Jehoova peale.”

7 [zajin]
¨
19 Ara unusta mu viletsust
ja kodutust, d koirohtu ja
¨
kibedat murki! e
20 Sa pead seda meeles ja
kummardud mu kohale. f
¨
21 Ma hoian seda sudames,
¨
seeparast ootan
kannatlikult. g
8 [heet]

22 Jehoova truu armastuse
˜
tottu pole me otsa
saanud, h
sest tema halastus
˜
ei loppe iial. i
23 See on uus igal hommikul. j
Sinu ustavus on suur. k
¨
24 Ma utlen: „Jehoova on
¨
mu parandiosa, l
¨
seeparast ootan ma
teda kannatlikult.” m
˜
¨
¨
3:11 1 Teine voimalik tahendus: „jatnud
¨ ¨
sooti”.
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9 [teet]

25 Hea on Jehoova sellele,
kes loodab tema peale, a
sellele, kes teda otsib. b
26 Hea on vaikselt1 oodata c
¨ ¨
Jehoova paastet. d
27 Hea on mehel kanda iket
oma nooruses. e
[ jood]

¨
28 Ta istugu uksi ja vaikselt,
kui Jumal selle ta peale
paneb. f
¨
˜
29 Ta langegu naoli pormu, g
ehk on veel lootust. h
˜
¨ ¨
30 Ta keeraku posk looja ette,
talugu solvanguid viimse
piirini.
[kaf]

˜
31 Sest Jehoova ei touka meid
¨
ara igaveseks. i
32 Kuigi ta on saatnud kurbuse, ta ka halastab oma
¨
truu armastuse kulluses. j
¨
33 Oma sudames ei soovi
ta inimlapsi vaevata ega
kurvastada. k
[lamed]

˜
34 Kui koik maa vangid jalge
alla tallatakse, l
˜
˜
35 kui mees Koigekorgema
˜
palge ees oigusest ilma
¨
jaetakse, m
36 kui meest kohtus petetakse,
siis seda Jehoova ei salli.

 [mem] ¨
˜
37 Kes voib midagi oelda ja
¨

lasta sel sundida, ilma et
¨
Jehoova oleks kaskinud?
˜
˜
38 Koigekorgema suust
ei tule halba ja head
¨
uheskoos.
39 Miks peaks inimlaps
kaeblema oma patu
¨
¨
tagajargede parast? n

 [nun]

40 Uurigem ja vaagigem oma
¨ ¨
teid o ning poordugem
tagasi Jehoova juurde! p
˜
˜
3:26 1 Voib tolkida ka „kannatlikult”.
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Jn 2:1, 2

¨ ¨
¨
41 Poordugem kogu sudamest
Jumala poole taevas ja
˜
¨
tostkem palves oma kaed,
¨
oeldes: a
42 „Me oleme pattu teinud
¨
ja massanud, b sina pole
andestanud. c

 [samekh]

43 Sa oled oma vihaga
˜
tokestanud tee, d
oled halastuseta meid
taga ajanud ja tapnud. e
˜
44 Sa oled pilvega tokestanud
tee enda juurde, et meie
¨ ¨
¨
palve ei paaseks labi. f
45 Sa oled teinud meid
˜
saastaks ja kontsaks
rahvaste seas.”

 [pe]

˜
46 Koik meie vaenlased ajavad
suu ammuli, et meid
pilgata. g
47 Meie osaks on hirm ja
¨ ¨
puunised, h laastamine
¨
ja having. i
48 Mu silmist voolavad veeojad
¨
mu rahva tutre langemise
¨
parast. j

 [ajin]

49 Mu silmad nutavad lakka˜
mata, pisarad ei loppe, k
50 enne kui Jehoova vaatab
¨
taevast alla ja markab. l
51 Mu silmad on toonud mulle
˜
valu koigi mu linna
¨
¨
tutarde parast. m

 [tsadee]

52 Vaenlased on mind
˜
pohjuseta jahtinud ja
¨ ¨
puudnud mu kinni kui
linnu.
53 Nad tahtsid kustutada mu
elu augus, nad pildusid
mind kividega.
˜
¨
54 Veed tousid ule mu pea
¨
ja ma utlesin: „Ma olen
kadunud!”
˜  [koof]¨ ¨
55 Augu pohjast huudsin ma
su nime, Jehoova. n
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¨ ¨
¨
56 Kuula mu haalt, ara sulge
˜
¨ ¨
oma korva mu appihuuu
eest, kui palun
kergendust!
¨
¨ ¨
57 Paeval, kui sind huudsin,
tulid sa mu
ligi. Sa
¨
¨
utlesid: „Ara karda!”
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a Jer 50:34

b Jer 51:36, 37

c L 74:18

 [rees]ˇ



58 Sa kaitsesid mind mu
kohtuasjas, Jehoova,
¨ ¨
sa paastsid mu elu. a
¨
59 Sa nagid kurja, mis mulle
tehti, Jehoova. Palun
˜
˜
moista mulle oigust! b
¨
¨
60 Sa nagid nende kattemaksu,
˜
koiki nende sepitsusi
minu vastu.
ˇ
 [sin] voi˜ [sin]

˜
61 Sa kuulsid nende monitusi,
˜
Jehoova, koiki nende
sepitsusi minu vastu, c
˜
62 mu vastaste huulte sonu ja
¨
sosinaid kogu paeva.
63 Vaata neid ometi! Kas nad
˜
siis istuvad voi seisavad,
pilkavad nad mind oma
lauludes.

 [tav]

64 Sina, Jehoova, tasud neile
¨ ¨
nende tegusid mooda.
¨
65 Sa kalgistad nende sudame,
see on su needus nende
peal.
¨
66 Sa jalitad neid oma vihas,
¨
Jehoova, havitad nad
oma taeva alt.
¨

1 [alef]

kull on tuhmunud
4 Kuis
hiilgav kuld, puhas kuld!
¨
¨
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4 [dalet]

4 Imiku keel kleepub janust
suulakke.
Lapsed anuvad leiba, c aga
keegi ei anna neile. d

5 [he]

˜
˜
5 Kes soid horgutisi, lamavad
¨
¨
naljastena tanavail. e
¨
Kes kasvasid ules
¨ ¨
purpurruus, f
embavad tuhahunnikuid.

6 [vav]

¨
6 Mu rahva tutre karistus
¨
on rangem karistusest,
mille sai oma patu eest
Soodom.1 g
See linn paisati hetkega
¨
¨
¨
umber, ilma et ukski kasi
oleks aidanud. h

7 [zajin]

7 Siioni nasiirid i olid lumest
puhtamad, piimast
valgemad,
nad olid korallidest
¨
punasemad, laikisid
nagu safiirid.

8 [heet]

f Jer 6:2, 26

g Hes 16:48
d

Kuis kull on puhad kivid e
laiali pillutatult
¨
tanavanurkadel! f

h 1Mo 19:

¨
2 Kuis kull Siioni kallid pojad,
kes olid sama hinnalised
kui puhas kuld,
on saanud pottsepa
¨
¨ ¨
katetoo,
savianumate sarnaseks!

i 4Mo 6:2

2 [beet]

3 [gimel]
ˇ
3 Saakalidki ulatavad oma
poegadele nisa, et neid
imetada,
¨
kuid mu rahva tutar
on muutunud julmaksa
˜
kui jaanalind korbes. b

24, 25
Tn 9:12

j L 102:5

k Jer 29:17
Jer 38:2

¨ ¨
8 Nuud on nad mustemad
˜
kui nogi,
¨
¨
neid ei tunta ara tanavail.
Nende nahk luudel on
kortsunud, j see on
nagu kuivanud puu.

9 [teet]

˜ ˜
9 Neil, kes tapeti moogaga,
¨
laks paremini kui neil,
˜
¨
keda vottis nalg, k
¨ ¨
kes haabusid toidu
puudusel, otsekui oleks
¨
nad labi torgatud.
˜
˜
¨
¨ ¨
4:6 1 Voib tolkida ka „mu rahva tutre suu
¨
¨ ¨
on rangem Soodoma patusuust”.

NUTULAULUD 4:10–5:3
[ jood]

¨
10 Kaastundlike naiste kaed
keetsid omaenda lapsi, a
neist sai leinaleib mu rahva
¨
tutre langemise ajal. b

PTK 4
a 3Mo 26:29
b
c

[kaf]

¨ ¨
11 Jehoova on paastnud valla
oma raevu,
¨
valanud valja oma tulise
c
viha.
¨ ¨
Ta suutab Siionis tule, mis
¨ ¨
¨ ¨
soob selle alusmuurid. d
[lamed]
¨
12 Ukski maa kuningas ega
elanik ei uskunud,
et vastane ja vaenlane
sisenevad Jeruusalemma
¨
varavast. e

 [mem]

13 See juhtus ta prohvetite
pattude, preestrite
¨ ¨ ¨
suu parast, f
¨
nende parast, kes valasid
˜
tema keskel oigete verd. g

 [nun]

¨
14 Nad uitavad tanavail
nagu pimedad, h
¨
nad on ruvetunud verega, i
˜
keegi ei voi puudutada
nende riideid.

 [samekh]

¨
15 „Eest ara! Ebapuhas!”
¨ ¨
huutakse neile.
¨
¨
„Eest
ara! Eest ara!
¨
Arge puudutage meid!”
Nad on peavarjuta ja
uitavad ringi.
¨ ¨
Rahvaste keskel raagitakse:
˜
„Nad ei voi meie juurde
¨ ¨
jaada. j

 [pe]

16 Jehoova ise pillutas nad
laiali. k
Ta ei vaata nende poole
enam lahkelt.
Preestritest ei peeta lugu, l
eakaid mehi ei austata.” m
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 [ajin]
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17 Meie silmad kustuvad,
ootavad asjatult abi. a
Me ootasime lootusrikkalt
abi rahvalt, kes meid
¨ ¨
ei paastnud. b

 [tsadee]

18 Vaenlane on jahtinud meid
igal sammul, c me ei saa
¨
¨
kaia oma valjakuil.
˜
˜
Meie lopp on ligi joudnud,
¨
¨
meie paevad tais saanud,
¨
meie ots on kaes.

 [koof]

¨
19 Meie jalitajad olid kiiremad
kotkaist taeva all. d
¨
Magedel ajasid nad meid
˜
taga, varitsesid korbes.

 [rees]ˇ

˜
20 Meie eluohk, Jehoova
˜
¨ ¨
e
voitu, on puutud kinni
nende suurde auku, f
tema, kelle kohta me
¨
utlesime: „Tema varjus
me elame keset rahvaid.”

 [sin]

˜ ˜
21 Juubelda roomust, Edomi
¨
tutar, g kes elad Uutsimaal!
˜
Ka sinuni jouab see
¨ ¨
karikas, h sa jaad purju ja
¨
naitad oma alastust. i

 [tav]

¨ ¨
22 Karistus sinu suu eest,
¨
˜
Siioni tutar, on joudnud
˜
lopule.
Ta ei vii sind enam
pagendusse. j
¨ ¨
¨
Aga sinu suule, Edomi tu¨ ¨
tar, poorab ta oma pilgu,
ta paljastab su patud. k
˜
Oo, Jehoova, motle sellele,
mis meiega on juhtunud!
¨
¨
Vaata ja nae meie habi! l
¨
¨
2 Meie parandmaa on lainud
˜ ˜
voorastele, meie majad
˜ ˜
vooramaalastele. m
¨ ¨
3 Me oleme jaanud isata
orbudeks, meie emad
on kui lesed. n

5

¨ ¨
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4 Omaenda vee eest peame
maksma, a omaenda puid
tuleb meil osta.
¨
5 Jalitajad on meil kannul,
¨
me oleme vasinud, kuid
meile ei anta puhkust. b
¨
6 Me sirutasime kae Egiptuse c
¨ ¨
d
ja Assuuria poole, et
saada toiduks leiba.
7 Meie esiisasid, kes pattu
tegid, pole enam, meie
aga peame kandma
¨ ¨
nende suud.
¨
8 Meie ule valitsevad sulased,
pole kedagi, kes nende
¨
¨ ¨
kaest paastaks.
9 Me toome endale leiba
oma hinge hinnaga, e
˜
¨
sest korbes ahvardab
˜ ˜
mook.
¨
10 Meie nahk on naljast kuum
kui ahi. f
¨
11 Siionis habistati1 naisi,
Juuda linnades neitseid. g
¨
12 Peamehed pandi kattpidi
h
rippuma, eakaid mehi
ei austatud. i
¨
13 Noorukid kannavad kasikivi, poisid komistavad
puukoorma all.
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˜
˜
¨
5:11 1 Voib tolkida ka „vagistati”.

k 5Mo 28:15

14 Vanemad on kadunud
¨
linnavaravaist, a noored
¨
mehed ei mangi pilli. b
˜ ˜
15 Room on haihtunud me
¨
sudamest, meie tants
on muutunud leinaks. c
16 Kroon on langenud me
¨
peast. Hada meile, sest
oleme pattu teinud!
¨
¨
17 Seeparast on me suda
d
haige,
˜
¨
selle koige parast meie
silmad tuhmunud, e
¨
¨
18 Siioni mae parast, mis on
¨ ¨
laastatud, f kus nuud
luusivad rebased.
19 Aga sina, Jehoova, istud
oma troonil igavesti.
¨ ¨
¨
Su troon jaab pusima
˜
˜
polvest polve. g
20 Miks sa unustad meid
¨
igaveseks, hulgad nii
kauaks? h
21 Too meid tagasi enda
juurde, Jehoova,
me tuleme meelsasti
su juurde tagasi! i
˜
¨
Olgu koik jalle nii
nagu endistel aegadel! j
22 Sina aga oled meid
¨
sootuks huljanud,
oled meie peale tulivihane. k

HESEKI EL
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

¨
¨
Hesekiel naeb Babulonis Jumala
¨
nagemusi (1–3)
¨
Nagemus Jehoova taevasest
vankrist (4–28)
Torm, pilv ja tuli (4)
Neli elusolendit (5–14)
Neli ratast (15–21)

¨
¨ ¨
Pind, mis sadeleb nagu jaa (22–24)
Jehoova troon (25–28)
¨ ¨
2 Hesekiel maaratakse prohvetiks (1–10)
˜
„Kas nad siis kuulavad voi
mitte” (5)
¨
Naidatakse rullraamatut
kaebelauludega (9, 10)

¨ ¨
HESEKIEL, luhiulevaade
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¨
3 Hesekiel peab rullraamatu ara
¨ ¨
sooma (1–15)
¨ ¨
Hesekiel maaratakse
vahimeheks (16–27)
¨
Hoiatamata jatmine toob
¨ ¨
veresuu (18–21)
4 Kujutatakse Jeruusalemma
piiramist (1–17)
¨ ¨
¨
Suud tuleb kanda 390 paeva ja 40
¨
paeva (4–7)
5 Kujutatakse Jeruusalemma
langemist (1–17)
¨
Prohveti pugatud karvad jaotatakse
kolme ossa (1–4)
¨
Jeruusalemm on massumeelsem
¨
kui umbritsevad rahvad (7–9)
¨
Massajate kolm karistust (12)
˜
¨
6 Sonum Iisraeli magede kohta (1–14)
¨
Jaledad ebajumalad
alandatakse (4–6)
„Teil tuleb tunnistada, et mina olen
Jehoova” (7)
˜
¨
7 Lopp on kaes (1–27)
˜
Enneolematu onnetus (5)
˜
¨
Hobe ja kuld visatakse tanavale (19)
¨
Tempel ruvetatakse (22)
¨
8 Hesekiel viiakse nagemuses
Jeruusalemma (1–4)
¨
Jaledused templis (5–18)
Naised nutavad taga Tammust (14)
¨
Mehed kummardavad paikest
(16)

9 Kuus hukkajat ja kirjutustarvetega
mees (1–11)
¨
¨
Havitamine algab puhamust (6)
˜
10 Ratastiku vahelt voetakse tuld (1–8)
Keerubite ja rataste kirjeldus (9–17)
Jumala auhiilgus lahkub
templist (18–22)
˜
11 Kuritahtlikud peamehed moistetakse
hukka (1–13)
˜
Linna vorreldakse pajaga (3–12)
˜
Taastamistootus (14–21)
„Panen nende sisse uue vaimu” (19)
Jumala auhiilgus lahkub
Jeruusalemmast (22, 23)
¨
Hesekiel viiakse nagemuses
tagasi Kaldeasse (24, 25)
12 Tulevast pagendamist ennustatakse
¨
naitlikult (1–20)

Pagendusse minekuks
pakitud asjad (1–7)
Pealik lahkub pimeduses (8–16)
¨ ¨
Suuakse leiba murega, juuakse vett
˜
oudust tundes (17–20)
˜
¨ ¨
Konek
valeks (21–28)
¨ aand osutub
˜
„Ukski mu sona ei viivita” (28)
˜
13 Sonum valeprohvetite kohta (1–16)
Lubjatud seinad varisevad
kokku (10–12)
˜
Sonum valelike naisprohvetite
kohta (17–23)
14 Ebajumalakummardajad
˜
moistetakse hukka (1–11)
¨
Jeruusalemma having on
¨ ¨
¨ ¨
moodapaasmatu (12–23)
Noa, Taaniel ja Iiob (14, 20)
15 Jeruusalemm on kasutu viinapuu (1–8)
16 Jumal armastab Jeruusalemma (1–63)
¨
Oli nagu huljatud laps (1–7)
˜
Jumal ehtis teda ja solmis temaga
abielulepingu (8–14)
Jeruusalemma truudusetus (15–34)
Karistatakse kui
abielurikkujat (35–43)
˜
Vorreldakse Samaaria ja
Soodomaga (44–58)
Jumalal on meeles leping (59–63)
˜
17 Moistulugu kahest kotkast ja
(1–21)
˜ viinapuust
˜
Ornast vosust kasvab suursugune
seeder (22–24)
¨
18 Igauks vastutab enda pattude
eest (1–32)
„Hing, kes teeb pattu, peab
surema” (4)
Poeg ei pea tasuma isa pattude
eest (19, 20)
Jumal ei tunne heameelt
jumalatu surmast (23)
Kahetsus tagab elu (27, 28)
19 Kaebelaul Iisraeli pealikest (1–14)
¨
20 Ulevaade Iisraeli
¨
massumeelsusest (1–32)
˜
Taastamistootus Iisraelile (33–44)
˜
Ennustus lounapoolsele metsale (45–49)
˜ ˜
˜
21 Jumala mook on tommatud
tupest (1–17)
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¨
¨
Babuloni kuningas rundab
Jeruusalemma (18–24)
Iisraeli jumalatu pealik
˜
korvaldatakse (25–27)
¨
„Heida ara kroon” (26)
„Tuleb tema, kel on sellele
˜
seaduslik oigus” (27)
˜ ˜
Mook ammonlaste kallal (28–32)
¨ ¨
22 Jeruusalemm, veresuuga linn (1–16)
¨ ¨
¨
Iisrael otsekui vaartusetu rabu (17–22)
˜
Iisraeli juhid ja rahvas moistetakse
hukka (23–31)
˜
23 Kaks truudusetut ode (1–49)
¨ ¨
¨ ¨
Ohola hooratoo Assuuriaga (5–10)
¨ ¨
¨
Oholiba hooratoo Babuloni ja
Egiptusega (11–35)
˜
Kahe oe karistamine (36–49)
24 Jeruusalemm otsekui roostetanud
pada (1–14)
¨
Hesekieli naise surm on margiks (15–27)
25 Prohvetikuulutus Ammoni kohta (1–7)
Prohvetikuulutus Moabi kohta (8–11)
Prohvetikuulutus Edomi kohta (12–14)
Prohvetikuulutus Vilistimaa
kohta (15–17)
¨ ¨
26 Prohvetikuulutus Tuurose kohta (1–21)
„Nootade kuivatuspaik” (5, 14)
Kivid ja muld heidetakse vette (12)
¨ ¨
27 Kaebelaul Tuurosest kui
uppuvast laevast (1–36)
¨ ¨
28 Prohvetikuulutus Tuurose kuninga
kohta (1–10)
„Mina olen jumal” (2, 9)
¨ ¨
Kaebelaul Tuurose kuninga
¨
parast (11–19)
„Sa olid Eedenis” (13)
¨ ¨
˜
„Maarasin su kaitsjaks kui voitud
keerubi” (14)
„Sinust leiti kurja” (15)
Prohvetikuulutus Siidoni kohta (20–24)
Iisrael taastatakse (25, 26)
29 Prohvetikuulutus vaarao kohta (1–16)
¨
Egiptus antakse Babulonile
tasuks (17–21)
30 Prohvetikuulutus Egiptuse kohta (1–19)
Ennustatakse Nebukadnetsari
¨
runnakut (10)
˜
Vaarao voim murtakse (20–26)
˜
31 Egiptuse, korge seedri langemine (1–18)
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32 Kaebelaul vaarao ja Egiptuse
¨
parast (1–16)
¨
˜
Egiptus maetakse umberloikamatute
juurde (17–32)
33 Vahimehe kohustused (1–20)
Teated Jeruusalemma
langemisest (21, 22)
˜
Sonum Jeruusalemma varemetes
elajatele (23–29)
˜
˜
Rahvas ei vota sonumit kuulda (30–33)
Hesekiel on nagu armastuslaul (32)
„Nende keskel on olnud prohvet” (33)
34 Prohvetikuulutus Iisraeli karjaste
kohta (1–10)
Jehoova hoolitseb oma lammaste
eest (11–31)
Mu teenija Taavet on nende
karjane (23)
Rahuleping (25)
¨
35 Prohvetikuulutus Seiri magede
kohta (1–15)
¨
36 Prohvetikuulutus Iisraeli magede
kohta (1–15)
Iisraeli taastamine (16–38)
¨
„Ma puhitsen oma suurt nime” (23)
„Kui Eedeni aed” (35)
¨
¨
37 Nagemus kuivanud luid tais orust (1–14)
Kaks
keppi
liidetakse
kokku
(15–28)
¨
¨
Uks rahvas uhe kuninga all (22)
Igikestev rahuleping (26)
¨
38 Goog rundab Iisraeli (1–16)
Jehoova raev Googi vastu (17–23)
„Neil tuleb tunnistada, et mina olen
Jehoova” (23)
¨
¨
39 Googi ja tema vaehulkade having (1–10)
Matmine Haamon-Googi orus (11–20)
Iisraeli taastamine (21–29)
Jumala vaim valatakse Iisraeli
peale (29)
¨
40 Hesekiel viiakse nagemuses
Iisraeli (1, 2)
¨
Hesekiel
naeb templit (3, 4)
˜
¨
Oued ja varavad (5–47)
¨
¨
Valimine idapoolne varav (6–16)
¨
˜
¨
Valisou, teised varavad (17–26)
˜
¨
Siseou ja varavad (27–37)
Templiteenistuseks tarvilikud
ruumid (38–46)
Altar (47)
Templi eeskoda (48, 49)
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¨ ¨
46 Ohvrid maaratud aegadel (1–15)
¨
Pealiku parand (16–18)
Ohvrite keedupaigad (19–24)
¨
47 Templist valja voolav vesi (1–12)
¨
Vesi muutub jarjest
¨
sugavamaks (2–5)
Surnumere vesi terveneb (8–10)
Soised kohad ei tervene (11)
Puud annavad toitu ja
tervendavad (12)
Maa piirid (13–23)

41 Templisaal ja tagumine ruum (1–4)
¨
Sein ja kulgkambrid (5–11)
¨ ¨
Laanes olev ehitis (12)
˜ ˜
Hoonete mootmine (13–15a)
Templi sisemus (15b–26)
¨ ¨
42 Soogiruumide plokid (1–14)
¨
˜ ˜
Templi nelja kulje mootmine (15–20)
¨
43 Jehoova auhiilgus taidab templi (1–12)
Altar (13–27)
¨
¨ ¨
44 Idavarav jaab suletuks (1–3)
˜ ˜
Seadused vooramaalaste kohta (4–9)
Seadused leviitide ja preestrite
kohta (10–31)
¨
45 Puha annetusmaa ja linn (1–6)
Pealiku maa (7, 8)
Pealikud tegutsegu ausalt (9–12)
Rahva and pealikule (13–25)

¨

umnendal
aastal1
¨
1 Kolmek
neljanda kuu viiendal pae-

val, kui ma olin pagendatud
˜
¨ ¨
rahva seas a Kebari joe aares, b
¨
avanes taevas ja ma nagin Ju¨
mala nagemusi. 2 Selle kuu
¨
viiendal paeval kuningas Joojakinic viiendal pagendusaastal
3 tuli preester Buusi pojale Hesekielile1 kaldealaste d maal Ke˜
¨ ¨
˜
bari joe aares Jehoovalt sonum. Seal tuli ta peale Jehoo¨
va kasi. e
¨
˜
4 Ma nagin pohja poolt tulemas marutuult f ning hiigla¨
suurt pilve ja sahvivat tuld1, g
¨
mille umber oli ere valgus. Tule
keskelt paistis midagi, mis oli
˜
nagu kulla ja hobeda sulam. h
5 Keset tuld oli neli elusolendit, i kes sarnanesid inimeste¨
¨
ga. 6 Igauhel neist oli neli nagu ja neli tiiba. j 7 Nende ja1:1 1Viitab ilmselt Hesekieli vanusele.
¨
1:3 1Nimi Hesekiel tahendab „Jumal
˜
˜
teeb tugevaks”. 1:4 1Voib tolkida ka
¨
„aikest”.

48 Maa jaotamine (1–29)
¨
Linna 12 varavat (30–35)
Linna nimeks saab Jehoova On
Seal (35)
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˜
lad olid sirged ja neil olid so˜
rad nagu vasika sorad ning nen¨
de jalad hiilgasid nagu laikima¨ ¨
loodud vask. a 8 Nende tiibade
˜
¨
all, koigil neljal kuljel, olid ini¨
¨
mese kaed. Igauhel neist nel¨
jast olid naod ja tiivad. 9 Nende tiivad puutusid omavahel
¨ ¨
kokku. Liikudes nad ei poordu¨
¨
nud, igauks laks otse edasi. b
¨
10 Nende naod olid niisugu˜
sed: koigil neljal olendil oli ees
¨
¨
inimese nagu, paremal kuljel
¨
¨
˜
lovi c nagu, vasakul pulli d nagu
¨
ja taga kotka e nagu. f 11 Sel¨
lised olid nende naod. Nende
¨
tiivad olid sirutatud ulespoole.
¨
Igauhel oli kaks tiiba, mis puutusid kokku, ja kaks, mis katsid
nende keha. g
¨
¨
12 Igauks neist laks otse
edasi, kuhu tahes vaim neid
¨ ¨
juhtis. h Liikudes nad ei poordunud. 13 Need olendid sarna˜ ˜
¨
nesid hooguvate sutega ja nende vahel liikusid edasi-tagasi
˜
˜
otsekui eredalt polevad tor-
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¨
¨
vikud, millest sahvis valku. a
14 Nende olendite edasi-tagasi
¨
¨
liikumine oli nagu valgu sahvimine.
15 Ma vaatasin neid olen¨
¨
deid ja nagin iga neljanaolise
˜
olendi korval ratast, mis puudutas maad. b 16 Rattad helki¨
˜
sid otsekui krusoliit ja koik neli
¨
ratast olid uhesugused. Paistis, nagu oleks ratas olnud
ratta sees1. 17 Kui nad liikusid, said nad minna ilma
¨ ¨
poordumata igas neljas suunas.
¨
18 Rattad olid hammastavalt
˜
˜
¨
korged ja koigi nelja valis¨
¨
¨
kulg oli umberringi tais silmi. c
19 Alati, kui olendid liikusid,
liikusid rattad koos nendega, ja
˜
¨
kui olendid tousid maast ules,
˜
¨
tousid ka rattad ules. d 20 Nad
¨
laksid sinna, kuhu vaim neid
¨
juhtis, kuhu tahes vaim laks.
˜
¨
Rattad tousid ules koos olenditega, sest olendites tegutsev
vaim oli ka rattais. 21 Kui
olendid liikusid, liikusid ka rattad, ja kui olendid seisid, seisid
˜
ka rattad. Kui olendid tousid
¨
˜
maast ules, tousid rattad koos
nendega, sest olendites tegutsev vaim oli ka rattais.
22 Olendite pea kohal laius
¨
mingi pind. See oli nagu sa¨ ¨
¨
delev jaa, mis aratas aukartust,
¨
ja see laotus ule nende pea. e
23 Selle all olid nende tiivad
¨
¨
sirgelt1 uksteise poole. Igauhel
¨
oli kaks tiiba, et katta end uhelt
poolt, ja kaks tiiba, et katta
end teiselt poolt. 24 Ma kuulsin nende tiibade vihinat, mis
¨
oli nagu vetevoogude muha,
˜
˜
¨ ¨
nagu Koikvoimsa haal. f Kui nad
˜
¨
liikusid, oli see otsekui sojavae
¨
kara. Peatudes nad langetasid
oma tiivad.
1:16 1Ilmselt asetsesid need samal telg¨
¨
joonel uksteise suhtes taisnurga all.
˜
˜
¨
1:23 1Voib tolkida ka „valja sirutatud”.
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25 Nende pea kohal laiu¨ ¨
valt pinnalt kostis haal. (Peatudes nad langetasid oma tiivad.)
26 Nende pea kohal laiuval
pinnal oli midagi, mis sarnanes
a ja meenutas troosafiirikiviga
¨
ni. b Ulal troonil istus keegi, kes
¨
oli valimuselt inimese sarnane. c
¨
27 Ma nagin seal, kus pais¨ ¨
tis olevat tema vookoht, ja sel¨
lest ulalpool midagi, mis helkis
˜
nagu kulla ja hobeda sulam d ja
¨ ¨
oli nagu tuli. Tema vookohast
¨
allpool nagin ma midagi tule˜
¨
sarnast. e Koikjal tema umber
¨
oli sara 28 otsekui vikerkaa¨
¨
re f sara vihmasel paeval pilve¨
des. Selline oli teda umbritsev
¨
valgussara. See oli otsekui Jehoova auhiilgus. g Kui ma seda
¨
nagin, langesin ma silmili maha
˜
ning kuulsin kedagi konelemas.
¨
Ta utles mulle: „Inimese˜
poeg,1 touse jalule, et ma
¨ ¨
saaksin sinuga raakida.” h 2 Kui
˜
ta mind konetas, tuli vaim mu
˜
sisse ja tostis mu jalule, i nii et
˜
ma voisin kuulda seda, kes mi¨ ¨
nuga raakis.
¨
3 Ta utles mulle: „Inimesepoeg, ma saadan su Iisrae¨
li rahva juurde: j kahe massulise rahva juurde, kes on
¨
mu vastu massanud. k Nemad
ja nende esiisad on patustanud
¨
¨
minu vastu kuni tanase paevani. l 4 Ma saadan sind trots¨
liku1 ja kalgi¨ sudamega poegade juurde. m Utle neile: „Nii lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.” 5 Kas nad siis kuulavad
˜
¨
voi mitte — on nad ju massuline
sugu n —, saavad nad igal juhul
teada, et nende keskel on olnud
prohvet. o

2

¨
2:1 1Valjend „inimesepoeg” esineb He˜
sekieli raamatus 93 korda. (Vt „Sona˜
˜
seletusi”.) 2:4 1Voib tolkida ka „kalgi
¨
nao”.

HESEKIEL 2:6–3:17
6 Aga sina, inimesepoeg,
¨
ara karda neid a ega kohku nen˜
¨
de sonadest, ehkki sind umbrit˜ ˜
sevad asteldega poosad ja okkalised taimed1 b ning sa elad
¨
skorpionite keskel. Nad on mas¨
suline sugu, kuid ara hei˜
¨
tu nende sonadest c ja argu
¨
nende nagu sind kohutagu. d
˜
7 Anna neile teada minu so˜
nad, kas nad siis kuulavad voi
¨
mitte, on nad ju massuline rahvas. e
8 Aga sina, inimesepoeg,
¨ ¨
kuula,
mida ma sulle raagin.
¨
˜
¨
Ara torgu nagu see massuline
¨ ¨
sugu. Ava suu ja soo, mis ma
sulle annan.” f
¨
9 Siis ma nagin, et minu poo¨
¨
le on sirutatud uks kasi, g mis
¨
hoiab taiskirjutatud rullraamatut. h 10 Ta laotas selle mu ette
˜
laiali. See oli molemalt poolt
¨
tais kirjutatud, i seal olid kaebe˜
laulud, leinasonad ja halamised. j
¨
Siis ta utles mulle: „Inime¨ ¨
sepoeg, soo, mis on su ees.
¨ ¨ ¨
Soo ara see rullraamat ning
¨ ¨
mine ja raagi Iisraeli rahvaga.” k
2 Ma avasin suu ja ta an¨ ¨
dis mulle soomiseks rullraama¨
tu. 3 Ta utles mulle: „Inimese¨ ¨ ¨
poeg, soo ara see rullraamat,
¨
mis ma sulle annan, ja taida sel˜
lega oma koht.” Ma hakkasin¨ ¨
gi seda sooma ning see oli mu
suus magus nagu mesi. l
¨
¨
4 Seejarel ta utles: „Inimesepoeg, mine Iisraeli soo juurde
˜
ja anna neile teada minu sonad.
¨
˜ ˜
5 Sind ei lakitata mitte voo˜
rast ja arusaamatut keelt koneleva rahva juurde, vaid Iisraeli
¨
soo juurde. 6 Sind ei lakitata
˜ ˜
mitte paljude voorast ja arusaa˜
matut keelt konelevate rahvas-

3

˜
¨
2:6 1Teine voimalik tahendus: „ehkki
need inimesed on kangekaelsed ja okkalised”.
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l Hes 1:3

˜
˜
te juurde, kelle sonu sa ei moista. Kui ma saadaksin sind nende juurde, siis nemad kuulaksid sind. a 7 Aga Iisraeli sugu
ei kuula sind, sest nad ei taha
kuulata mind. b On ju kogu Iis˜
raeli sugu kova lauba1 ja kal¨
gi sudamega. c 8 Ma olen tei¨
˜
nud su nao sama kovaks, kui on
¨
nende naod, ja su lauba sama
˜
kovaks, kui on nende laubad. d
9 Ma olen teinud su lauba
˜
teemandi sarnaseks, kovemaks
¨
¨
kui ranikivi. e See on massuline
¨
sugu, kuid ara karda neid, nen¨
¨
de nagu argu kohutagu sind.” f
¨
10 Ta utles mulle: „Inimese˜
˜
poeg, kuula koiki mu sonu, mis
¨ ¨
ma sulle raagin, ja talleta need
¨
oma sudamesse. 11 Mine oma
pagendatud rahva
juurde g ja
¨
¨ ¨
raagi nendega. Utle neile: „Nii
˜
lausub korgeim valitseja Jehoo˜
va”, kuulavad nad siis voi mitte.” h
12 Siis kandis vaim mind endaga kaasa i ja ma kuulsin enda
˜
¨ ¨
¨
tagant komavat haalt, mis utles: „Kiidetagu Jehoova auhiilgust tema asupaigas!” 13 Ma
kuulsin olendite tiibade vihinat, kui need omavahel kok˜
ku puutusid, j olendite korval
¨ ¨
olevate rataste haalt k ja tuge˜
vat kominat. 14 Vaim kandis
mind endaga kaasa. Ma tundsin kibedust ja mu vaim oli
¨
¨
tais raevu ning Jehoova kasi oli
˜
¨
voimsalt mu peal. 15 Ma laksin Tel-Abibi, pagendatud rah˜
va juurde, kes elas Kebari joe
¨ ¨
¨
aares. l Ma jain sinna, kus nad
elasid, ning olin nende juures
¨
vapustatuna m seitse paeva.
¨
¨
16 Seitsme paeva parast tuli
˜
mulle Jehoovalt sonum:
17 „Inimesepoeg, ma olen
¨ ¨
maaranud su Iisraeli soole va-

m Jer 23:9

˜
˜
¨
3:7 1Voib tolkida ka „jareleandmatu”.
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˜
himeheks. a Kui sa kuuled sona
mu suust, tuleb sul neid minu
nimel hoiatada. b 18 Kui ma
¨
utlen jumalatule: „Sa pead surema!”, sina aga ei hoiata te¨ ¨
da — sa ei raagi ega manit¨ ¨
se jumalatut poorduma jumala¨ ¨
kartmatult teelt, nii et ta jaaks
ellu c —, siis see jumalatu su¨
¨ ¨
¨
reb kull oma suutegude pa˜
rast, d kuid tema verd ma nouan
¨
sinu kaest1. e 19 Kui sa aga
hoiatad jumalatut, kuid tema ei
¨ ¨
poordu oma jumalakartmatult
¨
ja kurjalt teelt, siis ta kull su¨ ¨
¨
reb oma suutegude parast, kuid
¨ ¨
sina paastad oma elu. f 20 Ja
˜
¨
˜
kui oige hulgab oige tee ning
teeb kurja, siis ma panen tema
ette komistuskivi ja ta sureb. g
Kui sa pole teda hoiatanud, siis
¨
ta sureb oma patu parast ja
˜
¨
tema oigeid tegusid ei maletata enam, aga tema verd ma
˜
¨
nouan sinu kaest. h 21 Ent kui
˜
sa oled oiget hoiatanud, et ta
ei patustaks, ja ta ei patustagi,
¨ ¨
˜
siis jaab ta elama, sest ta vottis hoiatust kuulda, i ja sina oled
¨ ¨
paastnud oma elu.”
22 Minu peale tuli seal Je¨
¨
hoova kasi. Jumal utles mulle: „Mine orutasandikule ja seal
¨ ¨
¨
ma raagin sinuga.” 23 Ma lak¨
sin orutasandikule ja nagin seal
Jehoova auhiilgust, j samasu¨
gust hiilgust, nagu ma olin nai˜
¨ ¨
nud Kebari joe aares, k ning ma
langesin silmili maha. 24 Siis
˜
tuli vaim mu sisse ja tostis mu
¨
jalule. l Jumal utles mulle:
„Mine sulge end oma majja. 25 Inimesepoeg, sind seo¨
takse koitega kinni, nii et sa
¨
ei saa nende juurest ara minna.
26 Ma lasen su keelel suulak¨ ¨
¨ ¨
ke kinni jaada ja sa jaad tum˜
˜
3:18 1Voib tolkida ka „ma pean sind tema surma eest vastutavaks”.
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maks ega saa neid noomida,
¨
sest nad on massuline sugu.
¨ ¨
27 Aga kui ma sinuga raagin,
siis ma avan sinu suu ja sa
¨
pead neile utlema: a „Nii lausub
˜
korgeim valitseja Jehoova.” Kes
kuulab, see kuulaku, b kes ei
¨
kuula, argu kuulaku, sest nad
¨
on massuline sugu. c
˜
Inimesepoeg, vota telliskivi ja aseta see enda ette.
Uurista sellesse linn — Jeruusalemm. 2 Piira seda: d tee sel¨
¨ ¨
le umber piiramismuur, e kuhja
¨
piiramisvall, f paiguta linna um˜
¨
ber sojalaager ja sea selle um˜
¨ ¨
˜
ber muurilohkujad. g 3 Vota
¨ ¨
raudpann ja pane see raudmuu¨ ¨
riks enda ja linna vahele. Poora
¨
oma nagu selle poole, nii et see
oleks piiratav, sina aga piiraja.
¨
See on margiks Iisraeli soole. h
¨
4 Seejarel heida vasakule
¨
˜
kuljele — nonda pead sa kand¨ ¨
ma Iisraeli soo suud. i Niipalju
¨
¨
paevi, kui sa lamad kulje peal,
¨ ¨
kannad sa nende suud. 5 Ma
¨ ¨
¨
maaran sulle 390 paeva, mis
¨ ¨
vastab nende suuaastate arvu¨ ¨
le. j Sa kannad Iisraeli soo suud
6 ja pead seda tegema nende
¨
˜
paevade lopuni.
¨
Seejarel, teisel korral, pead
¨
sa lamama parema kulje peal
¨
ja kandma 40 paeva Juuda soo
¨ ¨
¨
¨
suud. k Paev aasta kohta. Paev
aasta kohta, nagu ma olen sulle
¨ ¨
¨ ¨
¨
maaranud. 7 Poora oma nagu
¨
umberpiiratud Jeruusalemma
¨
poole, l paljasta kasivars ja kuuluta talle prohvetlikult halba.
¨
8 Ma seon sind koitega, et sa
¨
¨
ei saaks end uhelt kuljelt teisele keerata, kuni sa piiramis¨
˜
paevad oled lopetanud.
˜
˜
9 Vota nisu, otri, poldube,
¨ ¨
laatsi, hirssi ja speltanisu, pa¨
ne need uhte anumasse ja tee
neist endale leiba. Niipalju

4

HESEKIEL 4:10–5:11

¨
¨
paevi, kui sa kuljel lamad, 390
¨
¨ ¨
paeva, tuleb sul seda suua. a
¨
¨ ¨
¨
10 Kaalu valja ja soo iga paev
¨ ¨
20 seeklit1 toitu. Soo seda
kindlatel aegadel.
˜ ˜
¨
11 Vett joo moodu jargi,
kuuendik hiini1. Joo seda kindlatel aegadel.
¨ ¨
12 Soo seda nagu odralei¨
˜
ba. Kupseta seda koigi sil¨
me all inimese kuivanud valja¨
heidete peal.” 13 Jehoova ut¨ ¨
les veel: „Nii soovad iisraella¨
sed oma leiba, ruvedat leiba,
rahvaste seas, kuhu ma nad pillutan.” b
14 Ma vastasin: „Ainult mit˜
te seda, korgeim valitseja Jehoova! Noorest east peale kuni
¨
¨
tanaseni pole ma end ruveta¨ ¨
nud, ma pole soonud raibet ega
mahamurtud looma, c mu suhu
¨
pole sattunud ruvedat1 liha.” d
¨
15 Seepeale utles ta mulle: „Olgu, ma luban sul ini¨
mese valjaheidete asemel ka˜
¨
sutada veisesonnikut. Kupseta
oma leiba selle peal.” 16 Veel
¨
utles ta: „Inimesepoeg, ma teen
˜
lopu toiduvarudele1 Jeruusa¨ ¨
lemmas. e Nad soovad suure
¨
¨
murega normi jargi valjakaalutud leiba f ja joovad hirmu¨
¨
˜ ˜
ga normi jargi valjamoodetud
vett. g 17 Neil tuleb puudus
leivast ja veest ning nad vaata¨
vad uksteisele vapustatult otsa
¨ ¨
¨ ¨
¨
ja haabuvad oma suu parast.
˜
Inimesepoeg, vota terav
˜ ˜
mook, see olgu sulle habe¨
menoa eest. Puga endal pea
¨
¨
paljaks ja aja habe ara. Seejarel
˜
¨
vota kaalud, kaalu karvad ara
ning jaota kolme ossa. 2 Kol-

5

4:10 1228 g. (Vt lisa B14.) 4:11 10,6
˜
˜
liitrit. 4:14 1Voib tolkida ka „roisku˜
˜
nud”. 4:16 1Sona-sonalt „murran katki
leivatokid”. Viitab ilmselt keppidele, millel hoiti leivatagavara.
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˜
mandik poleta tules linna sees,
¨
˜
kui piiramispaevad on loppe˜
nud. a Siis vota teine kolman¨ ¨
˜ ˜
˜
dik ja loo seda moogaga koik¨
b
jal umber linna. Viimane kol˜
mandik pillu tuulde. Ma tom˜ ˜
ban mooga, et ajada neid taga. c
˜
3 Viimaste hulgast vota pi¨
sut karvu ja massi osa neist
˜
oma kuueholma sisse. 4 Osa
˜
karvu viska tulle ning pole¨
ta ara. Sellest levib tuli edasi
kogu Iisraeli soo kallale. d
¨
˜
5 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „See on Jeruusalemm. Ma seadsin ta keset
maid ja rahvaid. 6 Tema aga
¨
¨ ¨
massas mu seaduste ja maaruste vastu, tehes rohkem kur¨
ja kui teda umbritsevad rahvad
¨
ja maad.e Ta elanikud hulgasid
mu seadused ega toiminud mu
¨ ¨
¨
maaruste jargi.”
¨
¨
˜
7 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova: „Kuna te oli¨
te massumeelsemad kui teid
¨
umbritsevad rahvad ning te
¨ ¨
¨
ei toiminud mu maaruste jar¨
gi ega taitnud mu seadusi, vaid
¨
¨
jargisite umberkaudsete rahvaste seadusi, f 8 siis lausub
˜
korgeim valitseja Jehoova nii:
¨ ¨
„Ma poordun su vastu, oh,
linn, g ja viin rahvaste silme
¨
all taide kohtuotsuse, mis ma
olen sinu kohta langetanud. h
˜
¨
¨
9 Koigi su jaledate tegude parast teen ma sinuga nii, nagu
ma pole iial teinud ja nagu ma
enam kunagi ei tee. i
¨ ¨
10 Siis soovad isad su keskel oma poegi j ja pojad oma isa˜
¨
sid. Ma moistan su ule kohut
˜
¨
¨ ¨
ja pillutan koik su jarelejaanud
igasse suunda laiali.”” k
˜
11 Nii toesti, kui ma elan,
˜
lausub korgeim valitseja Jehoo¨
¨
va, kuna sa ruvetasid mu pu˜
¨
hamut koigi oma jalkide ebaju-
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¨
malatega ja jaledate tegudega, a
¨
siis hulgan minagi sinu. Mu
silm ei kurvasta ja ma ei
anna armu. b 12 Kolmandik si˜
nust sureb katku voi saab su
¨
˜
keskel nalja tottu otsa. Tei¨
ne kolmandik langeb su umber
˜ ˜
¨
mooga labi.c Viimase kolmandiku pillutan ma igasse suun˜
˜ ˜
da laiali. Ma tomban mooga, et
ajada neid taga. d 13 Siis mu
viha vaibub, mu raev nende
vastu lahtub ja ma olen rahul. e
Kui ma olen oma raevu nende
¨
peale valja valanud, tuleb neil
tunnistada, et mina, Jehoova,
¨ ¨
olen raakinud, sest ma ootan
¨ ¨
¨
jaagitut puhendumust. f
14 Ma teen sinust laastatud
¨
paiga ja sinust saab umber˜
¨ ¨
kaudsete rahvaste ja koigi moodaminejate pilkealune. g 15 Sa
˜
oled pilke- ja polualuseks, h
¨
˜
hoiatavaks naiteks ja oudu¨
seks umberkaudsetele rahvastele, kui ma sind karmilt ka¨
ristades su ule vihas ja raevus
˜
kohut moistan. Mina, Jehoova,
¨ ¨
olen raakinud.
16 Ma saadan teie peale sur¨
¨
mavaid naljanooli, et teid havitada. Minu saadetud nooled
hukutavad teid. i Ma suurendan
¨
¨
˜
teie naljahada, tehes lopu teie
toiduvarudele1. j 17 Ma saa¨
dan teie kallale nalja ja hirm˜
sad kiskjad k ning need votavad
teilt lapsed. Katk ja verevala¨
¨
mine kaivad teist ule ning ma
˜ ˜
toon teie kallale mooga. l Mina,
¨ ¨
Jehoova, olen raakinud.”
˜
Mulle tuli taas Jehoovalt so¨ ¨
num: 2 „Inimesepoeg, poo¨
¨
ra oma nagu Iisraeli magede poole ja kuuluta
neile proh¨
vetlikult. 3 Utle neile: „Iisraeli

6

˜
˜
5:16 1Sona-sonalt „murran katki leivatokid”. Viitab ilmselt keppidele, millel hoiti
leivatagavara.
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¨
˜
maed, kuulake korgeima valitse˜
¨
˜
ja Jehoova sonu. Nii utleb kor¨
geim valitseja Jehoova magede¨
˜
le, kungastele, jogedele ja orgu˜ ˜
dele: „Ma toon teie kallale moo¨
ga ja havitan teie ohvripaigad.
˜
4 Teie altarid lohutakse, suitsutusalused purustatakse a ja
ma heidan teie hulgas tapetud
¨
teie jaledate ebajumalate1 ette. b
5 Ma heidan iisraellaste lai¨
bad nende jaledate ebajumalate
ette, ma puistan teie luud laia˜
¨
li teie altarite umber. c 6 Koik¨ ¨
jal, kus te elate, ruustatakse lin˜
nad d ja lohutakse ohvripaigad,
¨ ¨
¨ ¨
need jaavad ruustatuks.e Teie al˜
tarid lohutakse ja purustatakse,
¨
teie jaledad ebajumalad kaovad,
¨
teie suitsutusalused havitatakse
¨ ¨
¨
ja teie tood puhitakse minema.
7 Teie keskel langevad tapetud, f
ja teil tuleb tunnistada, et mina
olen Jehoova. g
¨
˜
8 Kuid ma jatan moned tei¨
¨ ¨
le jarele: osa teie seast paaseb
˜ ˜
mooga eest rahvaste seas, kui
¨ ¨
te olete mooda maid laiali pillutatud. h 9 Need teie seast, kes
¨ ¨
paasevad, ei unusta mind rahvaste seas, kuhu nad on vangi
˜
viidud. i Nad moistavad, et ma
kurvastasin nende truudusetu1
¨
¨
¨
sudame parast, mis minust ara
¨
¨ ¨
j
poordus, ja nende silmade parast, mis vaatasid himuralt
¨
oma jaledate ebajumalate poo¨
le. k Nad tunnevad tulgastust ja
¨
˜
¨
habi koigi oma kurjade ja ja¨
ledate tegude parast. l 10 Neil
tuleb tunnistada, et mina olen
¨ ¨
Jehoova ja et ma ei raakinud
¨
˜
tuhje sonu, kui lubasin tuua
˜
nende peale selle onnetuse.”” m
˜
˜
¨
6:4 1Heebrea sona, mis on tolgitud „ja˜
¨
ledad ebajumalad”, on toenaoliselt seo˜
¨
¨
tud sonaga, mis tahendab valjaheiteid, ja
¨
˜
˜
sellega valjendati polastust. 6:9 1Voib
˜
tolkida ka „liiderliku”.
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¨
˜
11 Nii utleb korgeim valitse¨ ¨
¨
ja Jehoova: „Loo kasi kokku,
˜
trambi jalgadega ja hala koigi
¨
Iisraeli soo kurjade ja jaledate
¨
tegude parast, sest nad lange˜ ˜
¨
¨
vad mooga, nalja ja katku labi. a
12 Kes on kaugel, sureb kat¨
˜ ˜
ku, kes on lahedal, langeb moo¨
¨ ¨
ga labi, kes aga neist paaseb
¨
¨ ¨
¨
ja jarele jaab, sureb nalga. Ma
¨ ¨
paastan nende vastu valla kogu
oma raevu. b 13 Teil tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova, c
kui nende hulgast tapetud ve¨
delevad oma jaledate ebajuma˜
¨
late vahel, koikjal altarite um˜
¨
˜
ber, d igal korgel kunkal, koigil
¨
maetippudel, iga lopsaka puu
all, iga suure ja harulise puu all,
˜
kus nad on toonud healohnalisi
˜
¨
ohvreid koigi oma jaledate ebajumalate meeleheaks. e 14 Ma
˜
¨
tostan kae nende vastu ja teen
¨
˜
nende maa tuhjaks. Koik nende
¨ ¨
¨
elupaigad jaavad tuhjemaks kui
˜
Dibla juures olev korb. Ja neil
tuleb tunnistada, et mina olen
Jehoova.””
˜
Mulle tuli taas Jehoovalt so˜
num: 2 „Inimesepoeg, non¨
˜
da utleb korgeim valitseja Je˜
hoova Iisraelimaale: „Lopp! Tu˜
˜
leb lopp, see jouab maa nel˜
¨ ¨
ja nurka. 3 Su lopp on nuud
¨
kaes. Ma valan su peale oma
˜
¨
viha ning moistan su ule ko˜
hut sinu teede kohaselt ja nouan
˜
¨
sult aru koigi su jaledate tegude
¨
parast. 4 Mu silm ei kurvasta
ja mul pole kahju,f vaid ma toon
su peale su enda tegude viljad,
¨
sa saad tunda oma jaledate tegu¨
de tagajargi. g Ja teil tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova.” h
¨
˜
5 Nii utleb
korgeim valitseja
˜
Jehoova: „Onnetus! Tuleb enne˜
˜
olematu onnetus! i 6 Lopp tu˜
leb! Lopp tuleb ja tabab sind
¨
¨ ¨
akitselt. See tuleb! 7 Nuud on

7
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¨
kord1 sinu kaes, sa maa elanik.
¨
¨
See aeg tuleb, see paev on lahe¨
dal. a Magedel on segadus, sealt
˜ ˜
˜
ei kosta roomuhoikeid.
8 Peagi kallan ma su peale
¨ ¨
oma raevu b ja paastan su vastu
˜
valla kogu oma viha. c Ma mois¨
tan su ule kohut sinu teede ko˜
˜
haselt ja nouan sinult aru koi¨
¨
gi su jaledate tegude parast.
9 Mu silm ei kurvasta ja mul
pole kahju. d Ma toon sinu peale su tegude viljad, sa saad tun¨
da omaenda jaledate tegude ta¨
gajargi. Teil tuleb tunnistada,
et mina, Jehoova, olen see, kes
¨ ¨
teid loob. e
¨
10 See on see paev, see tu¨ ¨
¨
f
leb! Nuud on kord1 sinu kaes.
Karistuskepp on valmis, vaen¨
¨
lase ulbus kasvab. 11 Vagivallast on saanud kurjuse kepp. g
Ei nad ise, nende rikkus, nende
rahvahulgad ega nende silma¨ ¨
¨
paistvus jaa pusima. 12 See
¨
aeg tuleb, see paev saabub.
¨
˜ ˜
¨ ¨
Ostja argu roomustagu ja muu¨
ja argu kurvastagu, sest mul on
suur raev kogu selle rahva vas¨ ¨
tu.1 h 13 Muuja ei tule tagasi
¨ ¨
¨ ¨
muudu juurde, isegi kui ta jaab
¨
ellu, sest see nagemus on kogu
selle rahva kohta. Mitte keegi ei
¨ ¨
tule tagasi ja mitte keegi ei jaa
¨ ¨
˜
ellu oma suutegude tottu1.
˜
14 Puhuti trompetit i ja koik
on end valmis seadnud, kuid
˜
keegi ei astu voitlusse, sest
mu raev on suunatud kogu sel¨
le rahva vastu. j 15 Valjas on
˜ ˜
mook k ning sees on katk ja
¨
˜
˜ ˜
nalg. Kes on pollul, sureb moo¨
ga labi, kes on linnas, need
¨
neelab nalg ja katk. l 16 Kel
˜
¨
¨
7:7, 10 1Teine voimalik tahendus: „parg”.
¨ ¨
7:12 1St kinnisvaraostjad ega ka -muu¨
jad ei saa tehingust kasu, sest having tu˜
˜
leb nende koigi peale. 7:13 1Teine voi¨
malik tahendus: „varal”.
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˜
¨ ¨
˜
onnestub eluga paaseda, poge¨
nevad magedele. Nad on kui tu˜
vid orgudes, nad koik oiga¨ ¨
¨
vad oma suutegude parast. a
˜
¨
˜
˜
17 Koigi kaed lotvuvad ja koigi
˜
b
polved tilguvad1. 18 Nad pa¨
nevad umber kotiriide, c neid on
¨
˜
haaranud varinad. Nad koik on
¨ ¨
¨
˜
jaanud habisse ja koigi pead on
kiilad1. d
˜
19 Nad viskavad oma hobe¨
da tanavatele ja nende kuld
muutub neile vastikuks. Ei nen˜
¨ ¨
de hobe ega kuld paasta neid
¨
Jehoova vihapaeval. e Nad ei
¨
saa oma isu tais ega suuda oma
˜
¨
kohtu taita, sest sellest1 on
saanud neile komistuskivi, mis
on pannud nad patustama.
20 Nad tunnevad uhkust oma
¨
kaunite ehete ule, nad on val¨
mistanud neist1 jaledaid kuju¨
¨
sid, jalke ebajumalaid. f Seeparast muudan ma selle2 neile
vastikuks. 21 Ma annan selle
˜ ˜
voorastele riisuda ja maa juma¨
latutele saagiks ning nad ruvetavad selle.
¨ ¨
¨
22 Ma pooran neilt ara oma
¨
palge g ja nad ruvetavad mu var¨ ¨
¨
jatud paiga1. Roovlid lahevad
¨
sinna ja ruvetavad selle. h
23 Valmista ahelad1, i sest
¨
¨ ¨
maa on tais verega maaritud
˜
¨
kohtumoistmist j ja linn on tais
¨
˜
vagivalda. k 24 Ma toon koige
˜
hullemad rahvaist l ja nad votavad endale nende majad. m Ma
˜
¨
teen lopu vagevate uhkuse¨
¨
le ja nende puhamud ruvetatakse. n 25 Ahastuses olles ot7:17 1St hirmust tuleneva urineerimi˜
se tottu. 7:18 1St nende pead on lei¨
na margiks paljaks aetud. 7:19 1St nen˜
de hobedast ja kullast. 7:20 1St oma
˜
˜
kuld- ja hobeasjadest. 2St nende hobeda ja kulla, millest nad tegid ebajuma˜
laid. 7:22 1Moeldakse ilmselt Jehoova
¨
˜
¨
puhamu tagumist ruumi, koige puhamat
paika. 7:23 1St vangiahelad.
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sivad˜ nad rahu, kuid seda pole. a
˜
¨
26 Onnetus tuleb onnetuse ja˜
˜
¨
rel, sonum sonumi jarel. Ini¨
mesed otsivad prohvetilt nage˜
b
must, kuid preestrid ei opeta
seadust1 ja rahvavanematelt ei
˜
saa nou. c 27 Kuningas leinab, d
¨ ¨
pealik ruutab end meeleheites¨
¨
se ja selle maa rahva kaed varisevad hirmust. Ma teen neile
¨ ¨
˜
nende tegusid mooda ja mois¨
tan nende ule kohut, nagu nad
¨
˜
ise on teiste ule kohut moistnud. Ja neil tuleb tunnistada,
et mina olen Jehoova.”” e
Kuuendal aastal1 kuuenda
¨
kuu viiendal paeval, kui ma
istusin parajasti oma majas ja
minu ees istusid Juuda va˜
˜
nemad, vottis korgeima valit¨
seja Jehoova kasi minust kinni.
¨
2 Ma nagin kedagi, kes oli otsekui tuli. Allpool sellest, mis
¨ ¨
paistis olevat ta vookoht, f oli
¨ ¨
¨
¨
tuli ning vookohast ulalpool sa˜
ras ta nagu kulla ja hobeda helkiv sulam. g 3 Siis siru¨
tas ta valja midagi, mis pais¨
˜
tis olevat ta kasi, ja vottis mul
juuksetukast kinni. Vaim kandis mu maa ja taeva vahele ning
¨
viis mind Jumalalt tulnud na˜
gemustes Jeruusalemma pohja¨
poolse sisemise varava juurde, h
kus oli ebajumalana austatav
kuju, mis Jumalas pahameelt
tekitas. i 4 Seal oli Iisraeli Jumala auhiilgus, j mis meenutas
¨
mulle orutasandikul nahtut. k
¨
5 Ta utles mulle: „Inimese˜
poeg, tosta palun oma silmad
˜
˜
pohja poole.” Ma tostsin sil˜
¨
˜
mad pohja poole ja nagin poh¨
japoolse altarivarava juures
seda pahameelt tekitavat kuju,
¨
see oli sissekaigu juures. 6 Ta

8

˜
˜
˜
7:26 1Voib tolkida ka „ei jaga opetust”.
8:1 1St Hesekieli kuuendal pagendusaastal.
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lausus: „Inimesepoeg, kas sa
¨
¨
naed, milliseid kohutavaid ja jaledaid tegusid Iisraeli sugu siin
¨
teeb, a nii et ma pean oma pu¨
hamust ara kaugele minema?b
¨
Aga sa saad naha veel kohuta¨
vamaid jaledusi.”
˜
7 Siis viis ta mu oue sisse¨
¨
kaigu juurde ja ma nagin seinas
¨
auku. 8 Ta utles mulle: „Ini¨
mesepoeg, murra seinast labi.”
¨
¨
Ma murdsingi seinast labi ja na¨ ¨
¨
gin sissepaasu. 9 Siis ta utles
mulle: „Mine sisse ja vaata, mil¨
list kurja ja jaledust nad siin
¨
teevad.” 10 Ma laksin sisse ja
¨
˜
nagin, et seintele on koikjale
uuristatud igasuguseid rooma˜
¨
jate, jalkide loomade c ja koigi
¨
Iisraeli soo jaledate ebajumalate kujutisi. d 11 Nende ees seisis 70 Iisraeli soo vanemat,
sealhulgas Saafani e poeg Jaa¨
¨
sanja. Igauhel oli kaes suitsu¨
˜
˜
tuspann ja ules tousis lohnav
¨
suitsupilv. f 12 Ta utles mul¨
le: „Kas sa naed, inimesepoeg, mida teevad need Iisraeli
soo vanemad pimeduse varjus
kambrites, kus on nende ebaju¨
malad? Nad utlevad: „Jehoova
¨
ei nae meid, Jehoova on selle
¨
maa maha jatnud.”” g
¨
13 Siis utles ta mulle: „Aga
¨
sa saad naha veel kohutava¨
maid jaledusi, mida nad teevad.” 14 Ta viis mu Jehoova
˜
¨
koja pohjapoolse varava ette
¨
ja ma nagin seal istumas naisi, kes nutsid taga jumal Tammust.
¨
15 Ta lausus: „Kas sa naed
seda, inimesepoeg? Aga sa
¨
saad naha veel kohutavamaid
¨
jaledusi, hullemaid kui need.” h
16 Siis viis ta mind Jehoo˜
va koja siseoue. i Seal Jehoova
¨
templi sissekaigu juures, eeskoja ja altari vahel, oli umbes 25
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meest, seljad Jehoova templi ja
¨
naod ida poole. Nad kummar¨
dasid paikest idas. a
¨
17 Ta kusis minult: „Kas sa
¨
naed seda, inimesepoeg? Kas
¨
see on mingi tuhiasi, et Juu¨
¨
da sugu teeb neid jaledusi, tai¨
dab maa vagivallaga b ja solvab
¨
mind? Nae, nad torkavad oksa1
¨
mulle nina alla. 18 Seeparast
asun ma raevus tegutsema. Mu
silm ei kurvasta ja mul pole
¨ ¨
kahju. c Kuigi nad huuavad mu
poole valjult, ei kuule ma
neid.” d
¨ ¨
Siis huudis ta mu kuul¨ ¨
des valju haalega: „Kutsuge
need, kes tulevad linna karista¨
¨
¨
ma, igauhel neist olgu kaes havitusrelv!”
¨
¨
¨
2 Ma nagin, et ulavarava e
˜
poolt, mis asus pohja pool, tuli
¨
¨
kuus meest, igauhel kaes purustusrelv. Koos nendega oli
¨
uks linastes riietes mees, kel
¨ ¨
olid kirjutustarbed1 voo vahel.
¨
Nad tulid ja jaid seisma vask˜
altari korvale. f
˜
3 Siis tousis Iisraeli Jumala auhiilgus g keerubite kohalt,
kus see oli olnud, ja liikus koja
¨
¨ ¨
lavele h ning Jumal huudis linastes riietes meest, kel olid kirju¨ ¨
tustarbed voo vahel. 4 Jehoo¨
¨
va utles talle: „Kai Jeruusalem¨
¨
ma linn labi ja tee mark nende
inimeste laubale, kes ohkavad
¨
˜
¨
¨
ja agavad i koigi jaleduste parast, mida selles linnas tehakse.” j
¨
5 Teistele ta utles minu
¨
¨
kuuldes: „Kaige tema jarel linn
¨
¨ ¨
¨
labi ja looge! Teie silm argu
¨
kurvastagu ja teil argu olgu
˜
kahju. k 6 Tapke koik: vanad ja
noored mehed, neitsid, lapsed

9

8:17 1Ilmselt ebajumalakummardamise
˜
˜
vahend. 9:2 1Voib tolkida ka „kel oli kirjutaja tinditoos”.
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¨
ja naised. a Aga arge liginege
¨
¨
kellelegi, kel on mark kul¨
jes. b Alustage mu puhamust.” c
Nad alustasidki vanematest,
¨
kes olid koja ees. d 7 Ta utles
¨
neile veel: „Ruvetage see koda
¨
˜
ja taitke oued tapetutega. e Min¨
˜
ge!” Nad laksidki ja loid linnas
inimesed maha.
¨
8 Kui nad olid tapmas, jain
¨
ma uksi, langesin silmili maha
¨ ¨
¨
˜
ja huudsin: „Oh hada, korgeim
valitseja Jehoova! Kas sa kavat¨
˜
¨ ¨
sed havitada koik allesjaanud
iisraellased, valades oma raevu
Jeruusalemma peale?” f
9 Ta vastas mulle: „Iisrae¨ ¨
¨ ¨
li ja Juuda soo suu on aarmig
selt suur. Kogu maal valatakse
¨
˜
verd h ja see linn on tais oigu¨
¨ ¨
sevaanamist. i Nad utlevad: „Jehoova on maalt lahkunud, Je¨
¨
hoova ei nae.” j 10 Seeparast
mu silm ei kurvasta ja mul pole
kahju. k Ma toon nende tegude
¨
tagajarjed nende endi pea peale.”
¨
11 Siis ma nagin, et linastes
riietes mees, kel olid kirjutus¨ ¨
tarbed voo vahel, tuli tagasi ja
¨
utles: „Ma tegin, nagu sa mind
¨
kaskisid.”
¨
Ma nagin keerubite pea
kohal laiuval pinnal midagi safiirikivi sarnast, otsekui trooni nende pea kohal. l
¨
2 Siis Jumal utles linastes riietes mehele: m „Mine keerubite
˜
alla ratastiku vahele,n vota kee˜ ˜
rubite vahelt peod hooguvaid
¨
¨
susi o tais ja pillu need linna
¨
peale.” p Mees lakski minu silme
all sinna.
3 Keerubid seisid kojast paremal pool, kui see mees sin¨
¨
˜
na laks, ja pilv taitis siseoue.
˜
4 Jehoova auhiilgus q tousis
¨
keerubite juurest koja lavele ja
¨
¨
koda taitus vahehaaval pilvega r

10
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˜
¨
ning siseou oli tais Jehoova au¨
hiilguse sara. 5 Keerubite tii¨
˜
bade vihinat oli kuulda valisoue,
˜
˜
see oli otsekui koikvoimsa Ju¨ ¨
¨ ¨
mala haal, kui ta raagib. a
¨
6 Ta kaskis linastes riie˜
tes meest: „Vota ratastiku vahelt, keerubite vahelt, tuld.”
¨
˜
See laks ja seisis ratta korvale.
¨
7 Siis sirutas uks keerub oma
¨
˜
kae tule juurde, mis poles kee˜
rubite vahel.b Ta vottis tuld ja
pani linastes riietes mehe pih˜
kudesse, c see vottis tule vastu
¨
¨
ja laks valja. 8 Keerubite tii¨
bade alt paistsid kaed, mis olid
¨
otsekui inimese kaed. d
¨
9 Ma nagin keerubite juures
˜
nelja ratast, iga keerubi korval
¨
oli uks ratas. Rattad helkisid
˜
¨
otsekui krusoliidikivi. e 10 Koik
¨
neli ratast olid uhesugused ja
paistis, nagu oleks ratas olnud
ratta sees. 11 Kui need liiku¨ ¨
sid, said nad minna ilma poordumata igas neljas suunas, sest
¨
need laksid sinna, kuhu poo¨
¨ ¨
le oli nagu, ilma poordumata.
12 Kogu olendite keha, nende
¨
selg, kaed ja tiivad, samuti rat˜
¨
tad, koigi nelja rattad, olid ule¨
f
ni tais silmi. 13 Ma kuulsin
¨ ¨
¨ ¨
haalt, mis huudis ratastele: „Ratastik, liigu!”
¨
14 Igal olendil oli neli nagu.
Esimene oli keerubi, teine ini˜
mese, kolmas lovi ja neljas kot¨
ka nagu. g
˜
¨
15 Keerubid tousid ules —
need olid samad elusolendid,
¨
keda ma olin nainud Kebari
˜
¨ ¨
joe aares h — 16 ja kui keerubid liikusid, siis liikusid ka rat˜
tad nende korval. Kui keeru˜
¨
bid tostsid oma tiivad ules,
˜
˜
et tousta korgele maa koha¨ ¨
le, siis rattad ei poordunud
˜
ega lahkunud nende korvalt. i
¨
¨
17 Kui olendid jaid seisma, jaid

HESEKIEL 10:18–11:16
seisma ka rattad. Kui olendid
˜
˜
tousid, tousid ka rattad koos
nendega, sest olendites tegutsev vaim oli ka rattais.
18 Siis lahkus Jehoova au¨
hiilgus a koja lave kohalt ja
¨
jai seisma keerubite koha¨
˜
le. b 19 Seejarel tostsid keeru˜
bid oma tiivad ja tousid mu sil¨
¨
me ees maast ules. Nende ara
¨
˜
minnes jaid rattad nende korvale. Nad peatusid Jehoova koja
¨
idapoolse varava ees ning Iisraeli Jumala auhiilgus oli nende kohal. c
20 Need olid need elusolen¨
did, keda ma olin nainud Kebari
˜
¨ ¨
joe aares d Iisraeli Jumala troo˜
ni all, ja ma moistsin, et need
˜
on keerubid. 21 Koigil neljal
¨
oli neli nagu, neli tiiba ja tiiba¨
de all olid otsekui inimese kaed. e
¨
22 Nende naod sarnanesid nen¨
¨
de nagudega, mida ma olin nai˜ ¨ ¨
˜
nud Kebari joe aares. f Nad koik
liikusid otse edasi. g
˜
¨
Siis tostis vaim mu ules
ja viis Jehoova koja ida¨
varava juurde, mis on idapool¨
¨
¨
ses kuljes. h Ma nagin seal varava ees 25 meest ja nende seas
olid rahva peamehed i Jaasanja, Atsuri poeg, ja Pelatja, Be¨
naja poeg. 2 Jumal utles mulle: „Inimesepoeg, need on mehed, kes sepitsevad kurja ja an˜
navad selles linnas halba nou.
¨
¨ ¨
3 Nad utlevad: „Eks ole nuud
aeg maju ehitada? j Linn1 on
pada k ja meie oleme liha.”
¨
4 Seeparast kuuluta neile.
Kuuluta prohvetlikult, inimesepoeg!” l
5 Siis tuli mu peale Jehoo¨
va vaim m ja Jumal utles mul¨ ¨
le: „Raagi: „Nii lausub Jehoo¨
˜
va: „Seda te utlete oigesti, oh,

11

11:3 1St Jeruusalemm, kus juudid arvasid end kaitstud olevat.
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˜
Iisraeli sugu. Ma tean teie motteid. 6 Selles linnas on paljud
¨
¨
teie parast surnud, te olete tait¨
¨ ¨
nud tanavad mahaloodutega.”” a
¨
¨
˜
7 Seeparast utleb korgeim valitseja Jehoova: „Surnukehad,
¨
millega te olete linna taitnud,
on liha ja linn on pada.b Teid
¨
aga viiakse sealt valja.
˜ ˜
˜ ˜
8 Mooka te kardate c ja mooga ma teie kallale toon, lau˜
sub korgeim valitseja Jehoo¨
va. 9 Ma viin teid sealt val˜ ˜
¨
ja, annan teid vooraste katte
¨
ja viin oma kohtuotsuse taide. d
˜ ˜
¨
10 Te langete mooga labi. e Iis˜
¨
raeli piiril f moistan ma teie ule
kohut ning teil tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova. g
11 Linn polegi teile siis pajaks
ja teie pole liha selle sees. Iis˜
¨
raeli piiril moistan ma teie ule
kohut 12 ning teil tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova,
¨ ¨
sest te pole teinud minu maa¨
ruste ega seaduste jargi,h vaid
¨
olete toiminud umberkaudsete
¨
rahvaste seaduste jargi.”” i
13 Niipea kui ma olin prohvetlikult kuulutanud, suri Benaja poeg Pelatja. Ma lange¨ ¨
sin silmili maha ja huudsin val¨ ¨
¨
˜
ju haalega: „Oh hada, korgeim
˜
valitseja Jehoova! Kas sa toes¨
¨ ¨
ti havitad allesjaanud iisraellased?” j
14 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
sonum: 15 „Inimesepoeg, sinu
vendadele, neile su vendadele,
¨
˜
kel on valjaostuoigus, ning kogu
Iisraeli soole on Jeruusalemma
¨
elanikud oelnud: „Hoidke Jehoovast kaugele! See maa kuulub
meile, see on antud meie val¨
¨
dusse.” 16 Seeparast utle: „Nii
˜
lausub korgeim valitseja Jehoova: „Kuigi ma olen ajanud nad
kaugele teiste rahvaste sekka ja
¨ ¨
pillutanud maid mooda laiali, k
¨
saan ma luhikeseks ajaks nei-
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¨
le ikkagi puhamuks nendes maa¨
des, kuhu nad on lainud.”” a
¨
¨
17 Seeparast utle: „Nii lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova:
„Ma kogun teid kokku rahvaste
seast ja maadest, kuhu te olete
pillutatud, ning ma annan teile
Iisraelimaa. b 18 Siis nad tule˜
vad sinna tagasi ning korvalda˜
¨
¨
vad sealt koik jalkused ja jaledad tavad. c 19 Ma liidan nen¨
¨
de sudamed uheks d ja panen
nende sisse uue vaimu. e Ma
˜
korvaldan nende seest kivise
¨
sudame f ja annan neile lihase
¨
sudame1, g 20 et nad toimiksid
¨ ¨
¨
minu maaruste ja seaduste jargi ning kuuletuksid neile. Siis
nad on minu rahvas ja mina
olen nende Jumal.””
21 Aga nende pea peale, kel¨
¨ ¨
¨
¨
le suda jaab jalkuste ja jaledate
tavade juurde, toon ma nende
¨
˜
tegude tagajarjed, lausub korgeim valitseja Jehoova.”
˜
22 Siis tostsid keerubid oma
˜
tiivad, rattad olid nende korh
val ja Iisraeli Jumala auhiilgus oli nende kohal. i 23 Je˜
hoova auhiilgus j tousis linna
¨
kohalt ja peatus mae kohal
¨
linnast ida pool. k 24 Seejarel
˜
tostis vaim mind Jumala vai¨
mu kaudu saadud nagemuses
¨
ules ja viis mu pagendatud rahva juurde Kaldeasse. Siis kadus
¨
¨
see nagemus, mida ma olin nai¨ ¨
nud. 25 Ma raakisin pagenda˜
tud rahvale koigest, mida Je¨
hoova oli mulle naidanud.
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimese¨
poeg, sa elad massulise soo
keskel. Silmad neil on, aga
¨
˜
nad ei nae, korvad neil on,
aga nad ei kuule, l sest nad
¨
on massuline sugu. m 3 Inime-

12

¨
¨
11:19 1St sellise sudame, mis jargib
tundlikult Jumala juhatust.
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sepoeg, pane valmis asjad pagendusse minekuks. Siis mine
¨
paeva ajal nende silme all pagendusse. Mine nende silme all
oma kodust teise paika, pagen˜
dusse. Ehk nad moistavad, kui¨
gi nad on massuline sugu.
¨
4 Too paeval nende silme all
¨
valja pagendusse minekuks pa˜
kitud asjad ja lahku ohtul nende silme all nagu pagendatu. a
5 Tee nende silme all seina
sisse ava ja vii asjad sealtkaudu
¨
˜
valja. b 6 Nende silme all tosta
˜
asjad olale ja vii need pimedas
¨
¨
valja. Kata oma nagu, et sa ei
¨
naeks maad, sest ma olen pan¨
nud su Iisraeli soole margiks.” c
¨
7 Ma tegin, nagu mind kas¨
¨
ti. Ma viisin paeval valja oma
asjad, asjad pagendusse mine˜
¨
kuks, ja ohtul tegin katega seina ava. Pimedas kandsin ma
˜
oma asjad olal nende silme all
¨
valja.
8 Hommikul tuli mulle taas
˜
Jehoovalt sonum: 9 „Inimesepoeg, kas Iisraeli sugu, see
¨
¨
massuline sugu, ei kusinud¨ su
¨
kaest, mida sa teed? 10 Utle
˜
neile: „See on sonum pealiku d
kohta Jeruusalemmas ja kogu
Iisraeli soo kohta, kes seal lin˜
nas on, lausub korgeim valitseja Jehoova.”
¨
¨
11 Utle: „Mina olen teile margiks. e Nii nagu mina tegin, nii tehakse neile. Nad viiakse pagen¨
dusse, nad lahevad vangistusse. f
12 Pealik nende keskel kannab
˜
olal oma asju ja lahkub pimedu¨ ¨
ses. Ta teeb muuri sisse ava ja
¨
viib asjad sealtkaudu valja.g Ta
¨
¨
katab nao, et mitte naha maad.”
˜
13 Ma laotan oma vorgu tema
¨
¨ ¨
ule ja ta puutakse sinna. h Ma
¨
viin ta kaldealaste maale, Babu¨
loni, mida ta aga ei nae. Ta sureb
˜
¨
seal. i 14 Koik tema umber, ta

HESEKIEL 12:15–13:9

¨
abistajad ja vaesalgad, pillutan
ma igasse suunda laiali a ning ma
˜
˜ ˜
tomban mooga, et neid taga ajada. b 15 Ja neil tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova, kui
ma hajutan nad rahvaste sek¨ ¨
ka ja puistan mooda maid laiali.
¨
16 Aga ma jatan nende seast al˜
¨ ¨
˜ ˜
les moned, kes paasevad mooga,
¨
¨
nalja ja katku kaest, et nad ju˜
¨
tustaksid koigist oma jaledatest
tegudest nende rahvaste keskel,
¨
kelle juurde nad lahevad, ja nad
˜
todevad, et mina olen Jehoova.”
17 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
¨ ¨
sonum: 18 „Inimesepoeg, soo
¨
leiba varisedes ning joo vett
¨
¨
arevuse ja murega. c 19 Utle
selle maa rahvale: „Nii lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova Jeruusalemma elanike koh¨ ¨
ta Iisraelimaal: „Nad soovad lei˜
ba murega ja joovad vett oudust tundes, sest nende maa
¨
˜
laastatakse taielikult d koigi sel¨
¨
le elanike vagivalla parast. e
¨ ¨
20 Asustatud linnad ruusta¨
takse ja maa saab tuhermaaks f
ning teil tuleb tunnistada, et
mina olen Jehoova.””” g
21 Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 22 „Inimesepoeg,
˜
eks ole teil Iisraelis selline ko¨ ¨
¨
¨ ¨
nekaand: „Paevad mooduvad,
¨
¨
¨
aga ukski nagemus ei taitu”? h
¨
¨
23 Seeparast utle neile: „Ma
˜
¨ ¨
kaotan selle konekaanu ja seda
¨
ei lausuta enam Iisraelis, ut˜
leb
k
orgeim
valitseja
Jehoova.”
¨
¨
Utle neile: „Paevad on ligidal i ja
˜
¨
¨
¨
koik nagemused lahevad taide.”
¨
24 Ei tule enam valenagemusi ega ole libekeelset1 ennustamist Iisraeli soo seas. j 25 Sest
¨ ¨
˜
mina, Jehoova, raagin. Koik
˜
¨
minu sonad taituvad ega viivita
¨
¨
enam. k Sinu paevil, l sa massuli˜
ne sugu, lausun ma sona ja viin
˜
˜
12:24 1Voib tolkida ka „petlikku”.
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¨
¨
˜
selle taide, utleb korgeim valitseja Jehoova.”
26 Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 27 „Inimesepoeg,
¨
¨
Iisraeli rahvas utleb: „Nagemus,
¨
¨
mida ta naeb, taitub alles pika
¨
aja parast. Ta kuulutab prohvetlikult kauge tuleviku koh¨
ta.” a 28 Seeparast teata neile:
¨
˜
„Nii utleb¨ korgeim valitseja Je˜
hoova: „Ukski mu sona ei viivi¨ ¨
¨
ta, mida ma raagin, see ka sun˜
nib, lausub korgeim valitseja
Jehoova.”””
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimese¨ ¨
poeg, raagi prohvetlikult Iis¨
raeli prohvetite kohta b ja utle
neile, kes ise prohvetikuulu¨
˜
tusi valja motlevad: c „Kuula˜
¨
ke Jehoova sonu. 3 Nii ut˜
leb korgeim valitseja Jehoova:
¨
„Hada rumalatele prohvetitele,
kes kuulutavad omaenda vaimust juhituna ega ole tegeli¨
kult midagi nainud. d 4 Teie
prohvetid, oh, Iisrael, on otsekui rebased varemetes. 5 Te
¨
¨ ¨
ei lahe kivimuuri lagunenud
kohtade juurde, et neid Iisraeli
¨
soo jaoks ules ehitada, e nii et
¨ ¨
Iisrael jaaks lahingus Jehoova
¨
¨
¨
paeval pusima. f 6 Nad naevad
¨
valenagemusi ja lausuvad va¨
leennustusi, nad utlevad: „See
˜
on Jehoova sonum”, kuigi Jehoova pole neid saatnud, ning
˜
¨
nad ootavad, et nende sona la¨
g
heks taide. 7 Eks ole see va¨
¨
lenagemus, mida te olete nainud, ja valeennustus, mida ole¨
te lausunud, kui olete oelnud:
˜
„See on Jehoova sonum”, kuigi
¨ ¨
mina pole midagi raakinud?”
¨
¨
˜
8 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova: „Kuna te ole¨ ¨
¨
te raakinud valet ja teie nagemused on pettus, siis ma olen
˜
teie vastu, lausub korgeim va˜
litseja Jehoova.” h 9 Ma tostan
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¨
oma kae prohvetite vastu, kel¨
le nagemused on pettus ja kelle ennustused on vale. a Nad
¨ ¨
ei jaa rahva hulka, keda ma
usaldan, ega kirjutata neid
Iisraeli soo nimistusse, nad ei
¨ ¨
poordu tagasi Iisraelimaale. Ja
teil tuleb tunnistada, et mina
˜
olen korgeim valitseja Jehoo˜
¨
va. b 10 See koik on selleparast, et nad on eksitanud mu
¨
rahvast, oeldes: „On rahu!”,
kuigi rahu ei ole. c Kui keegi ehi˜
˜ ˜
tab ohukese vaheseina, voopa¨
d
vad nad
selle
lubjaga
ule.1”
¨
11 Utle lupjajatele, et see
sein variseb kokku. Tuleb vihmavaling, langeb rahet ning
˜
tormituuled lohuvad selle. e
¨
12 Kui sein variseb kokku, kusitakse teilt: „Kus on teie lubja˜ ˜
voop?” f
¨
¨
˜
13 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova: „Ma saadan
oma pahameeles tormituuled,
oma vihas vihmavalingu ja oma
¨
havitavas raevus rahe. 14 Ma
˜
lohun teie lubjatud seina ning
paiskan selle maha, nii et selle
¨ ¨
alusmuur paljastub. Linn langeb ja teie seal sees hukkute. Ja teil tuleb tunnistada, et
mina olen Jehoova.
¨ ¨
15 Kui ma paastan seina ja
selle lupjajate vastu valla kogu
¨
oma viha, utlen ma teile: „Pole
enam seina ega selle lupjajaid. g
16 Pole enam Iisraeli prohveteid, kes Jeruusalemmale proh¨
vetlikult kuulutaksid ja naeksid
¨
tema jaoks nagemusi rahust,
˜
kuigi rahu ei ole,” h lausub korgeim valitseja Jehoova.”
¨ ¨
17 Inimesepoeg, poora pale
¨
oma rahva tutarde vastu, kes
¨
˜
ise prohvetikuulutusi valja mot-
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levad, ning kuuluta
neile proh¨
vetlikult. 18 Utle neile: „Nii
˜
lausub korgeim valitseja Jehoo¨
˜
va: „Hada naistele, kes omble¨
vad kokku paelu iga kasivarre
tarvis1 ja valmistavad pealoore igat kasvu inimeste jaoks, et
jahtida elusid. Kas loodate mu
¨ ¨
rahva elu jahtides ise ellu jaa¨
da? 19 Kas te ruvetate mind
˜
¨
mu rahva seas mone peotaie
¨
odra ja leivapalukeste parast, a
surmates need, kes ei peaks su¨
rema, ja jattes ellu need, kes
ei peaks elama, pettes mu rahvast, kes kuulab teie valesid?”” b
¨
¨
˜
20 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova: „Ma tulen
teie paelte kallale, naised, millega te jahite inimesi, otsekui oleksid nad linnud. Ma re¨
bin paelad teie kasivartelt ja lasen vabaks need, keda te olete
jahtinud otsekui linde. 21 Ma
¨
¨ ¨
rebin ara teie loorid ja paas¨
tan oma rahva teie kaest,
nad pole enam teile jahisaagiks. Ja teil tuleb tunnistada, et
mina olen Jehoova. c 22 Kuna
te olete oma valedega heiduta˜
nud oiget, d kuigi mina pole too¨
nud talle hada1, ja olete teinud
¨
jumalatu kaed tugevaks, e nii et
¨ ¨
ta ei poordu oma kurjalt teelt
¨
¨ ¨
ega jaa ellu, f 23 siis ei nae
¨
te, naised, enam valenagemusi
¨ ¨
ega ennusta enam. g Ma paastan
¨
oma rahva teie kaest ning teil
tuleb tunnistada, et mina olen
Jehoova.””
˜
Minu juurde tulid moned
Iisraeli vanemad ja istusid mu ette. h 2 Siis tuli mul˜
le Jehoovalt sonum: 3 „Inimesepoeg, need mehed on ot¨
¨
sustanud kaia oma jaledate

14
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˜
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¨
ebajumalate jarel ja nad on
seadnud komistuskivi, mis on
pannud rahva patustama. Kas
˜
toesti peaksin laskma neil mi¨
˜
¨
nult nou kusida? a 4 Seeparast
¨ ¨
¨
raagi nendega ja utle neile: „Nii
¨
˜
utleb korgeim valitseja Jehoova: „Kui iisraellane on otsusta¨
¨
nud kaia oma jaledate ebajuma¨
late jarel ja seab rahvale komistuskivi, mis paneb rahva patustama, ning tuleb siis prohvetilt
˜
¨
nou kusima, vastan mina, Je¨ ¨
hoova, talle nii, nagu ta vaa¨
rib oma paljude jaledate eba¨
jumalate parast. 5 Ma panen
¨
¨
Iisraeli soo sudame hirmust va˜
risema, kuna nad koik on eemaldunud minust ja hakanud
¨
¨
kaima oma jaledate ebajumala¨
te jarel.”” b
¨
¨
6 Seeparast utle Iisraeli soo˜
le: „Nii lausub korgeim valitse¨ ¨
ja Jehoova: „Tulge tagasi, poor¨
¨
duge ara oma jaledatest ebaju¨ ¨
malatest, poorake oma pale
¨
˜
¨
ara koigilt oma jalkidelt tegu˜
viisidelt! c 7 Kui moni iisraella˜
ne voi Iisraelis elav muulane ee¨
maldub minust, otsustab kaia
¨
¨
oma jaledate ebajumalate jarel ja seab rahvale komistuskivi, mis paneb rahva patustama,
¨
ja tuleb seejarel minu prohve˜
¨
tilt nou kusima, d siis sellele annan mina, Jehoova, ise vastuse.
¨ ¨
8 Ma poordun selle inimese
¨
vastu, teen ta hoiatavaks nai˜
¨ ¨
¨
teks ja konekaanuks ning havitan ta oma rahva seast. e Ja teil
tuleb tunnistada, et mina olen
Jehoova.””
9 Aga kui prohvet on eksitusse viidud ja annab vastuse,
siis olen mina, Jehoova, seda
˜
prohvetit eksitanud. f Ma tostan
¨
¨
oma kae tema vastu ja havitan ta oma Iisraeli rahva seast.
10 Nad peavad kandma oma
¨ ¨
¨
¨ ¨
suud, kusija suu on samasugu-
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¨ ¨
ne kui prohveti suu, 11 et Iisraeli sugu ei eemalduks enam
¨
minust ega ruvetaks end enam
¨
oma uleastumistega. Siis nad
on minu rahvas ja mina olen
˜
nende Jumal, a lausub korgeim
valitseja Jehoova.”
12 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
sonum: 13 „Inimesepoeg, kui
maa teeb pattu minu vastu, ol˜
les truudusetu, siis tostan ma
¨
¨
oma kae selle vastu ja havitan selle toiduvarud1. b Ma saa¨
¨
dan selle peale nalja c ning havitan sellelt inimesed ja loomad. d
14 Isegi kui seal oleksid need
kolm meest — Noa,e Taaniel f
ja Iiob g —, suudaksid nad oma
˜
¨ ¨
oigusega paasta vaid iseendid, h
˜
lausub korgeim valitseja Jehoova.
˜
15 Voi kui ma laseksin metsikutel kiskjatel sel maal ringi
¨
hulkuda ja selle elanikest tuh¨
jaks teha, nii et sellest saaks tu˜
hermaa, kus metsloomade tot¨
tu keegi ei kaiks, i 16 siis, nii
˜
toesti, kui ma elan, lausub
˜
korgeim valitseja Jehoova, isegi kui seal oleksid need kolm
¨ ¨
meest, ei paastaks nad oma
¨
poegi ega tutreid, vaid ainult
¨ ¨
¨
iseennast ning maa jaaks tuhjaks.
˜
17 Voi kui ma laseksin tulla
˜ ˜
¨
moogal selle maa kallale j ja ut˜ ˜
¨
¨
leksin: „Mook kaigu ule maa!”
¨
ja havitaksin sellelt inimesed ja
loomad, k 18 siis isegi kui seal
oleksid need kolm meest, nii
˜
˜
toesti, kui ma elan, lausub kor¨ ¨
geim valitseja Jehoova, ei paas¨
taks nad oma poegi ega tutreid,
vaid ainult iseennast.
˜
19 Voi kui ma saadaksin sellele maale l katku ja paiskaksin
˜
˜
14:13 1Sona-sonalt „murran katki leivatokid”. Viitab ilmselt keppidele, millel
hoiti leivatagavara.
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¨
verevalamisega valja oma rae¨
vu, et havitada sealt inimesed ja loomad, 20 siis isegi
kui seal oleksid Noa,a Taaniel b
˜
ja Iiob, c nii toesti, kui ma elan,
˜
lausub korgeim valitseja Jehoo¨ ¨
va, ei paastaks nad oma poe¨
¨ ¨
gi ega tutreid, vaid paastaksid
˜
oma oigusega ainult iseennast. d
¨
¨
˜
21 Seeparast utleb korgeim
¨
valitseja Jehoova: „Nii sunnib,
kui ma saadan Jeruusalemma
˜ ˜
peale neli karistuste — mooga,
¨
nalja, metsikud kiskjad ja kat¨
ku f —, et havitada sealt inimesed ja loomad. g 22 Aga osa
¨ ¨
¨ ¨
sinnajaanuid paaseb ja tuuakse
¨
¨
valja, h nii pojad kui ka tutred.
Nad tulevad teie juurde ning
¨
kui te naete nende teid ja tegu˜
sid, lohutab see teid selles onnetuses, mille ma olen Jeruu˜
salemma peale toonud, koiges
selles, mis ma sellele linnale
olen teinud.
23 Nad lohutavad teid, kui
¨
te naete nende teid ja tegusid,
ja teil tuleb tunnistada, et ma
˜
ei teinud pohjuseta seda, mis
ma sellele linnale pidin tegema, i
˜
lausub korgeim valitseja Jehoova.””
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimesepoeg, kas saab viinapuupui˜
tu vorrelda teiste metsapuude
¨
omaga? 3 Kas viinapuu kul˜
˜
¨ ¨
jest voetud ritv kolbab tooriis˜
taks? Voi kas tehakse sellest
¨
varn, mille kulge asju riputa¨
da? 4 Ei, see laheb tuleroaks.
¨ ¨
˜
Tuli soob selle molemad otsad
˜
˜
ja korvetab keskpaiga. Kas kol˜
¨ ¨
bab see siis veel mone too tarvis? 5 Isegi kui see oli terve,
˜
ei kolvanud see millekski. Veel
kasutum on see siis, kui tuli on
¨ ¨
¨
˜
seda soonud ja selle ara korvetanud.
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¨
¨
˜
6 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova: „Nagu ma
andsin metsapuude keskel kas˜
vava viinapuu tuleroaks, nondasamuti teen ma Jeruusalemma elanikega. a 7 Ma olen
¨ ¨
poordunud nende vastu. Nad
¨
¨ ¨
kull paasesid tulest, kuid tuli
neelab nad siiski. Ja teil tuleb
tunnistada, et mina olen Jehoo¨ ¨
va, kui ma poordun nende vastu.” b
8 Ma teen maa lagedaks, c
sest nad on olnud truuduse˜
tud, d lausub korgeim valitseja
Jehoova.”
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimesepoeg, anna Jeruusalemma¨
le ¨teada tema jaledad teod. e
˜
3 Utle: „Nii lausub korgeim valitseja Jehoova Jeruusalemma¨
le: „Sa oled parit kaananlaste
¨
maalt, seal oled sa sundinud.
Sinu isa oli emorlane f ja ema
¨
¨
hetitar. g 4 Paeval, mil sa sun˜
¨
disid, ei loigatud labi su na¨ ¨
banoori ega pestud sind vee˜ ˜
ga puhtaks, sind ei hoorutud
¨
soolaga ega mahitud riidesse.
5 Keegi ei haletsenud sind se˜
davord, et oleks midagi sellist
teinud. Keegi ei tundnud sulle
kaasa. Sind visati hoopis lage¨
¨
dale valjale, sest su sundimise
¨
paeval sind vihati.
¨ ¨
6 Kui ma moodusin sinust,
¨
nagin ma sind veres siplemas
¨
ja utlesin sulle, kes sa lamasid
¨ ¨
oma veres: „Jaa elama!” Jah,
¨
ma utlesin sulle, kes sa lamasid
¨ ¨
oma veres: „Jaa elama!” 7 Ma
tegin su arvukaks, nagu on tai˜
mi pollul, ning sa kasvasid suu¨
reks, said kupseks ja kandsid
kauneimaid ehteid. Su rinnad
muutusid pringiks ja su juuksed kasvasid, kuid sa olid ikka
veel alasti ja paljas.””
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¨ ¨
8 Kui ma sinust moodusin ja
¨
¨
sind nagin, siis markasin, et sa
˜
oled joudnud armastusikka. Ma
˜
¨
laotasin oma holma sinu ule, a
katsin su alastuse, andsin sul˜
˜
le tootuse, solmisin sinuga lepingu ja sa said minu omaks,
˜
lausub korgeim valitseja Jehoova. 9 Ma pesin sind veega, lo˜
putasin maha su vere ja void˜
sin sind oliga. b 10 Ma panin
¨ ¨
sulle selga tikitud ruu ja jalga
¨
heast nahast1 sandaalid, mahkisin su peenlinasesse ja riieta˜
sin kalleisse roivaisse. 11 Ma
kaunistasin sind ehetega, pa¨
˜
¨
¨
nin sulle kaevorud kate umber
ja kee kaela. 12 Veel panin
˜
˜
ma sulle ninaronga ninna, kor˜
˜
varongad korva ja kauni kroo¨
ni pahe. 13 Sa ehtisid end
˜
kulla ja hobedaga, su riided
olid peenlinased, kallist kangast ning tikandiga ilustatud.
˜
˜
Sa soid peenjahu, mett ja oli
¨
ning sirgusid ulimalt kauniks c
ja oleksid sobinud kuningannaks1.
˜
14 Su ilu tottu levis su kuulsus rahvaste seas, d sest su ilu
¨
¨
oli taiuslik tanu minu hiilgusele, mille ma sinu peale olin pan˜
nud, e lausub korgeim valitseja
Jehoova.
15 Aga sa lootsid oma ilu¨
le f ja kasutasid ara oma kuulsust, et hakata prostituudiks. g
Sa pakkusid end heldelt iga¨ ¨
le moodaminejale, h sinu ilu
˜
sai nende omaks. 16 Sa votsid oma kirevad riided, ehtisid nendega oma ohvripaiku,
kus sa hoorasid i — midagi sellist ei tohiks juhtuda ega eales
¨
˜
sundida! 17 Sa votsid oma ilu˜
˜
¨
16:10 1Voib tolkida ka „hulgenahast”.
˜
˜
16:13 1Voib tolkida ka „ja olid kuningliku
¨ ¨
seisuse vaariline”.
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sad ehted, mis olid valmistatud
˜
minu antud kullast ja hobedast,
ja tegid neist mehekujusid ning
hoorasid nendega. a 18 Sa kat˜
sid need oma tikitud roivastega ning ohverdasid neile minu
˜
oli ja suitsutusrohtu. b 19 Leiva, mis ma olin sulle andnud —
mis oli valmistatud peenjahust,
˜
olist ja meest, mille olin sulle
toiduks andnud —, ohverdasid
˜
sa samuti neile meeldivaks loh˜
¨
naks. c Just nonda sundis, lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.
˜
20 Sa votsid oma pojad ja
¨
¨
tutred, kelle sa mulle olid sunnitanud, d ja ohverdasid nad ebaju¨
˜
malatele ogimiseks. e Kas ei lainud sa oma hooramisega liiga
kaugele? 21 Sa tapsid mu poe˜
gi ja toid nad ohvriks, heites nad
˜
¨
tulle. f 22 Koiki oma jaledaid tegusid tehes ja hoorates unusta¨
sid sa oma nooruspaevad, kui
sa olid alasti ja paljas ning sip¨
˜
lesid oma veres. 23 Parast koi¨
ki oma kurje tegusid — hada,
˜
¨
hada sulle, g lausub korgeim valitseja Jehoova — 24 rajasid sa
¨
endale kunka ja tegid ohvri¨
¨
paiga igale valjakule. 25 Iga ta˜
nava koige silmapaistvamasse
kohta rajasid sa ohvripaiga ja
¨
muutsid oma ilu jaleduseks, pak¨ ¨
kudes end1 igale moodamineja¨
le. h Sa hoorasid jarjest rohkem. i
26 Sa hoorasid Egiptuse poegadega, j oma himurate naabritega,
sa solvasid mind oma lugema¨ ¨
tute hoorategudega. 27 Nuud
˜
¨
ma tostan oma kae su vastu ja
¨
¨ ¨
vahendan sulle maaratud toiduosa. k Ma annan su nende naiste
meelevalda, kes sind vihkavad,l
¨
¨
ˇ
vilistite tutarde katte, keda so¨
¨
m
keeris sinu habitu kaitumine.
˜
˜
16:25 1Sona-sonalt „ajades oma jalad
laiali”.
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28 Kuna sa ei saanud rahul¨
dust, hoorasid sa seejarel As¨ ¨
a
suuria poegadega, kuid ei saa¨
nud parast nendega hooramist
¨
ikkagi rahuldust. 29 Seeparast
laiendasid sa oma hooramist,
minnes kaupmeeste maale1 ja
kaldealaste juurde, b kuid isegi siis ei saanud sa rahuldust.
¨
¨
30 Kui haige kull oli su suda,
˜
¨
kui1 sa tegid koike seda, kaitudes nagu jultunud prostituut, c
˜
lausub korgeim valitseja Jehoova. 31 Aga kui sa rajasid oma
¨
¨
˜
kunka iga tanava koige silmapaistvamasse kohta ja tegid oma
¨
ohvripaiga igale valjakule, polnudki sa nagu prostituut, sest
sa keeldusid igasugusest tasust.
32 Sa oled abielurikkujast nai˜
ne, kes votab enda juurde oma
˜
˜ ˜
mehe asemel vooraid. d 33 Koigile prostituutidele antakse kingitusi, e aga sina oled ise teinud
˜
kingitusi koigile, kes sind himustavad, f ja oled pakkunud neile
˜
meelehead, et nad tuleksid koikjalt su juurde sinuga hoorama. g
34 Sa oled sootuks teistsugune kui teised hooranaised. Sinu
moodi ei hoora keegi. Sa maksad teistele, mitte nemad ei mak˜
sa sulle. Sa teed koike vastupidi.
¨
35 Seeparast, sa prosti¨
tuut, h kuula, mida utleb Jehoo˜
va. 36 Nii lausub korgeim valitseja Jehoova: „Kuna sa oled
¨
olnud ulevoolavalt himur ja
¨
oled hoorates naidanud enda
alastust oma armukestele ning
˜
¨
koigile oma jaledatele ja vastikutele ebajumalatele, i kellele sa
ohverdasid isegi oma poegade
verd, j 37 siis kogun ma kok˜
ku koik su armukesed, kellele
˜
˜
16:29 1Sona-sonalt „Kaananimaale”.
˜
¨
16:30 1Teine voimalik tahendus: „millist
¨
raevu ma kull tunnen su vastu, kuna”.
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sa oled valmistanud naudingut,
˜
koik need, keda sa armastasid,
˜
ja koik need, keda sa vihkasid.
˜
Ma kogun nad koikjalt sinu vas¨
tu kokku, naitan neile su alas¨
¨
tust ja nad naevad sind taiesti
alasti. a
38 Ma karistan sind karistu¨ ¨
sega, mida vaarivad naised, kes
abielu rikuvad b ja verd valavad. c Raevus ja kiivuses valatakse su verd. d 39 Ma annan
¨
su nende katte ning nad tee¨
˜
vad maatasa su kunkad ja lo¨
e
huvad ara su ohvripaigad. Nad
˜
¨
rebivad sult riided,f votavad ara
¨
su ilusad ehted g ning jatavad su
alasti, paljana maha. 40 Nad
toovad su vastu rahvahulga, h
loobivad sind kividega i ja tapa˜
˜ ˜
vad su moogaga. j 41 Nad po˜
letavad su majad maha k ja mois¨
tavad su ule kohut paljude nais˜
te silme ees. Ma teen lopu su
hooramisele l ja sa ei anna enam
tasu. 42 Mu raev su vastu vai¨ ¨
bub m ja mu pahameel poordub
¨
n
ara su pealt. Ma rahunen ega
ole enam vihane.”
43 Kuna sa pole tuletanud
¨
meelde oma nooruspaevi o ja
˜
oled vihastanud mind koigi
nende tegudega, siis toon ma
¨
su tegude tagajarjed su enda
¨
pea peale ja sa ei kaitu enam
¨
˜
habitult ega tee enam koi¨
˜
ki oma jaledusi, lausub korgeim
valitseja Jehoova.
¨
44 Igauks, kes lausub vana˜
sonu, tarvitab sinu kohta va˜
˜
¨
nasona „Nagu ema, nonda tu¨
tar”. p 45 Sa oled oma ema tu¨
˜
tar, tema tutar, kes polgas oma
meest ja lapsi. Sa oled oma
˜
˜
˜
˜
odede ode, nende ode, kes polgasid oma meest ja lapsi. Teie
ema oli hetitar ja isa emorlane. q

HESEKIEL 16:46–17:3

˜
46 Sinu vanem ode, kes elab
¨
˜
oma tutardega1 a sinust pohja
pool, on Samaaria b ja su noo˜
¨
rem ode, kes elab oma tutarde˜
c
ga sinust louna pool, on Soodom. d 47 Sa mitte ainult ei
¨
kainud nende teedel ega tei¨
¨
nud nende jaledate tegude jar¨
¨
gi, vaid usna pea kaitusid sa
˜
veel kolvatumalt kui nemad. e
˜
48 Nii toesti, kui ma elan, lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova,
˜
pole su ode Soodom koos oma
¨
tutardega teinud midagi sel¨
list, nagu sina koos oma tutar˜
dega oled teinud. 49 Sinu oe
Soodoma patt oli see: tema
¨
ja ta tutredf olid uhked, g neil
¨
oli kulluslikult toitu, h nad elasid muretult ja rahus, i kuid
ei toetanud viletsat ega vaest. j
¨
˜
50 Nad jaidki korgiks k ja te¨
gid muudkui oma jaledusi minu
˜
ees, l nii et ma pidin nad korvale heitma. m
51 Samaaria n ei teinud pooltki nii palju patte kui sina. Sa
¨
oled teinud palju rohkem jale˜
daid tegusid kui su oed, nii et
˜
¨
˜
¨
koigi su jaleduste korval nai˜
˜
vad su oed oigetena. o 52 Kanna siis oma alandust, sest sa
˜
˜
oled oigustanud oma odede te¨
gusid. Kuna sinu patud on jaledamad kui nende omad, on nad
˜
¨
sinust oigemad. Tunne siis habi
ja kanna oma alandust, sest sinu
¨
˜
˜
parast paistavad su oed oiged.
53 Ma kogun kokku nende
¨
vangid, Soodoma ja tema tu¨
tarde vangilainud ning Samaa¨
¨
ria
¨ ja tema tutarde vangilainud.
Uhes nendega kogun ma kokku
¨
ka sinu vangilainud, p 54 et sa
¨
kannaksid oma alandust ja habi
˜
¨
koigi oma tegude parast, millega sa neid lohutasid. 55 Sinu
˜
¨
16:46 1Moeldakse arvatavasti tutarlinnu.
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˜
¨
ode Soodom koos oma tutardega saab tagasi endise seisundi
¨
ja Samaaria koos oma tutardega saab tagasi endise seisundi
¨
ning ka sina koos oma tutardega saad tagasi endise seisundi. a
¨
56 Oma uhkuse paevil ei pida˜
nud sa oma ode Soodomat mai¨ ¨
nimisvaarsekski, 57 enne kui
paljastati sinu enda kurjus. b
¨ ¨
¨ ¨
¨
Nuud Suuria tutred ja ta naabrid teotavad sind ning vilisti¨
¨
te tutred c su umber kohtlevad
˜
sind polgusega. 58 Sa kannad
¨
¨
¨
oma habitu kaitumise ja jaleda¨
te tegude tagajargi, lausub Jehoova.
¨
˜
59 Nii utleb korgeim valitse¨ ¨
ja Jehoova: „Nuud talitan ma
sinuga nii, nagu sina tegid, d
˜
sest mu lepingut rikkudes polgasid sa vannet. e 60 Aga minul on meeles leping, mille ma
¨
˜
sinuga su nooruspaevil solmisin, ja ma kinnitan seda kui
¨
oma pusivat lepingut sinuga. f
61 Sulle meenuvad su teod ja
˜
¨
sa tunned habi, g kui votad vas˜
tu oma oed, nii vanemad kui
ka nooremad, ja ma annan nad
¨
sulle otsekui tutardeks, aga
˜
mitte sinuga solmitud lepingu
¨
parast.”
62 Ma kinnitan oma lepin˜
gut sinuga ja sa toded, et mina
olen Jehoova. 63 Siis meenuvad sulle su teod ja sa tun¨
ned nii suurt habi, et ei ava
¨
oma alanduse parast suudki, h
˜
kui ma koigist sinu tegudest
hoolimata sulle andestan, i lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.”
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimese¨ ¨
¨
˜
poeg, raagi uks moistulugu, ju¨
˜
tusta uks moistujutt
Iisrae¨
li soo kohta. j 3 Utle: „Nii lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova:
„Suur kotkas k suurte tiibade,

17
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pikkade hoosulgede ja koheva
kirju sulestikuga lendas Liiba¨
noni magedele a ja napsas seedri ladva. b 4 Ta noppis selle
¨
˜
ulemise vosu, viis kaupmeeste maale1 ja istutas kaupmees˜
te linna. c 5 Siis vottis ta selle maa seemet d ja pani sel˜
le viljakale pollule. Ta istutas
¨ ¨
selle nagu paju rohke vee aar¨
de. 6 See laks kasvama ja sellest tuli madalakasvuline roomav viinapuu, e mille lehed olid
¨ ¨
pooratud sissepoole ja mis ajas
juuri enda all. Nii sai sellest vii˜
napuu, mis kasvatas vosusid ja
oksi. f
¨
¨
7 Seejarel tuli veel uks suurte tiibade ja pikkade hoosulgedega suur kotkas.g Viinapuu sirutas oma juured ihalevalt tema poole, eemale peenramaast, kuhu ta oli istutatud,
¨ ¨
ning pooras ka oma lehestiku
tema poole, et ta seda niisutaks. h 8 Aga ta ju oli juba is˜
tutatud heale pollule, rohke vee
¨ ¨
aarde, et ta kasvataks oksi,
kannaks vilja ja saaks suursui
guseks
¨ viinapuuks.””
˜
9 Utle: „Nii lausub korgeim
valitseja Jehoova: „Kas sellest
¨
saab asja? Eks kista valja sel¨
le juured, j eks madane selle vili
˜
¨ ¨
ja kuiva selle vosud? k See jaab
¨
nii kuivaks, et selle valjajuuri¨
miseks pole vaja tugevat kasivart ega palju rahvast. 10 Kas
sellest saab asja, kuigi see on
teise kohta istutatud? Eks kuiva
¨
see taielikult, kui idatuul seda
¨
rasib? See kuivab oma peenral,
˜
kus see vorsus.”””
11 Mulle tuli
¨ taas Jehoovalt
˜
sonum: 12 „Utle palun sellele
¨
˜
massulisele soole: „Kas te toes˜
¨
ti ei moista,
mida
see
t
ahen¨
¨
dab?” Utle: „Babuloni kunin-

m Hes 12:13

˜
gas tuli Jeruusalemma, vottis selle kuninga ja peamehed
¨
ning viis nad endaga Babuloni. a
¨
˜
¨
13 Seejarel vottis ta uhe ku˜
ningasoost mehe, b solmis tema˜
ga lepingu ja vottis temalt van˜
de. c Maa mojukaimad mehed
¨
viis ta ara, d 14 et see kuning¨ ¨
˜
riik jaaks norgaks ega suudaks
˜
¨ ¨
¨
¨
tousta, vaid jaaks pusima uks¨
nes lepingut taites. e 15 Aga
see kuningas hakkas tema vas¨
¨
tu massama, f saates oma kaskjalad Egiptusse, et saada sealt
˜
¨
hobuseid g ja suurt sojavage. h
Kas teda saadab edu? Kas
˜
¨ ¨
tema, kes seda koike tegi, paa˜
seb karistusest? Kas ta voib le¨ ¨
pingut murda ja siiski paaseda?” i
˜
16 Nii toesti, kui ma elan,
˜
lausub korgeim valitseja Jehoo¨
va, ta sureb Babulonis, seal,
kus elab kuningas1, kes tegi ta2
kuningaks ning kelle vannet ta
˜
polgas ja kelle lepingut ta mur˜
dis. j 17 Vaarao suurest soja¨
¨
vaest ja paljudest vaehulkadest
˜
pole talle sojas mingit abi, k kui
kuhjatakse piiramisvalle ja ehi¨ ¨
tatakse piiramismuure, et paljusid hukka saata. 18 See ku˜
ningas polgas vannet ja murdis
¨
˜
lepingut. Ta andis kull tootuse,
˜
kuid tegi ikkagi seda koike — ta
¨ ¨
ei paase!
¨
¨
˜
19 Seeparast utleb korgeim
˜
valitseja Jehoova: „Nii toesti, kui ma elan, toon ma tema
¨
tegude tagajarjed ta enda pea
˜
peale, sest ta on polanud mu
vannet l ja murdnud mu lepin¨
gut. 20 Ma heidan tema ule
˜
¨ ¨
oma vorgu ja ta puutakse sel¨
lesse. m Ma viin ta Babuloni ja
¨
kain seal temaga kohut, selle¨
parast et ta on mulle truu˜
dust murdnud. n 21 Koik tema

˜
˜
17:4 1Sona-sonalt „Kaananimaale”.

n Hes 20:36
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¨
˜
vaesalkadest pogenenud lange˜ ˜
¨
¨
¨ ¨
vad mooga labi ja jarelejaanud
pillutatakse igasse suunda laiali. a Siis teil tuleb tunnistada,
¨ ¨
et mina, Jehoova, olen raakib
nud.”
¨
˜
22 Nii utleb korgeim valitse˜
˜
ja Jehoova: „Ma votan korge
˜
seedri ladvast vosu c ja istutan
selle maha. Ma nopin selle lad˜
˜
˜
vast koige ornema vosu d ning
˜
˜
istutan selle korgele ja voimsa¨
le maele. e 23 Ma istutan selle
˜
¨
Iisraeli korgele maele. See kasvatab oksi, kannab vilja ning
sellest kasvab suursugune see˜
der. Selle all elavad koiksugused linnud, nad pesitsevad sel˜
le lehestiku varjus. 24 Koigil
¨
puudel valjal tuleb tunnistada,
et mina, Jehoova, olen alan˜
¨
danud korge puu ja ulendanud
madala puu, f kuivatanud halja
˜
puu ja pannud oitsema kuivanud puu. g Mina, Jehoova, olen
¨ ¨
seda raakinud ja teinud.””
Mulle tuli taas Jehoo˜
¨
valt sonum: 2 „Mida ta˜
¨ ¨
hendab see konekaand, mida te
˜
Iisraelis lausute: „Isad soid hapusid viinamarju, aga poegade
hambad on hellad”? h
˜
¨
3 Nii toesti, kui ma elan, ut˜
leb korgeim valitseja Jehoo˜
¨ ¨
va, enam te seda konekaandu
Iisraelis ei lausu. 4 Iga inimese hing1 kuulub mulle. Nagu isa
˜
hing, nii ka poja hing, molemad
kuuluvad mulle. Hing,2 kes teeb
pattu, peab surema.
˜
5 Kui inimene on oige ning
˜
˜
teeb seda, mis on oige ja oig¨ ¨
¨
lane — 6 ta ei soo magedel
ebajumalatele ohverdatut, i ei
¨
vaata Iisraeli soo jaledate eba¨
jumalate poole, ei ruveta li-

18
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18:4 1Voib tolkida ka „elu”. (Vt „Sonase¨
˜
˜
˜
letusi”, marksona „hing”.) 2Voib tolkida
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gimese naist a ega heida naise juurde tema menstruatsiooni ajal, b 7 ei kohtle kedagi hal˜
vasti,c vaid annab laenuvotjale
¨ ¨
pandi tagasi, d ei roovi kellelt¨
ki midagi,e vaid jagab naljasega
oma toitu f ja katab alastiolija
˜
riidega, g 8 ei noua vaheltkasu
˜
ega vota liigkasu,h vaid hoidub
¨
˜
ulekohtust, i moistab inimeste
˜
vahel oiglast kohut, j 9 toimib
¨ ¨
¨
mu maaruste jargi ja peab kinni
mu seadustest, et tegutseda ustavalt —, siis selline inimene on
˜
˜
¨ ¨
toesti oige ja jaab elama, k lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.
¨
10 Kui aga mehele sunnib
˜
¨ ¨
poeg, kellest saab roovell voi
˜
¨
˜
˜
morvar m voi kes teeb ukskoik
mida neist asjust 11 (kuigi isa
pole teinud midagi neist as¨ ¨
¨
just) — kui ta soob magedel eba¨
jumalatele ohverdatut, ruvetab
oma ligimese naist, 12 kohtleb
¨ ¨
halvasti viletsat ja vaest, n roo˜
vib, ei anna tagasi pandiks voe¨
tut, vaatab jaledate ebajumala¨
¨ ¨
te poole, o teeb jalestusvaarseid
˜
tegusid, p 13 votab liigkasu ja
˜
nouab vaheltkasuq —, siis see
¨ ¨
poeg ei jaa elama. Kuna ta on
˜
¨
teinud koiki neid jaledusi, peab
ta surema. Tema veri tuleb ta
enda peale.
¨
14 Kui aga mehele sunnib
¨
˜
poeg, kes naeb koiki oma isa
¨
¨
patte, kes kull naeb neid, aga ei
¨ ¨
¨
tee samu asju — 15 ei soo magedel ebajumalatele ohverda¨
tut, ei vaata Iisraeli soo jaleda¨
te ebajumalate poole, ei ruveta ligimese naist, 16 ei koht¨
le kedagi halvasti, ei jata enda
¨
¨ ¨
katte panti, ei roovi midagi,
¨
vaid jagab naljasega oma toitu ja katab alastiolija riidega,
˜
˜
17 ei rohu vaest, ei vota liig˜
kasu ega noua vaheltkasu, vaid
peab kinni mu seadustest ja toi-
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¨ ¨
¨
mib mu maaruste jargi —, siis
selline mees ei sure oma isa
¨
¨ ¨
pattude parast, ta jaab elama.
18 Aga tema isa, kes pettis,
¨ ¨
roovis venda ja tegi oma rahva
seas halba, sureb oma pattude
¨
parast.
¨
19 Aga te kusite: „Miks ei
¨ ¨
kanna poeg suud isa pattu¨
de parast?” Kuna poeg on tei˜
˜
nud, mis oige ja oiglane, on
˜
¨ ¨
pidanud kinni koigist mu maa¨
rustest ja jarginud neid, siis
¨ ¨
tema jaab elama. a 20 Hing,1
kes teeb pattu, peab surema. b
¨ ¨
Poeg ei kanna suud isa pattu¨
¨ ¨
de parast ja isa ei kanna
suud
˜
¨
˜
poja pattude parast. Oige oigu¨
sest on kasu uksnes talle enda¨
le ja jumalatu kurjus toob hada
¨
uksnes talle endale. c
¨ ¨
21 Kui aga jumalatu poor¨
˜
dub ara koigist oma pattudest
¨ ¨
¨
ning toimib mu maaruste jar˜
˜
gi ja teeb, mis oige ja oiglane,
¨ ¨
siis ta
ta ei sure. d
¨ jaab elama,
¨
22 Uhtki tema uleastumist ei
¨
˜
tuletata meelde.e Tanu oma oi¨ ¨
getele tegudele jaab ta elama. f
¨
23 Kas tunnen ma vahimatki heameelt jumalatu surmast, g
¨
˜
kusib korgeim valitseja Jehoova. Eks meeldi mulle hoopis
¨ ¨
see, kui ta poordub oma tee¨ ¨
delt ja jaab elama? h
˜
¨
24 Kui aga oige hulgab oma
˜
˜
oiguse ja teeb kurja, tehes koi¨
ki jaledusi, mida jumalatud tee¨
¨ ¨
vad, kas jaab ta siis elama? Uht˜
¨
ki tema oiget tegu ei maletata enam.i Oma truudusetuse ja
¨
pattude parast peab ta surema. j
¨
25 Aga te utlete: „Jehoova
˜
tee pole oige.” k Kuula palun, Iis˜
raeli sugu! Kas toesti minu tee ei
˜
ole oige? l Kas pole mitte nii, et
˜
teie endi teed ei ole oiged?m
˜
˜
18:20 1Voib tolkida ka „inimene”.
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˜
¨
˜
26 Kui oige hulgab oma oiguse ja teeb kurja ning sureb see˜
tottu, siis sureb ta omaenda
¨ ¨
¨
suutegude parast.
¨ ¨
¨
27 Kui jumalatu poordub ara
oma kurjadest tegudest ning
˜
˜
teeb, mis oige ja oiglane, siis
hoiab ta oma elu. a 28 Kui ta
˜
¨
tunnistab koiki oma uleastumisi
¨
¨ ¨
ja hulgab need, siis jaab ta elama, ta ei sure.
¨
29 Aga Iisraeli sugu utleb:
˜
„Jehoova tee pole oige.” Kas
˜
˜
toesti minu teed pole oiged, oh,
Iisraeli sugu? b Kas pole mitte
˜
nii, et teie endi teed ei ole oiged?
¨
˜
30 Seeparast moistan ma
¨
¨
teist igauhe ule kohut tema teede kohaselt, c oh, Iisraeli sugu,
˜
lausub korgeim valitseja Jehoo¨ ¨
¨ ¨
¨
va. Poorduge, poorduge taieli¨
˜
¨
kult ara koigist oma uleastumistest, et need ei saaks teile komistuskiviks ega tooks teie
¨ ¨
peale patusuud! 31 Heitke en˜
¨
dalt koik oma uleastumised d ja
¨
looge endale uus suda ja uus
vaim, e sest miks peaksite surema, f oh, Iisraeli sugu?
32 Ma ei tunne heameelt,
˜
kui keegi sureb, g lausub kor¨
geim valitseja Jehoova. Seepa¨ ¨
rast poorduge ja elage!” h
„Laula kaebelaulu Iisrae¨
li pealikest 2 ja utle:
˜
„Kes oli sinu ema? Emalovi
˜
teiste lovide seas.
Ta lamas noorte tugevate
˜
lovide keskel ja
kasvatas oma kutsikaid.
¨
¨
3 Ta kasvatas ules uhe oma
kutsika. Sellest sai
˜
noor tugev lovi, i
˜
kes oppis saaki murdma
˜
ja soi isegi inimesi.
4 Rahvad kuulsid temast,
¨ ¨
¨ ¨
puudsid ta puunisauku
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ja viisid konksudega1
Egiptusse. a
˜
Emalovi ootas, et ta tagasi
tuleks, aga viimaks
ta lootus kustus.
˜
Siis vottis ta teise kutsika
¨
ja saatis selle valja,
˜
noore tugeva lovi.
˜
Ka see jalutas teiste lovide
keskel ning temast sai
˜
noor tugev lovi,
˜
kes oppis saaki murdma
˜
ja soi isegi inimesi. b
Ta varitses nende
kindlustornides
¨ ¨
ja ruustas nende linnu
¨
ning laastatud maa oli tais
¨
tema moirgeid. c
˜
¨
Koik umberkaudsed rahvad
¨
tulid tema vastu valja,
¨
˜
heitsid tema ule oma vorgu
¨ ¨
¨ ¨
ja puudsid ta puunisauku.
Nad vedasid ta konksude
abil puuri ja viisid
¨
Babuloni kuninga juurde.
Seal hoidsid nad teda kinni,
¨
et Iisraeli magedel ei oleks
¨ ¨
enam kuulda ta haalt.
Su ema oli kui viinapuu d
sinu veres1,
¨ ¨
istutatud vete aarde.
¨
¨
Tanu veekullusele kandis ta
¨
vilja ja oli tais oksi.
Ta kasvatas tugevaid
oksi, mis sobisid
valitsuskeppideks.
˜
Viinapuu kasvas korgemaks
teistest puudest
ning torkas silma
˜
oma korguse ja lopsaka
lehestikuga.
Aga ta juuriti raevukalt
¨
valja, e paisati maha
ning idatuul kuivatas
ta vilja.
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i 2Mo 3:8

Tema tugevad oksad murti,
¨
need kuivasid ara a
ja tuli neelas need. b
¨ ¨
13 Nuud on ta istutatud
˜
korbesse,
˜
pouasele ja janusele maale. c
14 Tema okstest levis tuli,
˜
neelas ta vosud ja vilja
¨ ¨
ning talle ei jaanud
¨
uhtki tugevat oksa,
¨
uhtki valitsuskeppi. d
¨ ¨
See on kaebelaul ja jaab kaebelauluks.””
Seitsmendal aastal viien¨
¨
da kuu kumnendal paeval
˜
tulid moned Iisraeli vanemad ja
istusid mu ette, et Jehoovalt
˜
¨
nou kusida. 2 Siis tuli mulle
˜
Jehoovalt sonum: 3 „Inimese¨ ¨
poeg, raagi Iisraeli vanematega
¨
˜
ja utle neile: „Nii lausub korgeim valitseja Jehoova: „Kas te
˜
¨
tulite mu juurde nou kusima?
˜
Nii toesti, kui ma elan, ei vas¨
ta ma teie parimistele, e lausub
˜
korgeim valitseja Jehoova.””
¨
4 Kas oled valmis nende ule
˜
kohut moistma1? Kas oled val¨
˜
mis nende ule kohut moistma,
inimesepoeg? Anna neile teada,
¨
milliseid jaledusi
tegid nende
¨
f
esiisad. 5 Utle neile: „Nii lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova:
¨
„Paeval, mil ma valisin Iisraeli, g
andsin ma Jaakobi soole vande
ja tegin end nende seas tuntuks
Egiptusemaal. h Jah, ma vandusin neile: „Mina olen Jehoo¨
va, teie Jumal.” 6 Sel paeval
ma vandusin neile, et toon nad
¨
Egiptusest ara maale, mille ma
¨
neile olin valja vaadanud, maale, kus voolab piima ja mett. i
˜
See oli kauneim koigist maa¨
dest. 7 Ma utlesin neile: „Iga¨
¨
¨
uks visaku ara jalkused, mis on
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˜
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¨
¨
nende silme ees. Arge ruveta¨
ge end Egiptuse jaledate ebajumalatega. a Mina olen Jehoova,
teie Jumal.” b
¨
8 Aga nad massasid mu vastu ega tahtnud mind kuulata.
¨
¨
Nad ei visanud ara jalkusi, mis
olid nende silme ees, ega loo¨
bunud Egiptuse jaledatest eba¨
˜
jumalatest. c Seeparast tootasin
¨
ma valada nende peale valja
¨ ¨
oma raevu, paasta nende vastu
valla kogu oma viha Egiptusemaal. 9 Ma tegutsesin oma
¨
nime parast, et seda ei teotataks rahvaste ees, kelle keskel
nad elasid. d Nende rahvaste sil¨
me ees ma naitasin neile1, kes
˜
ma olen, kui toin nad Egiptu˜
¨
semaalt valja. e 10 Nii toin ma
¨
nad Egiptusemaalt valja ja juh˜
tisin nad korbesse. f
¨ ¨
11 Ma andsin neile oma maarused ja tegin teatavaks oma
seadused, g et inimene, kes neid
¨
˜
¨
jargib, voiks tanu neile elada. h
12 Ma andsin neile ka oma hin¨
gamispaevad, i et need oleksid
¨
tahiseks minu ja nende vahel, j et
˜
nad moistaksid, et mina, Jehoo¨
va, olen see, kes neid puhitseb.
¨
13 Aga Iisraeli sugu mas˜
sas korbes minu vastu. k Nad
¨ ¨
¨
ei toiminud mu maaruste jargi
¨
ja hulgasid mu seadused, mille
¨
jargimine annab inimesele elu.
¨
Nad ei pidanud puhaks mu hin¨
¨
˜
gamispaevi. Seeparast tootasin
˜
ma valada korbes nende pea¨
¨
le valja oma raevu ja nad havitada. l 14 Ma tegutsesin oma
¨
nime parast, et seda ei teotataks rahvaste keskel, kelle sil¨
me all ma olin nad valja toonud. m 15 Ma vandusin neile
˜
korbes, et ma ei vii neid
maale, mille ma neile olin and-
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nud a — maale, kus voolab piima
˜
ja mett, b koige kaunimale maa¨
le —, 16 sest nad olid huljanud mu seadused, nad ei toi¨ ¨
¨
minud mu maaruste jargi, ei pi¨
danud puhaks mu hingamis¨
¨
¨
paevi ja nende suda kais oma
¨
¨
jaledate ebajumalate jarel. c
17 Aga mul hakkas neist
¨
kahju ja ma ei havitanud neid,
˜
˜
ma ei teinud neile korbes lop¨
˜
pu. 18 Ma utlesin k
orbes
nen¨
de poegadele: d „Arge tehke
¨ ¨
¨
oma esiisade maaruste jargi, e
¨
¨
arge jargige nende seadusi
¨
¨
ega ruvetage end nende jaledate ebajumalatega. 19 Mina
olen Jehoova, teie Jumal. Teh¨ ¨
¨
ke minu maaruste jargi, pidage
¨
kinni minu seadustest ja taitke
¨
neid. f 20 Pidage puhaks mu
¨
¨
hingamispaevi, g need olgu tahiseks minu ja teie vahel, et te
˜
moistaksite, et mina olen Jehoova, teie Jumal.” h
21 Aga nende pojad hakka¨
sid minu vastu massama. i Nad
¨ ¨
¨
ei toiminud mu maaruste jargi
ega pidanud kinni mu seadus¨
test, mille jargimine annab elu.
¨
Nad ei pidanud puhaks mu hin¨
¨
˜
gamispaevi. Seeparast tootasin
¨
ma valada nende peale valja
¨ ¨
˜
oma raevu, paasta korbes nende vastu valla kogu oma viha. j
22 Kuid ma hoidsin end taga¨
si k ja tegutsesin oma nime parast, l et seda ei teotataks rahvaste keskel, kelle silme all
¨
ma olin nad valja toonud.
˜
23 Ma vandusin neile korbes,
et pillutan nad rahvaste sek¨ ¨
ka ja hajutan mooda maid laia¨
li, m 24 kuna nad ei taitnud mu
¨
seadusi. Nad olid huljanud mu
¨
¨ ¨
maarused, n ei pidanud puhaks
¨
¨
mu hingamispaevi ja kaisid oma
¨
esiisade jaledate ebajumalate
¨
¨
jarel. o 25 Ma lasin neil jargida

HESEKIEL 20:26–41

¨ ¨
maarusi, mis polnud head, ja
seadusi, mis ei andnud neile
¨
elu. a 26 Ma lasin neil ruvetuda nende oma ohvritest — kui
˜
¨
nad heitsid koik oma esmasundinud lapsed tulle b —, et neid
˜
laastada, nii et nad moistaksid,
et mina olen Jehoova.””
¨
27 Seeparast, inimesepoeg,
¨
utle Iisraeli soole: „Nii lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova:
„Teie esiisad teotasid mind ka
sellega, et murdsid mulle truu˜
dust. 28 Ma toin nad maale,
mille ma olin lubanud neile
¨
˜
anda. c Kui nad nagid korgeid
¨
kunkaid ja lopsakaid puid, d
hakkasid nad tooma seal oma
ohvreid ja mind solvavaid ohv˜
riande. Nad lasid seal tous˜
ta oma ohvrite meeldivat lohna ja valasid oma joogiohvreid.
¨
29 Siis ma kusisin neilt: „Mis
¨
¨
kungas see on, kuhu te lahete?
¨
[Seda nimetatakse tanini Ohvripaigaks.]””” e
¨
¨
30 Seeparast utle Iisraeli
˜
soole: „Nii lausub korgeim va¨
litseja Jehoova: „Kas te ruveta¨
te end nagu teie esiisad, kaies
¨
hoora kombel nende jalkuste
¨
¨
¨
jarel? f 31 Kas ruvetate end ta˜
¨
nini, ohverdades koigile oma jaledatele ebajumalatele, heites
oma poegi tulle? g Kas peaksin
¨
siis vastama teie parimistele,
oh, Iisraeli sugu?”” h
˜
Nii toesti, kui ma elan, ei
¨
vasta ma teie parimistele, lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova. i
˜
32 Seda, mis teil motteis on, ei
¨
juhtu kunagi. Te ju utlete: „Saagem rahvaste sarnaseks, sellisteks, nagu on teiste maade
˜
suguvosad, kes kummardavad
puud ja kivi.” j
˜
33 Nii toesti, kui ma elan,
¨
hakkan ma teie ule kuninga˜
¨
na valitsema oma voimsa kae
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¨
¨
ja valjasirutatud kasivarrega
¨
ning oma raevu valjavalamise˜
ga, a lausub korgeim valitseja
¨
Jehoova. 34 Ma toon teid ara
rahvaste juurest ja kogun teid
kokku maadest, kuhu te olete
pillutatud — ma teen seda oma
˜
¨
¨
¨
voimsa kae ja valjasirutatud ka¨
sivarrega ning oma raevu valjavalamisega. b 35 Ma toon teid
˜
¨
rahvaste korbesse ja kain seal
¨
¨
teiega naost nakku kohut. c
¨
36 Nagu ma kaisin Egiptuse˜
maal korbes kohut teie esiisa¨
dega, nii kain ma kohut ka
˜
teiega, lausub korgeim valitseja Jehoova. 37 Ma lasen teil
¨
karjasekepi d alt labi minna ja
seon teid lepinguga. 38 Aga
˜
¨
ma korvaldan teie keskelt massajad ja need, kes minu vastu
¨
patustavad. e Ma toon nad valja
maalt, kus nad muulastena elavad, kuid Iisraelimaale nad ei
tule. f Ja teil tuleb tunnistada,
et mina olen Jehoova.
¨
39 Oh, Iisraeli sugu, nii ut˜
leb korgeim valitseja Jehoova:
¨
„Eks minge ja teenige oma jaledaid ebajumalaid! g Aga teadke, et kui te ei kuula mind, ei
lase ma teil enam teie ohvrite
¨
ja jaledate ebajumalatega oma
¨
¨
puha nime ruvetada.” h
¨
¨
40 Sest minu puhal mael,
˜
¨
Iisraeli korgel mael, i hakkab
mind teenima kogu Iisraeli
˜
sugu, nad koik sel maal, j lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.
˜ ˜
Seal tunnen ma neist roomu.
Ma ootan teilt annetusi ja ohv˜
riks teie saagi esimesi vilju, koi¨
ki teie puhi ande. k 41 Meeldi˜
vat lohna tundes on mul teist
¨
hea meel, kui ma toon teid valja rahvaste seast ja kogun teid
kokku maadest, kuhu te ole¨
te pillutatud. l Ma puhitsen end
teie seas rahvaste silme ees. m
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˜
42 Te todete, et mina olen
Jehoova, a kui ma viin teid Iisraelimaale, b maale, mille ma
˜
tootasin teie esiisadele anda.
¨
43 Seal meenub teile teie kaitumine ja teile tulevad meel˜
de koik teie teod, millega te
¨
end ruvetasite, c ning te tunnete
¨
˜
enda vastu tulgastust koigi oma
¨
halbade tegude parast, mis te
˜
tegite. d 44 Te todete, et mina
olen Jehoova, kui ma oma nime
¨
parast e ei kohtle teid teie kur¨ ¨
je ja rikutud tegusid mooda, oh,
˜
Iisraeli sugu, lausub korgeim
valitseja Jehoova.”
45 Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 46 „Inimesepoeg,
¨ ¨
¨
˜
poora oma nagu lounasse ja
˜
kuuluta louna poole, kuulu˜
ta prohvetlikult¨ lounapoolse˜
le metsale. 47 Utle sellele lounapoolsele metsale: „Kuula Je˜
˜
hoova sonu! Nii lausub korgeim
¨ ¨
valitseja Jehoova: „Ma suutan
sinu vastu tule f ja see neelab
˜
˜
koik su haljad puud ja koik kuivanud puud. Tuleleek ei kustu g
˜
˜
ning see korvetab koik palged1
˜
˜
˜
lounast pohjani. 48 Koik ini¨
mesed naevad, et mina, Jehoo¨ ¨
va, olen selle suudanud, ning
seda ei saa kustutada.””” h
¨
¨
49 Siis ma utlesin: „Oh ha˜
da, korgeim valitseja Jehoova!
¨
Nad utlevad minu kohta: „Eks
¨ ¨
˜
˜
ta raagi koigest moistujutte?””
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimese¨ ¨
¨
poeg, poora oma nagu Jeruusa¨
lemma poole ja kuuluta puha¨ ¨
paikade kohta, raagi prohvetli¨
kult Iisraelimaa kohta. 3 Utle
Iisraelimaale: „Nii lausub Jehoova: „Ma olen sinu vastu. Ma
˜
˜ ˜
tomban oma mooga tupest i ja
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¨
˜
havitan su keskelt nii oige kui
¨
ka jumalatu. 4 Kuna ma havi˜
tan su keskelt nii oige kui ka ju˜ ˜
˜
malatu, on mu mook tommatud
˜
˜
tupest koigi inimeste vastu lou˜
˜
nast pohjani. 5 Koigil inimestel tuleb tunnistada, et mina,
˜
Jehoova, olen tommanud oma
˜ ˜
¨
¨
mooga tupest valja. See ei lahe
sinna enam tagasi.”” a
6 Aga sina, inimesepoeg, oh¨
ka varisedes, ohka kibedalt
¨
nende ees. b 7 Kui nad kusivad
sinult: „Miks sa ohkad?”, siis
˜
¨
vasta: „Sonumi parast.” Sest
˜
¨
see koik tuleb ja iga suda hak¨
˜
kab hirmust varisema, koik
¨
˜
kaed lotvuvad, iga vaim heitub
˜
˜
ja koik polved hakkavad tilku¨
ma1. c See tuleb, nii sunnib, lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.”
8 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
sonum: 9 „Inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult:
„Nii lausub
¨
˜ ˜
˜ ˜
Jehoova: „Utle: „Mook! Mookd
¨
¨ ¨
on ihutud ja laikima loodud.
¨ ¨
10 Ihutud suureks tapatooks
¨
¨ ¨
¨
ning laikima loodud, et valguna
¨
sahvida.””””
˜ ˜
„Kas ei peaks me roomustama?”
„Eks pane see1 langema mu
poja valitsuskepi e nagu mistahes puu?
˜ ˜
¨ ¨
¨
11 Mook luuakse laikima ja
˜
¨
˜ ˜
voetakse katte. Mook on tera¨
¨ ¨
vaks ihutud ja laikima loodud,
¨
et anda see timuka katte. f
12 Ulu ja hala, g inimesepoeg,
˜ ˜
sest mook tuleb mu rahva kalla˜
le. See tuleb koigi Iisraeli peali˜ ˜
ke kallale. h Nad langevad moo¨
¨
ga labi uhes mu rahvaga. See¨
¨ ¨
parast loo endale kurvastusest
˜ ˜
¨
vastu reit. 13 Mook on juba jai
rele proovitud. Ja mis juhtub,
21:7 1St hirmust tuleneva urineerimise
˜
˜ ˜
tottu. 21:10 1St Jehoova mook.
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˜ ˜
kui mook vihkab valitsuskeppi?
˜
Siis too kaob, a lausub korgeim
valitseja Jehoova.
14 Inimesepoeg,
kuuluta
¨ ¨
¨
prohvetlikult, loo kasi kokku
˜ ˜
ja korda kolm korda: „Mook!”
˜ ˜
See on mook, mis tapab, suu¨ ¨
˜ ˜
re tapatoo mook, mis neid
¨
piirab. b 15 Nende suda hak¨
kab hirmust varisema c ja pal¨
jud langevad linnavaravais. Ma
˜ ˜
¨ ¨
teen moogaga tapatood. See
¨
¨
¨ ¨
sahvib valguna ja on tapatooks
¨
¨ ¨
laikima loodud. 16 Raiu va¨ ¨
hedalt paremale! Loo vasakule! Mine, kuhu su tera on suu¨ ¨
¨
natud! 17 Minagi loon kasi
kokku ja mu raev vaibub. d
¨ ¨
Mina, Jehoova, olen raakinud.”
18 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
¨
sonum: 19 „Inimesepoeg, mar¨
gi kaks teed Babuloni kuninga
˜ ˜
˜
mooga jaoks. Molemad alaku samalt maalt ning teeviit seatagu
sinna, kust tee hargneb kahte
¨
¨
linna. 20 Margi uks tee, mida
¨ ¨
˜ ˜
¨
mooda mook laheb ammonlaste Rabbasse, e ja teine tee,
¨ ¨
˜ ˜
¨
mida mooda mook laheb kindlustatud Jeruusalemma f Juu¨
damaal. 21 Babuloni kuningas
peatub teelahkmel, kahe tee alguses, et uurida endeid. Ta rapu¨
tab nooli, kusitleb oma ebajumalaid1, uurib maksa. 22 Ende¨
¨
mark tema paremas kaes osutab
Jeruusalemma poole, et seada
¨
¨ ¨
˜
seal ules muurilohkujad, anda
¨
˜
˜
kask tappa, lasta kolada soja¨ ¨
¨ ¨
˜
¨
huuul, seada muurilohkujad varavate vastu, kuhjata piiramis¨ ¨
vall ja ehitada piiramismuur. g
23 Aga nende1 silmis, kes on
neile2 vandeid andnud, on see
kui valeennustus.h Tema aga ei
˜
˜
21:21 1Sona-sonalt „teeraveid”. 21:23
1St Jeruusalemma elanike. 2Ilmselt
¨
babuloonlastele.
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¨ ¨
unusta nende suud ja viib nad
vangi.a
¨
¨
˜
24 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova: „Te sunni¨ ¨
te meenutama oma suud, tehes
˜
¨
koigi oma tegudega oma uleastumised ja patud ilmsiks. Kuna
te tuletate end meelde, tabab
¨
teid vaenlase kasi.”
¨
25 Aga sinu paev on saabunud, sa surmavalt haavatu, Iisraeli jumalatu pealik, b on
˜
saabunud su lopliku karistu¨
¨
˜
se paev. 26 Nii utleb korgeim
˜
valitseja Jehoova: „Vota peast
¨
c Misturban ja heida ara kroon!
¨
¨ ¨
ki ei jaa samaks. d Ulenda ma˜
¨
dal e ja alanda korge. f 27 Ha¨
¨
vingu, havingu, havingu toon
ma kroonile! See ei kuulu kellelegi enne, kui tuleb tema, kel on
˜
sellele seaduslik oigus, g ja ma
annan selle temale.” h
28 Aga sina, inimesepoeg,
¨
kuuluta prohvetlikult: „Nii ut˜
leb korgeim valitseja Jehoova ammonlaste ja nende paisatud solvangute kohta.” Teata:
˜ ˜
˜ ˜
˜
„Mook! Mook on tommatud tu¨ ¨
¨ ¨
pest tapatooks, see on loodud
¨
¨
laikima, et see neelaks ja valgu¨
na sahviks. 29 Hoolimata va¨
lenagemustest ja valeennustustest sinu1 kohta heidetakse
sind tapetute peale, jumalatu¨
te meeste peale, kelle paev on
¨
˜
˜
katte joudnud, kelle lopliku ka¨
¨
ristuse paev on kaes. 30 Pista
˜ ˜
˜
mook tuppe tagasi. Ma moistan
¨
su ule kohut paigas, kus sind
loodi, sinu enda maal. 31 Ma
¨
valan su peale valja oma pahameele, puhun su peale oma tu˜
lise raevu ja annan sind johk¨
rate meeste, osavate havitajate
¨
katte. i 32 Sa saad tuleroaks. j
Sinu verd valatakse maal ja

j Jer 49:2, 3

21:29 1Ilmselt ammonlaste Rabba.
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¨ ¨
¨
sinust ei jaa malestust, sest
¨ ¨
mina, Jehoova, olen raakinud.””
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimesepoeg, kas oled valmis kuulu˜
¨ ¨
tama kohtusonumit veresuuga
linnale a ja tegema talle teata˜
¨
vaks
koik tema jaledused? b
¨
˜
3 Utle: „Nii lausub korgeim valitseja Jehoova: „Oh, linn, kes
sa valad enda sees verd, c kelle aeg tuleb, d kes teed enda
¨
¨
ruvetamiseks jaledaid ebajumalaid, e 4 verevalamine on too¨ ¨
¨
nud su peale suu f ja su jaledad
¨
ebajumalad on sind ruvetanud. g
¨
Sa oled kiirendanud oma pae˜
˜
vade loppemist, su aastate lopp
¨
¨
on kaes. Seeparast teen ma
˜
˜
su rahvaste polualuseks, koigi
¨
maade pilkealuseks. h 5 Nii lahemad kui ka kaugemad maad
pilkavad sind i — sind, kelle nimi
¨
¨
on ruvetatud ja kes on tais
˜
rahutusi. 6 Koik Iisraeli pealikud sinu keskel kasutavad oma
˜
voimu, et verd valada. j 7 Sinu
˜
sees polatakse isa ja ema, k
¨
˜
tussatakse muulast, rohutakse
orbu ja leske.”” l
˜
¨
8 Sa polgad mu puhi paiku
¨
¨
ja ruvetad mu hingamispaevi. m
9 Sinus on laimajad, kes taha¨
vad verd valada. n Sinu magedel
¨ ¨
suuakse ebajumalatele ohver¨
datut, su keskel tehakse habite¨
gusid. o 10 Sinu sees habistatakse isa voodit p ja magatakse
naisega, kes on menstruatsioo˜
ni tottu ebapuhas. q 11 Sinu
¨
sees teeb mees jaledust ligi¨
¨
mese naisega, r ruvetab habitu
¨
kaitumisega oma miniat, s maˇ
˜
¨
gab oma oe, oma isa tutrega. s
˜
¨
12 Sinu sees voetakse altkaemaksu, et valada verd. z Sa anˇ
nad laenu, et saada vaheltkasu z
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˜
ja votta liigkasu, sa pressid ligi˜
¨
meselt raha valja.a Toesti, minu
¨
oled sa taiesti unustanud, lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.
¨ ¨
˜
¨
13 Ma loon polgusest kasi
¨
kokku su ebaausa tulu parast
ning sinu keskel toimuva vereva¨
¨
lamise parast. 14 Kas sul jat¨
kub julgust ja su kaed on tugevad ka siis, kui ma hakkan
sinu vastu tegutsema?b Mina, Je¨ ¨
hoova, olen raakinud ja hakkan tegutsema. 15 Ma pillutan
su rahvaste sekka, hajutan su
¨ ¨
˜
mooda maid laiali c ja teen lopu
¨
su ebapuhtusele.d 16 Sind habistatakse rahvaste ees ja sul tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova.” e
17 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
sonum: 18 „Inimesepoeg, Iisraeli rahvas on muutunud minu
¨ ¨
¨
silmis otsekui vaartusetuks ra˜
buks. Nad koik on vask, tina,
raud ja plii sulatusahjus. Neist
˜
¨
on saanud hobeda rabu. f
¨
¨
˜
19 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova: „Kuna teist
¨ ¨
on saanud otsekui vaartusetu
¨
rabu, g siis kogun ma teid Jeruusalemmas kokku. 20 Nagu
˜
hobedat, vaske, rauda, pliid
ja tina kogutakse sulatusahju
˜
ning nende sulatamiseks ohutatakse tuld, nii kogun ma teid
kokku oma vihas ja raevus ning
˜
ohutan tuld ja sulatan teid. h
21 Ma toon teid kokku, puhun
teie peale oma raevutuld i ja te
sulate selles linnas. j 22 Nagu
˜
hobedat sulatatakse sulatusahjus, nii sulatan mina teid selles
linnas, ja teil tuleb tunnistada,
et mina, Jehoova, olen valanud
¨
teie peale valja oma raevu.””
23 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
¨
sonum: 24 „Inimesepoeg, utle
talle: „Sina oled maa, mida ei

HESEKIEL 22:25–23:12
puhastata ja kus pahameele¨
paeval ei saja vihma. 25 Sinu
prohvetid on sepitsenud sinus
¨
˜
vandenou, a nad on kui moirga˜
vad lovid, kes murravad saaki. b
˜
Nad neelavad inimesi, votavad
¨ ¨
endale teiste kalli vara ja vaartasjad, teevad sinu sees paljud naised leskedeks. 26 Sinu
preestrid rikuvad mu seadust c
¨
¨
ja ruvetavad mu puhi paiku. d
¨
Nad ei tee vahet puha ja ar˜
e
gise vahel ega opeta eristama
ebapuhast puhtast. f Nad keelduvad pidamast mu hingamis¨
paevi ja teotavad mind enda
keskel. 27 Peamehed su keskel on nagu saaki murdvad
hundid. Nad valavad verd ja tapavad inimesi, et saada ebaausat tulu. g 28 Aga su prohvetid lupjavad nende teod val¨
¨
geks. Nad naevad valenagemusi
ja lausuvad valeennustusi, h nad
¨
˜
utlevad: „Nii lausub korgeim valitseja Jehoova”, kuigi Jehoova
¨ ¨
ei ole raakinud. 29 Maa rah¨ ¨
˜
vas petab, roovib, i rohub vilet¨
sat ja vaest ning tussab muulast ja teeb talle kohtus liiga.”
30 Ma otsisin nende seast
˜
mond meest, kes parandaks ki¨ ¨
˜
vimuuri voi seisaks minu ees
¨ ¨
˜
muurilohes selle maa heaks, et
¨
seda ei havitataks, j aga ma ei
¨
¨
leidnud uhtegi. 31 Seeparast
¨
valan ma nende peale valja oma
¨
pahameele, havitan nad oma
raevutules. Ma toon nende te¨
gude tagajarjed nende endi pea
˜
peale, lausub korgeim valitseja
Jehoova.”
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimese¨
poeg, oli kaks naist, uhe ema
¨
k
tutred. 3 Neist said Egiptuses prostituudid, l juba noorena hakkasid nad tegema hoo-
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¨ ¨
ratood. Seal rudjuti nende rindu, hellitati nende neitsilikku
˜
poue. 4 Vanema nimi oli Oho˜
la1 ja ta ode oli Oholiba2. Nad
¨
said minu omaks ning sunnita¨
sid poegi ja tutreid. Ja mis puutub nende nimedesse, siis Ohola on Samaaria a ja Oholiba Jeruusalemm.
5 Ohola hakkas hoorama b
ajal, kui ta kuulus minule. Ta
himustas oma kirglikke armu¨ ¨
kesi, c oma naabreid assuurlasi. d 6 Need olid asevalitsejad
¨ ¨
˜
ja sinistes ruudes voimukand˜
jad — koik noored ihaldus¨ ¨
vaarsed mehed, kes ratsutasid
¨ ¨
hobustel. 7 Ta tegi hooratood
˜
¨ ¨
koigi Assuuria parimate poe¨
gadega. Ta ruvetas end e nen¨
de meeste jaledate ebajumalatega, keda ta himustas. 8 Ta
¨
¨ ¨
ei jatnud hooratood, millega
ta oli tegelenud Egiptuses, kus
˜
juba ta noorpolves heideti tema
juurde, hellitati ta neitsilikku
˜
¨ ¨
poue ja paasteti tema peal val˜
la oma himurus. f 9 Seetottu
ma andsin tema ta kirglike ar¨ ¨
¨
mukeste Assuuria poegade katte, g keda ta himustas. 10 Nad
˜
¨
kiskusid ta paljaks,h votsid ara
¨
i
tema pojad ja tutred ning tap˜ ˜
sid ta moogaga. Temast sai ku˜
rikuulus naine ja nad moistsid
¨
tema ule kohut.
¨
˜
11 Seda nahes muutus ta ode
Oholiba oma himuruses veel lii˜
derlikumaks ja tegi oma oest
¨ ¨
veel enam hooratood. j 12 Ta
¨ ¨
himustas oma naabreid Assuu˜
ria poegi,k voimukandjaid ja asevalitsejaid, kes olid peenelt rii˜
des ja ratsutasid hobustel, koi¨ ¨
ki neid noori ihaldusvaarseid
¨
23:4 1Nimi Ohola tahendab „tema telk”.
¨
2Nimi Oholiba tahendab „minu telk on
temas”.
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¨
mehi. 13 Kui ta oli end ruveta¨
˜
nud, nagin ma, et nad molemad
¨
kaivad sama teed.a 14 Kuid te¨
ma laks oma hooramisega veel¨
gi kaugemale. Ta nagi seinasse
uuristatud mehekujutisi, helepu¨
nase varviga kujutatud kaldea¨ ¨
¨ ¨
lasi — 15 kel oli voo vool,
¨
¨
peas uhke turban, kes nagid val˜
¨
ja nagu sodalased —, babuloon¨
lasi, kaldealaste maal sundinuid.
¨
16 Niipea, kui ta neid nagi, hakkas ta neid himustama ja saa¨
tis kaskjalad nende juurde Kal¨
deasse. b 17 Babuloonlased tu¨
lidki tema armuvoodisse ja ruvetasid teda oma himuruses.
¨
Parast seda, kui nad olid teda
¨
¨ ¨
¨
ruvetanud, poordus ta neist tul¨
gastusega ara.
18 Kui ta oma jultumuses ei
˜
lopetanud hooramist ja enda
˜
¨ ¨
paljaksvotmist, c poordusin mi¨
¨
na temast tulgastusega ara, na¨ ¨
¨
gu ma olin poordunud tulgastu¨
˜
sega ara tema oest. d 19 Talle
¨
meenusid ta nooruspaevad, kui
ta oli hooranud Egiptusemaal, e
ja ta laiendas oma hooramist
veelgi. f 20 Ta himustas neid
nagu need liignaised, kelle
meeste sugutid on nagu eeslitel
ja suguliikmed nagu hobustel.
21 Sa tundsid igatsust oma
¨
¨
nooreea habituste jarele, mida
sa tegid Egiptuses, g kus hellita˜
ti su poue, su noori rindu. h
¨
¨
22 Seeparast, Oholiba, utleb
˜
˜
korgeim valitseja Jehoova nonda: „Ma kihutan su vastu sinu ar¨
mukesed, i kellest sa tulgastuse¨
¨ ¨
ga ara poordusid, ma toon nad
¨
igast kuljest su kallale: j 23 ba¨
˜
buloonlased k ja koik kaldealased, l Pekodi, m Soa ja Koa me˜
¨ ¨
hed, samuti koik assuurlased.
˜
Koik nad on noored ihaldus¨ ¨
˜
vaarsed mehed, voimukandjad
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˜
ja asevalitsejad, sodalased ja va˜
litud mehed, kes koik ratsu¨
tavad hobustel. 24 Nad runda˜
vad sind sojavankrite ja ratas¨
˜
˜
te murinal, tulevad voimsa soja¨
¨
vaega, suurte ja vaikeste kilpide
ning kiivritega. Nad seavad end
¨
igast kuljest sinu vastu. Ma an˜
¨
nan kohtumoistmise nende katte
˜
¨
ja nad moistavad sinu ule kohut,
nagu heaks arvavad. a 25 Ma
lasen sul tunda oma meelepa¨
ha ja nad rundavad sind raevu˜
¨
kalt. Nad loikavad ara su nina
˜
¨
ja korvad, ning kes sinust jare¨ ¨
˜ ˜
¨
le jaavad, langevad mooga labi.
˜
¨
Nad votavad ara su pojad ja
¨
¨
¨ ¨
tutred, ning kes sinust jarele jaavad, need neelab tuli. b 26 Nad
˜
rebivad sul riided seljast c ja vo¨
tavad ara su ilusad ehted.d
˜
¨
¨
27 Ma teen lopu su habitule kai¨ ¨
tumisele ja hooratoole, e millega
sa alustasid Egiptusemaal. f Sa
ei vaata enam nende poole ega
˜
motle rohkem Egiptusele.”
¨
˜
28 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Ma annan su nen¨
de katte, kes sind vihkavad,
¨
¨
nende katte, kellest sa tulgastu¨
¨ ¨
sega ara poordusid. g 29 Nad
¨
˜
rundavad sind vihaselt, vota¨
¨ ¨
vad sult ara kogu su toovaeva h
¨
ning jatavad sind alasti ja pal˜
jalt maha. Sinu kolvatu alastus
¨
¨
ja hooramine, su habitu kaitumine ja liiderlikkus paljastatak˜
¨
se. i 30 Koik see sunnib sinu¨
ga seeparast, et sa ajasid prostituudina taga teisi rahvaid j
¨
¨
ning ruvetasid end nende jaledate ebajumalatega. k 31 Sa
¨
oled lainud sama teed mida su
˜
ode l ja ma annan tema karika
¨
sinu katte.” m
¨
˜
32 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova:
˜
¨
„Sa jood oma oe sugavast ja
laiast karikast. n

HESEKIEL 23:33–24:3
Sinust saab naeru- ja
pilkealune, sest see
karikas mahutab palju. a
¨ ¨
¨
33 Sa jaad purju ja taitud
kurbusega,
˜
sa jood ouduse ja
laastamise karikast,
˜
oma oe Samaaria karikast.
34 Sa pead sellest jooma, selle
¨
tuhjaks kummutama, b
¨
narima selle kilde ja
¨
¨
seejarel rebima ara
oma rinnad.
¨ ¨
Mina olen raakinud, lausub
˜
korgeim valitseja
Jehoova.”
¨
¨
˜
35 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova: „Kuna sa oled
¨
˜
mu unustanud ja ara polanud, c
¨
¨
pead sa kandma oma habitu kai¨ ¨
¨
tumise ja hooratoo tagajargi.””
¨
36 Siis Jehoova utles mulle:
„Inimesepoeg, kas sa ei tahaks
˜
kuulutada kohtusonumit Oholad
le ja Oholibale ning seada nad
¨
silmitsi nende jaledate tegudega? 37 Sest nad on rikkunud
¨
abielu e ja nende katel on veri.
Nad mitte ainult ei rikkunud abi¨
elu oma jaledate ebajumalatega,
vaid nad heitsid tulle oma poe¨
gi, kelle nad mulle olid sunnitanud, andes nad roaks oma ebajumalatele. f 38 Veel enam, sel¨
¨
samal paeval ruvetasid nad mu
¨
puhamu ja teotasid mu hinga¨
¨
mispaevi. 39 Selsamal paeval,
kui nad tapsid oma poegi ohvri¨
teks oma jaledatele ebajumalate¨
¨
le, g tulid nad ruvetama mu puhamut. h Nii nad tegid minu ko¨
jas. 40 Nad saatsid isegi kaskjala, et kutsuda mehi kaugelt. i
Ja kui need tulid, siis sa, Oholi¨
ba, pesid end, varvisid oma silmad ja kaunistasid end ehetega. j
41 Sa istusid oma uhkele voodile, k mille ette oli seatud laud, l
kuhu sa panid mu suitsutusro-
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˜
hu a ja oli.b 42 Seal oli kuulda
˜
¨ ¨
lobutsevate meeste haali, nende
˜
seas olid korbest toodud joodi¨
¨
kud. Nad panid naiste kate um˜
¨
ber vorud ja neile pahe kaunid
kroonid.
¨
43 Siis ma utlesin selle abielurikkumisest kurnatud naise
¨ ¨
˜
kohta: „Nuud ta ei lopeta oma
hoorategusid.” 44 Nad muudkui voorisid tema juurde, nagu
¨
kaiakse prostituudi juures. Nii
¨
laksid nad Ohola ja Oholiba
¨
juurde, nende habitute naiste
juurde. 45 Aga mehed, kes on
˜
˜
¨
˜
oiged, moistavad tema ule oiget
˜
kohut, nagu moistetakse kohut
abielurikkumise c ja verevalami¨
se parast, d sest need naised
¨
on abielurikkujad ja nende katel on veri. e
¨
˜
46 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Nende vas˜
¨
tu tuuakse sojavagi, mis teeb
neist kohutava vaatepildi, ning
˜
¨
¨ ¨
neid ruustatakse. f 47 Sojava¨ ¨
gi viskab neid kividega g ja loob
˜ ˜
nad moogaga maha, tapab nen˜
¨
de pojad ja tutred h ning po˜
letab nende majad. i 48 Ma lo¨
¨
petan habitu kaitumise sellel
˜
˜
maal. Koik naised votavad sel˜
¨
¨
lest oppust ja nad ei kaitu ha¨
bitult nagu teie. j 49 Teie ha¨
¨
bitu kaitumise ja teie jaledate
ebajumalatega patustamise ta¨
gajarjed tuuakse teie endi peale. Ja teil tuleb tunnistada, et
˜
mina olen korgeim valitseja Jehoova.”” k
¨
¨
Uheksandal aastal kum¨
nenda kuu kumnendal
¨
paeval tuli mulle taas Jehoovalt
˜
sonum: 2 „Inimesepoeg, kirju¨
¨
ta see kuupaev endale ules, just
¨
¨
¨
tanane paev. Babuloni kunin¨
gas rundab Jeruusalemma just
¨ ¨
˜
¨
tana. l 3 Raagi moistujutt selle
¨
¨
massulise soo kohta ja utle nende kohta:

24
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˜
„Nii lausub korgeim valitseja
Jehoova:
„Pane pada tulele,
pane tulele ja
vala sellesse vett. a
¨
4 Pane sinna lihatukke, b
˜
¨
¨
koiksuguseid haid tukke:
¨
¨
kintsu- ja abatukke. Taida
pada parimate kontidega.
5 Vali karjast parim lammas c
ja lao halud ringiratast
paja alla.
¨
Keeda lihatukke ja
hauta pajas konte.””
¨
˜
6 Nii utleb korgeim valitseja
Jehoova:
¨
¨ ¨
„Hada veresuuga linnale, d
sellele roostetanud pajale,
mille roostet
pole eemaldatud.
¨
Tee see tukkhaaval
¨
¨
tuhjaks, e ara heida
¨
nende parast liisku.
7 Sest selle veri on selle
keskel, f ta valas selle
palja kalju peale.
Ta ei valanud seda maha,
et seda mullaga katta. g
¨
8 Sutitamaks oma raevu
¨
kattemaksu tarvis,
¨
jatsin ma tema valatud vere
paljale kaljule,
et seda ei saaks
kinni katta.” h
¨
¨
˜
9 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova:
¨
¨ ¨
„Hada veresuuga linnale! i
˜
Ma teen korge tuleriida.
10 Pane halge juurde,
¨ ¨
suuta tuli!
¨
Keeda liha labi,
¨
vala leem valja,
¨
lase kontidel soestuda.
¨
¨
11 Pane tuhi pada sute peale,
et see kuumeneks
ja vask hakkaks kuumast
˜ ˜
hooguma.
¨
Siis selle mustus sulab ara j
ja selle rooste kaob.
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12 See on vaevarikas ja
kurnav,
sest paks roostekiht
¨
ei tule ara. a
¨
Heida see pada uhes
roostega tulle!”
¨
¨
¨
13 Su habitu kaitumine ru¨ ¨
vetas sind. b Ma puudsin sind
puhastada, kuid sa ei saanud
¨
oma ruvedusest puhtaks. Sa ei
saa puhtaks enne, kui mu raev
sinu vastu vaibub. c 14 Mina,
¨ ¨
Jehoova, olen raakinud. Nii
¨
sunnib kindlasti. Ma hakkan tegutsema ega hoia end tagasi,
mul pole kahju ja ma ei kahet¨ ¨
se. d Sinu teid ja tegusid mooda
˜
¨
moistetakse su ule kohut, lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.”
15 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
¨
sonum: 16 „Inimesepoeg, uhe
˜
¨
hoobiga votan
ma
sinult
ara
su
¨
kallima. e Ara leina,1 nuta ega
vala pisaraid. 17 Ohka vaik¨
¨
¨
selt, ara jargi surnu parast lei¨ g
nakombeid. f Seo turban pahe
¨
h Ara
ja pane sandaalid jalga.
¨
¨ ¨
kata kinni oma suud1. i Ara soo
teiste toodud leiba.” j
¨ ¨
18 Hommikul raakisin ma
˜
rahvaga, aga ohtul suri mu nai¨
ne. Jargmisel hommikul ma te¨
gin, nagu kastud. 19 Inimesed
¨
kusisid minult: „Kas sa seletaksid, kuidas see, mis sa teed, on
meiega seotud?” 20 Ma vastasin neile: „Mulle tuli Jehoovalt
˜
sonum: 21 „Teata Iisraeli soo˜
le: „Nii lausub korgeim valitse¨
ja Jehoova: „Ma ruvetan oma
¨
¨
puhamu, k mille ule te nii uhked olete, mis on teile kallis ja
¨
teie sudamele armas. Teie po¨
¨ ¨
jad ja tutred, kes teist maha jaa˜ ˜
¨
vad, saavad mooga labi hukka. l
22 Siis te teete just nii, nagu
˜
˜
¨
24:16 1Voib tolkida ka „ara tao enda˜
˜
le vastu rinda”. 24:17 1Voib tolkida ka
„vuntse”.

HESEKIEL 24:23–25:15
Hesekiel tegi. Te ei kata kinni
¨ ¨
oma suud ega soo teiste toodud
a
leiba. 23 Teil on turban peas
ja sandaalid jalas. Te ei leina
˜
ega nuta, vaid te kodunete oma
¨
¨ ¨
suutegudes b ja agate isekes¨
kis. 24 Hesekiel on teile margiks. c Nii nagu tema tegi, teete
¨
ka teie. Kui see sunnib, siis tuleb teil tunnistada, et mina olen
˜
korgeim valitseja Jehoova.”””
¨
25 Inimesepoeg, sel paeval,
˜
¨
kui ma votan ara nende kindluse — selle, mis on kaunis, mis
˜ ˜
on neile roomuks ning neile kal¨
lis ja nende sudamele armas —
¨
koos nende poegade ja tutardega, d 26 teatab sellest sul¨
˜
¨
le uks pogenik. e 27 Sel paeval
¨ ¨
˜
sa avad suu ja raagid pogenikuga ega ole enam tumm. f Sa oled
¨
neile margiks ja neil tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova.”
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimese¨ ¨
¨
poeg, poora oma nagu ammong
laste poole ja kuuluta neile prohvetlikult. h 3 Teata am˜
monlastele: „Kuulake korgeima
˜
valitseja Jehoova sonu. Nii lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova:
¨
„Kuna sa utlesid „Paras!” mu
¨
¨
puhamu kohta, kui seda ruvetati, Iisraelimaa kohta, kui seda
laastati, ja Juuda soo kohta,
kui see pagendati, 4 siis annan ma sind omandiks idamaa¨
lastele. Nad pustitavad sinu
¨ ¨
maale laagrid ja loovad sinna
¨
¨ ¨
ules oma telgid. Nad soovad
sinu vilja ja joovad sinu piima. 5 Ma teen Rabbast i kaamelite karjamaa ja ammonlaste
maast kariloomade puhkepaiga. Ja teil tuleb tunnistada, et
mina olen Jehoova.””
¨
˜
6 Nii utleb korgeim valitseja
Jehoova: „Kuna sa plaksutasid

25
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¨
kasi, a trampisid jalgu ja tund˜ ˜
¨
sid kahjuroomu Iisraelimaa pa¨
¨
˜
rast, teda ulivaga polastades, b
˜
7 siis tostan ma sinu vastu oma
¨
kae ja annan sind rahvastele
¨ ¨
¨
ruustata. Ma havitan sind rahvaste seast ja kaotan sind maa˜
de hulgast. c Ma teen sulle lopu
ning sul tuleb tunnistada, et
mina olen Jehoova.”
˜
8 Nii lausub korgeim valitseja Jehoova: „Kuna Moab d ja
¨
Seir e utlesid: „Juuda sugu on
˜
samasugune kui koik teised
rahvad”, 9 siis ma paljastan
¨
Moabi kuljeala1 tema piirilinnade juures, tema maa toreduse: Beet-Jesimoti, Baal-Meoni ja Kirjataimi. f 10 Ma an¨
nan Moabi uhes ammonlastega
omandiks idamaalastele, g nii et
¨
ammonlaste malestus rahvas˜
te seast kaob. h 11 Ma moistan
Moabis kohut i ja neil tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova.”
¨
˜
12 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Edom on Juuda
¨
soole katte maksnud ning neile
¨
˜
katte tasudes tommanud enda
¨
¨ ¨
peale suure suu. j 13 Seepa˜
rast lausub korgeim valitseja
˜
¨
Jehoova: „Ma tostan oma kae
¨
ka Edomi vastu ja havitan sealt
nii inimesed kui ka kariloomad
ning laastan selle.k Teemanist
˜ ˜
kuni Dedanini langeb neid moo¨
ga labi. l 14 Ma maksan Edomi¨
le katte oma rahva Iisraeli
¨
¨
kae labi. m Iisrael paiskab Edomi peale minu viha ja raevu
¨
ning Edom saab tunda mu kat˜
temaksu, n lausub korgeim valitseja Jehoova.””
¨
˜
15 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Vilistid on oma rau˜
¨ ¨
gematus vaenus oelalt puudnud
¨
¨
katte maksta ja havingut tuua. o
˜
˜
˜
25:9 1Voib tolkida ka „nolva”.
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¨
˜
16 Seeparast lausub korgeim
˜
valitseja Jehoova: „Ma tostan
¨
oma kae vilistite vastu a ning
¨
havitan kreedid b ja purustan
¨
¨ ¨
jarelejaanud rannikuelanikud. c
¨
17 Ma maksan neile karmilt katte, karistan neid raevukalt. Neil
tuleb tunnistada, et mina olen
¨
Jehoova, kui ma neile katte
maksan.”””
¨
¨
Uheteistkumnendal aas¨
tal kuu esimesel paeval
˜
tuli mulle Jehoovalt sonum:
¨ ¨
2 „Inimesepoeg, kuna Tuuros
¨
on oelnud Jeruusalemma koh¨
ta: d „Paras talle! Rahvaste va˜
¨ ¨
rav on murtud! e Koik poordub
minu kasuks ja ma saan rik¨ ¨
kaks, tema aga ruustatakse”,
¨
˜
3 siis utleb korgeim valitseja
Jehoova: „Ma olen sinu vastu,
¨ ¨
˜
Tuuros, ja tostan su vastu pal˜
jud rahvad, nagu meri tostab
˜
¨
korgele oma lained. 4 Nad ha¨ ¨
¨ ¨
vitavad Tuurose muurid ja kisuvad maha ta tornid, f aga
mina kaabin temalt mullagi ja
teen temast palja kalju. 5 Temast saab nootade kuivatuspaik keset merd.” g
¨ ¨
Mina olen raakinud, lau˜
sub korgeim valitseja Jehoo¨ ¨
¨ ¨
va. Ta jaab rahvastele ruustata. 6 Tema asulad maal lan˜ ˜
¨
gevad mooga labi ja inimestel
tuleb tunnistada, et mina olen
Jehoova.
¨
˜
7 Nii utleb korgeim valitseja
˜
Jehoova: „Ma toon pohja poolt
¨ ¨
¨
Tuurose vastu Babuloni kuninga Nebukadnetsari, h kuningate kuninga, i kes tuleb hobus˜
¨
te, j sojavankrite, k ratsavaelaste
˜
¨
¨
ja suure sojavaega. 8 Ta havi˜ ˜
tab moogaga su asulad maal,
¨
¨ ¨
pustitab su vastu piiramismuu˜
ri, kuhjab piiramisvalli ja tostab
su vastu suure kilbi. 9 Ta pu¨ ¨
˜
¨ ¨
rustab muurilohkujaga su muu-
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˜
ri ja lohub kirvega1 maha su
¨
tornid. 10 Tema hobuste vagi
˜
on nonda suur, et katab su
¨
tolmuga. Ratsavae, rataste ja
˜
¨
¨
sojavankrite murinast varise¨ ¨
vad su muurid, kui ta tu¨
¨
leb labi su varavate, nagu tun¨ ¨
gitakse lagunenud muuriga linna. 11 Tema hobuste kabjad
˜
¨
trambivad koigil su tanavail.a
˜ ˜
Ta tapab su rahva mooga˜
ga ja su voimsad sambad lan¨ ¨
gevad maha. 12 Nad roovivad
su vara, riisuvad su kauba, b ki¨ ¨
˜
suvad maha su muurid ja lohuvad su ilusad majad. Siis heidavad nad su kivid, palgid ja mulla vette.”
˜
13 Ma teen lopu su laulmise¨ ¨
le, enam ei kuulda su luurahelisid. c 14 Ma teen sinust palja
kalju. Sinust saab nootade kuivatuspaik. d Enam kunagi ei ehi¨
tata sind ules, sest mina, Jehoo¨ ¨
˜
va, olen raakinud, lausub korgeim valitseja Jehoova.
¨
˜
15 Nii utleb korgeim valitse¨ ¨
¨
ja Jehoova Tuurosele: „Eks varise saared, kui kostab su lan¨
¨
gemise kara, kui surijad agavad
¨ ¨
ja sinu keskel toimub tapatoo? e
˜
16 Koik mere valitsejad astuvad oma troonidelt alla, hei¨ ¨
˜
davad seljast ruud ja votavad
¨
˜
ara tikitud roivad. Neid haara¨
vad hirmuvarinad. Nad istuvad
vabisedes maha ja silmitsevad
¨
sind hammastunult. f 17 Nad
¨
laulavad sinu parast kaebelau¨
lu g ja utlevad sulle:
¨
¨
„Kuis oled sa kull havinud, h
sa mererahvaste asupaik,
¨
sa ulistatud linn!
Sina ja su elanikud olite
¨
merede vagevus, i
¨
˜
te kulvasite oudust
˜
koigi maa elanike seas.
˜
˜
˜ ˜
26:9 1Voib tolkida ka „moogaga”.
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¨
18 Saared varisevad sinu
¨
langemise paeval.
Meresaared jahmuvad,
kui sind enam pole.”” a
¨
˜
19 Nii utleb korgeim valitseja
¨ ¨
Jehoova: „Kui ma ruustan su, tehes sind elaniketa linnade sarnaseks, kui ma paiskan su peale
˜
vetevood ja voimsad veed katavad su, b 20 siis viin ma sinu ja
¨
teised hauasugavusse minejad
ammu surnud inimeste sekka.
¨
¨
Ma panen su uhes teiste hauasugavusse minejatega elama madalaimasse paika, mis on kui
¨ ¨
muistsed ruustatud paigad, c nii
¨
et sind ei asustata enam. Seejarel austan1 ma elavate maad.
¨
21 Ma toon su peale akilised
˜
oudused ja sa kaod. d Sind otsitakse, aga ei leita enam kuna˜
gi, lausub korgeim valitseja Jehoova.””
Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
sonum: 2 „Inimesepoeg,
¨ ¨
¨
laula Tuurose parast kaebelau¨
¨ ¨
lu e 3 ja utle Tuurosele:
„Sina, kes sa elad
¨
mere varava juures
ja oled paljude
saarerahvaste
kaupmeheks,
˜
nii lausub sulle korgeim
valitseja Jehoova:
¨ ¨
¨
„Tuuros, sa oled oelnud:
¨
„Ma olen taiuslikult
ilus!” f
4 Sinu valdused on
¨
mere sudames,
sinu ehitajad on teinud
¨
su ilu taiuslikuks.
5 Seniiri1 g kadakatest tegid
˜
nad koik su plangud.
Liibanoni seedrist
valmistasid nad su masti.

27
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6 Baasani tammedest
vooliti su aerud.
¨ ¨
Voor tehti Kittimi a saartelt
¨
toodud kupressist
ja kaeti elevandiluuga.
˜
7 Su purjeks tommati
¨
Egiptuse varvikirev
linane kangas,
su teki varikatus oli tehtud
Elisaa b saarte sinisest
˜
longast ja purpursest
villasest kangast.
8 Siidoni ja Arvadi c elanikud
˜
olid su soudjad.
Su enda osavad mehed,
¨ ¨
Tuuros, olid su
meremehed. d
9 Gebali e kogenud ja
vilunud mehed tihtisid
su pragusid. f
˜
Koik mere laevad ja
nende meeskonnad tulid
sinu juurde kauplema.
¨
10 Parsia, Luudi ja Puudi g
˜
¨
mehed olid su sojavaes,
˜
sinu voitlejad.
Oma kilbi ja kiivri riputasid
¨
nad sinu kulge,
˜
nemad toid sulle hiilguse.
11 Arvadi mehed sinu
˜
¨
sojavaest seisid
¨
¨ ¨
umberringi su muuridel
ja vaprad mehed
olid sinu tornides.
˜
¨ ¨
Koikjale su muuridele
riputasid nad
¨
ummargused kilbid,
nemad tegid su ilu
¨
taiuslikuks.
12 Tarsis h kauples sinuga su
¨
suure rikkuse parast.i Ta andis
˜
sulle vahetuskaubana hobedat,
rauda, tina ja pliid. j 13 Jaavan, Tubal k ja Mesek l kauplesid
sinuga, neilt said sa vahetuskaubana orje m ja vaskesemeid.
14 Toogarma n soolt said sa va-

1137
hetuskaubana veo- ja ratsahobuseid ning muulasid. 15 Dedani a rahvas kauples sinuga.
Sinu teenistuses olid paljude
˜
saarte kaupmehed. Nad toid
sulle andamiks elevandiluud b ja
eebenipuud. 16 Edom ajas si¨
nuga ari, sest sul oli rohkesti
kaupa. Ta andis sulle vahetus¨
kaubana turkiisi, purpurset vil¨
last kangast, varvikirevaid tiki¨
tud toid, peent kangast, koralle ja rubiine.
17 Juuda ja Iisraelimaa kauplesid sinuga. Nad andsid sulle vahetuskaubana Minniti c nisu,
˜
parimaid toiduaineid, mett, d oli
ja palsamit. e
¨
18 Damaskus f ajas sinuga ari,
kuna sul oli rohkesti kaupa ja sa
¨
olid vaga rikas. Ta kauples sinuga Helboni veini ja Sahari1 villaga. 19 Vedan ja Jaavan Uusalist andsid sulle vahetuskaubana sepistatud rauda, kassiat
˜
ja healohnalist roogu. 20 Dedan g kauples sinuga sadulatek˜
kidega. 21 Araablased ja koik
Keedari h pealikud olid sinu tee¨ ¨
nistuses lambatallede, jaarade ja
sikkude kaupmeestena. i 22 Sinuga kauplesid Seeba ja Raema j
kaupmehed. Sa said neilt va˜
hetuskaubana parimaid lohnaai¨ ¨
neid, vaartuslikke kive ja kulda. k 23 Sinuga kauplesid Haaran, l Kanne, Eden m ning Seeba, n
Assuri o ja Kilmadi kaupmehed.
24 Nad kauplesid su turuplatsil
˜
uhkete roivastega, sinisest kan¨
gast valmistatud ja varvikireva¨
te tikanditega kaunistatud uleriietega ning kirjude vaipadega,
¨
mis olid koitega tugevalt kinni
seotud.
25 Tarsise laevade p karavanid
vedasid su kaupa,
˜
˜
27:18 1Voib tolkida ka „punakashalli”.
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34

¨
nii et sa taitusid
rikkustega ja olid
¨
tais kaubakoormaid1
¨
avamere sudames.
˜
Sinu soudjad on viinud
su tormisele merele,
idatuul on hukutanud
¨
su avamere sudames.
Sinu rikkused, vara ja kaup,
su meremehed, laevnikud,
pragude tihtijad,
kaupmehed a ja
˜
˜
koik su sojamehed b
— kogu rahvahulk
su keskel —
vajuvad avamere
¨
sudamesse
¨
su langemise paeval. c
Sinu meremeeste karjeist
¨
variseb rannik.
˜
Koik aerutajad, laevnikud
ja meremehed
astuvad alla oma laevadelt
ja tulevad maale.
Nad halavad ja kaeblevad
¨
su parast kibedasti d
ning puistavad mulda
pea peale ja
¨
puherdavad tuhas.
Nad ajavad oma pea paljaks,
¨
panevad umber kotiriide,
nutavad kibedalt ja
¨
halisevad sinu parast.
Nad laulavad sinust
kaebelaulu:
¨ ¨
¨ ¨
„Kes on nagu Tuuros, nuud
nii vaikne keset merd? e
Sinu meritsi saabunud
kaubad meeldisid
paljudele rahvastele. f
Oma suure varanduse
ja kaupadega tegid sa
rikkaks maa kuningad. g
¨ ¨
Nuud oled sa hukkunud
avamerel,
¨
sugavates vetes. h

˜
¨
27:25 1Teine voimalik tahendus: „ja said
kuulsaks”.
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˜
Koik su kaubad ja su rahvas
˜
on vajunud pohja
¨
uhes sinuga. a
˜
35 Koik saarte elanikud
vaatavad sind jahmunult. b
Nende kuningad
¨
˜
varisevad oudusest, c
¨
nagudel kohkumus.
36 Rahvaste kaupmehed
vilistavad sinuga juhtunu
¨
parast.
˜
Sinu lopp on ootamatu
ja kohutav,
sa kaod igaveseks.”””” d
Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
sonum: 2 „Inimesepoeg,
¨
¨ ¨
utle Tuurose pealikule: „Nii lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova:
¨
¨
¨
„Su suda on lainud ulbeks e
¨
ja sa utled:
„Mina olen jumal.
Ma istun jumala troonil
¨
mere sudames.” f
Kuid sa oled vaid inimene,
mitte jumal,
ehkki sa arvad oma
¨
sudames, et oled jumal.
3 Sa arvad, et oled targem
kui Taaniel g
¨
ja et ukski saladus
pole sinu eest varjatud.
4 Oma tarkuse ja arukusega
oled sa end rikkaks
teinud,
sa kogud oma
varakambritesse
˜
kulda ja hobedat. h
¨
5 Tanu oma osavale
kauplemisele oled sa
rikkaks saanud i
¨
ja su suda on su rikkuse
¨
¨
¨
parast ulbeks lainud.””
¨
¨
˜
6 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova:
„Kuna sa arvad oma
¨
sudames, et oled jumal,
7 siis toon ma su kallale
˜ ˜
˜
voorad, koige julmemad
rahvastest. j

28
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˜
¨
Nad tombavad valja
˜ ˜
˜
moogad koige kauni
vastu, mis su tarkus on
saavutanud,
¨
ja ruvetavad su
¨
hiilgussara. a
˜
8 Nad toukavad su auku
ja sa sured
¨
avamere sudames
¨
vagivaldset surma. b
¨
9 Kas sa ikka veel utled
oma tapjale:
„Mina olen jumal”?
¨
Sa oled oma ruvetajate
¨
˜
kaes koigest inimene,
mitte jumal.”
˜ ˜
¨
¨
10 Sa sured vooraste kae labi
¨
˜
umberloikamata meeste
surma,
¨ ¨
sest mina olen raakinud,
˜
lausub korgeim valitseja
Jehoova.”
11 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
sonum: 12 „Inimesepoeg, lau¨ ¨
la kaebelaulu Tuurose kuninga
¨
¨
parast ja utle talle: „Nii lausub
˜
korgeim valitseja Jehoova:
¨
„Sa olid taiuslikkuse
˜
vordkuju,
¨
¨
tais tarkust c ja taiuslikult
ilus. d
13 Sa olid Eedenis,
Jumala aias.
˜
Sind kaunistasid koiksugu
kalliskivid:
rubiin, topaas, jaspis,
¨
¨
krusoliit, oonuks, nefriit,
¨
safiir, turkiis e ja smaragd.
Nende raamid ja pesad
olid kullast.
Need olid valmistatud
¨
sinu loomispaeval.
¨ ¨
14 Ma maarasin su kaitsjaks
˜
kui voitud keerubi.
¨
¨
Sa olid Jumala puhal mael, f
˜
kondisid tuliste kivide
keskel.
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15 Sa olid laitmatu oma teedel
¨
alates oma loomispaevast,
kuni sinust leiti kurja. a
16 Oma rohke kauplemise
˜
tottu b
¨
¨
taitusid sa vagivallaga ja
hakkasid patustama. c
¨
˜
Seeparast toukan ma su
¨
kui ruvetunu
¨
Jumala maelt alla
¨
ja havitan su d tuliste kivide
keskelt, sa kaitsja keerub.
¨
17 Su ilu parast
¨
¨
¨
laks su suda ulbeks. e
˜
Oma hiilguse tottu
laostasid sa oma tarkuse. f
Ma viskan su maa peale, g
panen su kuningatele
vahtida.
¨ ¨
18 Oma suure suu ja ebaausa
¨
kauplemisega ruvetasid
¨
sa oma puhamud.
Ma lasen su keskel puhkeda
tule, mis su neelab. h
Ma teen su maa peal tuhaks
˜
koigi silme ees,
kes sind vaatavad.
˜
19 Koik, kes sind rahvaste seas
tunnevad,
vaatavad sind jahmunult. i
˜
Sinu lopp on ootamatu
ja kohutav,
sa kaod igaveseks.””” j
20 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
¨ ¨
sonum: 21 „Inimesepoeg, poo¨
ra oma nagu Siidoni k poole, kuuluta
talle prohvetlikult.
¨
˜
22 Utle: „Nii lausub korgeim valitseja Jehoova:
¨ ¨
„Ma poordun sinu vastu,
Siidon, ja ma saan
¨
su keskel ulistatuks.
Ja inimestel tuleb
tunnistada, et mina olen
Jehoova, kui ma viin
¨
taide oma kohtuotsused
teie kohta ja saan sinu
¨
kaudu puhitsetud.
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23 Ma saadan sinu kallale
¨
katku ja su tanavatel
voolab veri.
Tapetud langevad su
˜ ˜
keskel, kui mook tuleb
¨
igast kuljest su kallale,
ning inimestel
tuleb tunnistada,
et mina olen Jehoova. a
24 Siis ei piira Iisraeli sugu
˜ ˜
enam teravad ogapoosad ja vab
lusad okastaimed, need, kes
˜
teda polgavad. Ja inimestel tuleb tunnistada, et mina olen
˜
korgeim valitseja Jehoova.””
¨
˜
25 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Kui ma kogun
taas kokku Iisraeli soo rahvaste hulgast, kuhu ta on pillutatud, c saan ma rahvaste sil¨
me ees tema keskel puhitsetud. d
Siis nad elavad oma maal, e mille ma andsin oma teenijale Jaakobile. f 26 Nad elavad seal turvaliselt, g ehitavad maju ja raja¨
vad viinamagesid. h Nad elavad
¨
turvaliselt, kui ma viin taide
oma kohtuotsused, mis ma olen
˜
¨
langetanud koigi umberkaudse˜
te kohta, kes neid polgavad. i Ja
˜
nad todevad, et mina olen Jehoova, nende Jumal.””
¨
¨
Kumnendal aastal kum¨
nenda kuu kaheteistkum¨
nendal paeval tuli mulle Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimesepoeg,
¨ ¨
¨
poora oma nagu vaarao, Egiptuse kuninga poole ning kuuluta
prohvetlikult¨ talle ja kogu Egip˜
tusele.j 3 Utle: „Nii lausub korgeim valitseja Jehoova:
„Ma olen sinu vastu, vaarao,
Egiptuse kuningas, k
sa suur mereelukas,
kes lamad oma Niiluse1
harudel l

29
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29:3 1Selles peatukis moeldakse Niiluse
˜
all joge koos selle niisutuskanalitega.
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¨
ja utled: „Minu Niilus on
minu oma.
Ma tegin selle enda jaoks.” a
4 Aga mina panen konksud
˜
su lougadesse ja lasen
Niiluse kaladel haakuda
¨
su soomuste kulge.
˜
Siis ma tomban sinu ja
˜
¨
koik su soomuste kulge
haakunud Niiluse kalad
¨
sinu Niilusest valja.
¨
˜
5 Ma jatan su korbesse, sinu
˜
ja koik su Niiluse kalad.
¨
Sa langed lagedale valjale
¨ ¨
ja su jaanuseid ei koguta
¨
kokku ega korjata ules. b
Ma annan su toiduks
metsloomadele maa peal
ja lindudele taevas. c
˜
6 Koigil Egiptuse elanikel
tuleb tunnistada,
et mina olen Jehoova,
sest nad ei suutnud
pakkuda Iisraeli soole
rohkem tuge kui
˜
˜
olekors1. d
¨
7 Kui nad sinu kaest kinni
¨
haarasid, laksid sa katki
˜
ja rebestasid nende ola.
Kui nad sinu peale toetusid,
sa murdusid
ja panid nende jalad
˜
vobisema.” e
¨
¨
˜
8 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova: „Ma toon su
˜ ˜
¨
kallale mooga f ning havitan sinust nii inimesed kui ka loo¨ ¨
¨
mad. 9 Egiptusemaa jaab tuhjaks ja lagedaks g ning neil tuleb tunnistada, et mina olen
¨
Jehoova, sest sa utlesid: „Niilus on minu oma, mina ise te¨
gin selle.” h 10 Seeparast olen
ma sinu ja su Niiluse vastu ning
ma laastan Egiptusemaa, teen
¨
selle kuivaks, tuhermaaks i Migdolist j Seveeneni, k Etioopia pii˜
˜
29:6 1Sona-sonalt „pilliroog”.
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¨
¨
rini. 11 Ei kai sealt enam labi
inimesed ega kariloomad, a seal
ei elata 40 aastat. 12 Ma teen
˜
¨
Egiptusemaa koige mahajaetumaks maaks, selle linnad on 40
˜
aastat koigist linnadest maha¨
jaetuimad. b Ma pillutan egiptlased rahvaste sekka ja hajutan
¨ ¨
mooda maid laiali.” c
¨
˜
13 Nii utleb korgeim valitse¨ ¨
ja Jehoova: „Kui 40 aastat mooda saab, kogun ma egiptlased
kokku rahvaste seast, kuhu nad
on pillutatud, d 14 ja ma toon
egiptlastest vangid tagasi Patro¨
semaale, e kust nad on parit, ja
¨
neist saab seal tahtsusetu kuningriik. 15 Egiptus saab madalamaks kui teised kuningriigid ega valitse enam teiste rah¨
¨
vaste ule. f Ma teen ta nii vaikseks, et ta ei suuda enam teisi
rahvaid alistada. g 16 Egiptus
pole enam kunagi Iisraeli soo
lootus,h vaid ta tuletab neile
¨ ¨
meelde nende suutegu, mis nad
tegid, kui egiptlastelt abi otsisid.
Ja iisraellastel tuleb tunnistada,
˜
et mina olen korgeim valitseja
Jehoova.”””
¨
17 Kahekumne seitsmendal
aastal esimese kuu esimesel
¨
˜
paeval tuli mulle Jehoovalt so¨
num: 18 „Inimesepoeg, Babuloni kuningas Nebukadnetsar i
˜
¨
¨ ¨
pani oma sojavae Tuurose kal˜
¨
¨
lal ranka vaeva nagema. j Koigi
¨
˜
pead laksid kiilaks ja olad mar˜
¨
raskile. Aga tema ja ta sojavagi
¨ ¨
¨
ei saanud Tuurose kallal nahtud vaeva eest mingit tasu.
¨
¨
˜
19 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova: „Ma annan
¨
Babuloni kuningale Nebukadnetsarile Egiptusemaa.k Ta viib
¨
˜
ara selle rikkused, votab palju
saaki ja riisub seda. See on ta˜
¨
suks tema sojavaele.”
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¨ ¨
20 Tasuks Tuurose kallal
¨
nahtud vaeva eest annan ma
talle Egiptusemaa, sest nad tegutsesid minu heaks, a lausub
˜
korgeim valitseja Jehoova.
¨
21 Sel paeval teen ma Iisraeli soo tugevaks1. b Ma annan sul˜
¨ ¨
le voimaluse nende keskel raa˜
kida ja nad todevad, et mina
olen Jehoova.”
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult:
˜
„Nii lausub korgeim valitseja
Jehoova:
¨
„Halage: „Oh hada,
¨
see paev tuleb!”,
¨
¨
3 sest see paev on lahedal,
¨
jah, Jehoova paev
¨
on lahedal. c
¨
See on pilvine paev, d
¨ ¨
maaratud aeg,
¨
kui rahvaste ule
˜
moistetakse kohut. e
˜ ˜
4 Egiptuse kallale tuleb mook
ning Etioopiat haarab
paanika, kui tapetud
langevad Egiptuses,
˜
¨
tema rikkus voetakse ara
¨ ¨
ja alusmuurid kistakse
maha. f
5 Etioopia, g Puut, h Luud,
muudest rahvastest
inimesed
ja Kuub koos lepingumaa
poegadega1
˜
˜ ˜
¨
langevad koik mooga labi.””
¨
6 Nii utleb Jehoova:
„Ka Egiptuse toetajad
langevad
˜
˜
ning tema korkus ja joud
alandatakse.” i
Migdolist j Seveeneni k lange˜ ˜
¨
vad nad sel maal mooga labi,

30
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soole vorsuda sarve”. 30:5 1Moeldak˜
se arvatavasti Egiptusega liidu solminud
iisraellasi.
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˜
lausub korgeim valitseja Je˜
hoova. 7 Ma teen selle koige
¨
mahajaetumaks maaks ja sel˜
le linnad saavad koigist lin¨
nadest mahajaetuimaks. a 8 Ja
neil tuleb tunnistada, et mina
¨ ¨
olen Jehoova, kui ma suu˜
tan tule Egiptuses ja koik selle
liitlased purustatakse. 9 Sel
¨
¨
paeval saadan ma kaskjalad
laevadega teele, et enesekin¨
del Etioopia varisema panna.
¨
¨
Egiptuse havingupaeval haarab
¨
teda paanika. See paev tuleb
kindlasti.
¨
˜
10 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Ma teen Egip˜
¨
tuse hordidele lopu Babulo¨
ni kuninga Nebukadnetsari kae
¨
˜
labi. b 11 Tema ja ta sojasalgad,
˜
koige julmemad rahvaste seast, c
¨
tuuakse maad havitama. Nad
˜
˜ ˜
¨
tombavad moogad valja Egiptu¨
se vastu ja taidavad maa tapetutega. d 12 Ma teen kuivaks Nii¨ ¨
lusee kanalid ja muun selle
maa kurjadele meestele. Ma la˜ ˜
sen voorastel laastada maa ja
˜
koik, mis seal on. f Mina, Jehoo¨ ¨
va, olen raakinud.”
¨
˜
13 Nii utleb korgeim valitseja
¨
¨
Jehoova: „Ma havitan ka jaledad
˜
ebajumalad ja teen lopu Noofi1
¨
tuhistele jumalatele. g Egiptusemaalt ei tule siis enam valitsejat
ning ma toon Egiptusemaale hirmu. h 14 Ma laastan Patrose, i
¨ ¨
˜
suutan tule Soanis ja moistan
¨
kohut Noo1j ule. 15 Ma valan
oma raevu Egiptuse kindluse
˜
Siini peale ja teen lopu Noo
¨ ¨
elanikele. 16 Kui ma suutan tu˜
le Egiptuses, haarab Siini oud,
Noosse tungitakse sisse ja Noo¨
¨
¨
fi runnatakse paise paeva ajal.
17 Ooni1 ja Pii-Beseti noored
˜ ˜
¨
mehed langevad mooga labi
30:13 1St Memphise. 30:14 1St Teeba.
30:17 1St Heliopolise.
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ning nende linnade elanikud
viiakse vangi. 18 Tahpanhee¨
¨
sis laheb paev pimedaks, kui
ma murran seal Egiptuse ikke.a
˜
˜
Tema korkus ja joud kaovad, b
¨
pilved katavad ta ja tema tutarlinnade elanikud viiakse vangi.c
˜
19 Ma moistan kohut Egiptuse
¨
ule ja neil tuleb tunnistada, et
mina olen
Jehoova.””
¨
¨
20 Uheteistkumnendal aastal
¨
esimese kuu seitsmendal pae˜
val tuli mulle Jehoovalt sonum: 21 „Inimesepoeg, ma olen
murdnud vaarao, Egiptuse ku¨
ninga kasivarre. Seda ei seota,
et see paraneks, ega panda sel¨
˜
le umber sidet, et sel oleks jou˜ ˜
du mooka haarata.
¨
˜
22 Nii utleb korgeim valitseja
Jehoova: „Ma olen vaarao, Egiptuse kuninga vastu d ja murran
¨
tema kasivarred, nii tugeva kui
˜ ˜
ka murtu, e ja ma lasen moogal
¨
ta kaest kukkuda.f 23 Siis ma
pillutan egiptlased rahvaste sek¨ ¨
ka ja hajutan mooda maid laia¨
li. g 24 Ma teen tugevaks Babu¨
loni kuninga kasivarred h ja pa¨
˜ ˜
nen ta katte oma mooga. i Aga
¨
ma murran vaarao kasivarred,
nii et ta oigab tema1 ees valjult
nagu surija. 25 Ma teen tuge¨
¨
vaks Babuloni kuninga kasivar¨
˜
red, aga vaarao kasivarred lotvuvad. Neil tuleb tunnistada, et
mina olen Jehoova, kui ma pa˜ ˜
¨
nen oma mooga Babuloni kunin¨
˜
ga katte ja ta tostab selle Egiptusemaa vastu. j 26 Ma pillutan
egiptlased rahvaste sekka ja ha¨ ¨
jutan mooda maid laiali. k Ja neil
tuleb tunnistada, et mina olen
Jehoova.””
¨
¨
Uheteistkumnendal aastal kolmanda kuu esi¨
mesel paeval tuli mulle taas
˜
Jehoovalt sonum: 2 „Inimese-

31
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¨
poeg, utle vaaraole, Egiptuse
kuningale, ja tema hordidele: a
„Kellega sa sarnaned
suuruse poolest?
¨ ¨
3 Sa oled nagu assuurlane,
nagu Liibanoni seeder
oma ilusate okste, tiheda ja
˜
varju pakkuva voraga,
˜
korget kasvu ja pilvedesse
ulatuva ladvaga.
4 Veed lasid tal
suureks kasvada,
¨
sugaval asuvad
veesooned
˜
korgeks sirguda.
Ojad voolasid
¨
ta istutuspaiga umber
˜
ja kanalid kastsid koiki puid
¨
sellel valjal.
¨
5 Seeparast kasvas ta
˜
˜
korgemaks koigist teistest
¨
valja puudest.
Ta kasvatas palju harusid
ja ta oksad sirgusid
¨
uha pikemaks,
sest ta ojades oli palju vett.
6 Ta harudel pesitsesid
˜
koik taeva linnud,
okste all poegisid
˜
koik metsloomad
ja tema varjus elasid
˜
koik suured rahvad.
7 Oma ilu ja pikkade okstega
oli ta suursugune,
sest ta juured olid tunginud
¨ rohkete veteni.
8 Ukski teine seeder
Jumala aias b ei olnud
˜
¨ temaga vorreldav.
Uhelgi kadakapuul
polnud selliseid harusid
nagu temal
¨
ja uhelgi plaatanipuul
niisuguseid
oksi.
¨
Ukski teine puu Jumala aias
ei suutnud oma ilu poolest
˜
temaga voistelda.
9 Ma ehtisin ta
˜
lopsaka voraga
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˜
ja koik teised puud
Jumala aias Eedenis
kadestasid teda.”
¨
¨
˜
10 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova: „Kuna ta sir˜
gus nii korgeks, et ta latv ula¨
¨
tus pilvedesse, ja ta suda laks
˜
¨
¨
oma korguse parast ulbeks,
11 siis annan ma ta rahvaste
¨
¨
˜
vageva valitseja katte, a kes tou¨
seb tema vastu, ja ma hulgan ta
¨
˜ ˜
tema kurjuse parast. 12 Voo˜
rad, koige julmemad rahvas¨
test, raiuvad ta maha ja jata¨
vad magedele. Tema okkad
˜
langevad koigisse orgudesse
ja oksad lebavad murtuna maa
˜
˜
koigis ojades. b Koik maa rahvad
¨
lahkuvad ta varju alt ja hulga˜
vad ta. 13 Koik taeva linnud
¨
elavad ta mahalangenud tuvel
˜
ja koik metsloomad tema oks¨
tel. c 14 See sunnib selleks, et
¨
¨ ¨
ukski veeaarne puu ei kasvaks
˜
nii korgeks ega sirutaks latva
¨
¨
pilvedesse ja et ukski hastikas˜
tetud puu ei ulatuks oma korguse poolest pilvedeni. Nad
˜
¨
koik antakse surma, nad lahe¨
vad alla maa ruppe koos haua¨
sugavusse minevate inimestega.”
¨
˜
15 Nii utleb korgeim valitse¨
ja Jehoova: „Sel paeval, mil ta
¨
laheb alla surmavalda, panen
ma rahva leinama. Ma katan
¨
sugaval asuvad veed ja peatan
nende ojad, et takistada veetul¨
va. Tema parast pimendan ma
˜
¨
Liibanoni ja koik puud valjal
kuivavad. 16 Tema langemise
˜
¨
koma paneb rahvad varisema,
kui ma viin ta alla surmaval˜
¨
da koos koigi teiste hauasuga¨
vusse minejatega. Maa rupes
˜
leiavad lohutust koik Eedeni
˜
puud, d koik Liibanoni valitud
¨
ja parimad hastikastetud puud.
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¨
17 Nad on lainud koos temaga
˜ ˜
alla surmavalda, moogaga taa
petute juurde, koos tema toetajatega, kes elasid tema varjus
rahvaste keskel.” b
18 Milline Eedeni puudest
oli hiilguse ja suuruse poolest
˜
nagu sina? c Ometi tougatakse
¨
sind uhes Eedeni puudega alla
¨
¨
maa ruppe. Sa lamad umber˜
¨
loikamata meeste keskel uhes
˜ ˜
¨
moogaga tapetutega. Nii sun˜
nib vaarao ja koigi tema hordi˜
dega, lausub korgeim valitseja
Jehoova.”
¨
Kaheteistkumnendal aas¨
tal
kaheteistkumnenda
¨
kuu esimesel paeval tuli mulle
˜
taas Jehoovalt sonum: 2 „Inimesepoeg, laula kaebelaulu vaa¨
rao, Egiptuse kuninga parast ja
¨
utle talle:
˜
„Sa olid kui noor tugev lovi
rahvaste seas,
¨ ¨
kuid nuud oled sa
vaikima pandud.
Sa olid kui mereelukas,d
˜
visklesid oma jogedes,
keerutasid jalgadega
¨
muda ules ja
˜
ajasid joed sogaseks.”
¨
˜
3 Nii utleb korgeim valitseja
Jehoova:
„Ma lasen paljudel
˜
rahvastel heita mu vorgu
¨
sinu ule
˜
¨
ja nad tombavad su valja
minu noodaga.
¨
4 Ma jatan su maa peale,
¨
heidan su lagedale valjale.
˜
Ma panen koik taeva linnud
sinu peale elama
ja toidan sinuga kogu maa
metsloomi. e
¨
5 Ma viskan su liha magedele
¨
ja taidan orud
¨ ¨
su jaanustega. f
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6 Ma kastan sinust purskuva
¨
verega maad kuni magede
tippudeni
¨
ja see taidab ojad.”
7 Kui sa kustud,
katan ma taeva ja
¨
teen pimedaks tahed.
¨
Ma katan paikese pilvedega
ja kuu ei anna enam
valgust. a
¨
8 Ma teen sinu parast
˜
pimedaks koik
taeva valgusallikad
ja katan su maa
pimedusega,
˜
lausub korgeim valitseja
Jehoova.
9 Ma panen paljude rahvaste
¨
sudame ahastust tundma,
kui viin sinu seast vange
teiste rahvaste juurde,
maadesse,
mida sa ei tunne. b
¨
10 Ma taidan paljud rahvad
aukartusega.
¨
Nende kuningad varisevad
˜
¨
oudusest sinu parast,
kui ma viibutan nende
¨
˜ ˜
nahes oma mooka.
˜
Nad vabisevad, koik on
¨
hirmul oma elu parast
¨
sinu langemise paeval.
¨
˜
11 Nii utleb korgeim valitseja
Jehoova:
„Sinu kallale tuleb
¨
˜ ˜
Babuloni kuninga mook. c
12 Ma lasen su hordidel
langeda
¨
˜
vagevate sojameeste,
˜
rahvastest koige julmemate
˜ ˜
¨
mooga labi. d
Nad alandavad Egiptuse
˜
uhkuse ja koik ta hordid
¨
havitatakse. e
˜
˜
13 Ma teen lopu koigile tema
kariloomadele
¨ ¨
ta rohkete vete aares f
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¨
ja uhegi inimese jalg ega
˜
karilooma sorg ei keeruta
¨
vees enam muda ules.” a
14 Sel ajal lasen ma
vetel selgida
˜
ja panen joed voolama
˜
˜
nagu oli, lausub korgeim
valitseja Jehoova.
15 Kui ma teen Egiptusemaast
¨
¨
tuhermaa, taiesti paljaks
riisutud maa, b
¨ ¨
˜
ja loon maha koik selle
elanikud,
siis tuleb neil tunnistada,
et mina olen Jehoova. c
16 Selline on see kaebelaul ja
seda hakatakse laulma.
¨
Rahvaste tutred
hakkavad seda laulma.
Nad halavad Egiptuse ja
˜
¨
koigi ta hordide parast,
˜
lausub korgeim valitseja
Jehoova.”
¨
17 Kaheteistkumnendal aas¨
¨
tal kuu1 viieteistkumnendal pae˜
val tuli mulle Jehoovalt sonum:
18 „Inimesepoeg, hala Egiptuse
¨
hordide parast ja paiska ta al¨
¨
la maa ruppe, tema ja vage¨
vate rahvaste tutred koos teiste
¨
hauasugavusse minejatega.
19 „Kas sa oled teistest ilu¨
sam? Mine alla ja leba umber˜
loikamata meeste juures!”
˜ ˜
20 Nad langevad moogaga
tapetute keskele. d Egiptusemaa
˜ ˜
¨
on antud mooga katte. Vedage
˜
ta minema koos koigi tema hordidega.
˜
¨
˜
21 Koige vagevamad sojame¨ ¨
hed raagivad tema ja ta abiliste¨
ga surmavalla sugavusest. Nad
¨
¨
lahevad alla ja lebavad nagu um˜
˜ ˜
berloikamata mehed, moogaga
¨ ¨
tapetud. 22 Seal on Assuuria
¨ ¨
kogu oma rahvaga. Assuurlas32:17 1Ilmselt 12. kuu (vrd salm 1).
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¨
te hauad on nende kuninga um˜
˜ ˜
ber. Nad koik on moogaga maha
¨ ¨
¨ ¨
loodud. a 23 Assuuria matmis¨
paigad on hauasugavuse kaugeimas sopis, tema rahvas on ta
¨
˜
˜ ˜
haua umber, nad koik on moo¨ ¨
gaga maha loodud, sest nad te˜
kitasid oudust elavate maal.
˜
24 Seal on Eelam b ja koik ta
¨
˜
hordid ta haua umber, nad koik
˜ ˜
¨ ¨
on moogaga maha loodud. Nad
¨
¨
on lainud alla maa ruppe, ol¨
˜
les umber loikamata, need, kes
˜
tekitasid oudust elavate maal.
¨ ¨
Nuud peavad nad kandma oma
¨
¨
habikoormat koos hauasugavusse minejatega. 25 Temale
˜
¨
ja koigile ta haua umber olevatele hordidele on tehtud ase
¨ ¨
˜
mahaloodute keskele. Nad koik
¨
˜
˜ ˜
on umber loikamata, moogaga
˜
tapetud, sest nad tekitasid oudust elavate maal. Nad peavad
¨
kandma oma habikoormat koos
¨
hauasugavusse minejatega. Ta
¨ ¨
on pandud mahaloodute keskele.
26 Seal on Mesek ja Tubal c
˜
ning koik nende hordid. Nende
matmispaigad on nende kunin¨
˜
¨
ga umber. Nad koik on umber
˜
˜ ˜
¨
loikamata, moogaga labi torga˜
tud, sest nad tekitasid oudust
elavate maal. 27 Eks leba nad
¨
¨
˜
koos vagevate umberloikama˜
ta sojameestega, kes on lange¨
nud ja lainud alla surmavalda
˜
koos oma sojarelvadega? Nen˜ ˜
de moogad pannakse neile pea
alla1 ja nende patud nende luu¨
˜
de peale, sest need vagevad so¨
˜
jamehed kulvasid oudust elavate maal. 28 Aga sind purusta¨
˜
takse umberloikamata meeste
˜ ˜
keskel ja sa lebad moogaga tapetute seas.
32:27 1Siin on ilmselt viide tavale matta
˜
˜
¨
sojamehed sojavaeliste austusavalduste
˜ ˜
saatel koos oma moogaga.
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29 Seal on Edom, a tema ku˜
ningad ja koik tema pealikud,
¨
kes oma vagevusest hoolimata
˜ ˜
pandi moogaga tapetute juurde. Nemad peavad samuti le¨
˜
bama koos umberloikamata
¨
meeste b ja hauasugavusse minejatega.
˜
˜
30 Seal on koik pohjamaa
˜
valitsejad koos koigi siidonlas¨
¨
tega, c kes on lainud habistatult
alla koos tapetutega, ehkki nad
˜
¨
tekitasid oudust oma vagevuse¨
˜
ga. Olles umber loikamata, le˜ ˜
bavad nad koos moogaga tapetutega ja nad peavad kandma
¨
¨
oma habikoormat koos hauasugavusse minejatega.
˜
31 Vaarao saab neid koiki
¨
¨ ¨
naha ja leiab troosti selles, mis
on tema hordidega juhtunud.d
˜
¨
Vaarao ja kogu ta sojavagi ta˜ ˜
˜
petakse moogaga, lausub korgeim valitseja Jehoova.
˜
32 Kuna vaarao tekitas oudust elavate maal, saadetakse
ta koos oma hordidega puhka¨
˜
ma koos umberloikamata mees˜ ˜
tega, moogaga tapetutega, lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.”
Mulle
tuli
Jehoovalt
˜
sonum: 2 „Inimesepoeg,
¨ ¨
raagi oma rahva poegadega e ja
¨
utle neile:
„Kui ma toon maa kallale
˜ ˜
mooga f ja kogu selle maa rah¨
vas paneb uhe mehe endale va¨
himeheks 3 ning kui see, na˜ ˜
hes mooka maa kallale tulemas,
puhub sarve ja hoiatab rahvast, g
4 aga see, kes kuuleb sarve¨ ¨
˜
haalt, ei vota hoiatust kuulda h
˜ ˜
˜
ning mook tuleb ja votab talt
elu, siis tuleb ta veri tema enda
¨
pea peale. i 5 Ta kull kuulis
¨ ¨
˜
sarvehaalt, kuid ei votnud hoiatust kuulda. Tema veri tuleb ta
enda peale. Kui ta oleks hoiatust
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˜
kuulda votnud, oleks ta eluga
¨ ¨
paasenud.
¨
6 Aga kui vahimees naeb
˜ ˜
mooka tulemas, kuid ei puhu
sarve a ega hoiata rahvast, ning
˜ ˜
˜
mook tuleb ja votab kelleltki elu, siis see inimene sureb
¨ ¨ ¨
oma suu parast, kuid tema verd
˜
¨
nouan ma vahimehe kaest1.” b
¨ ¨
7 Inimesepoeg, ma olen maaranud su Iisraeli soole vahime˜
heks. Kui sa kuuled sona mu
suust, pead sa neid minu nimel
¨
hoiatama. c 8 Kui ma utlen jumalatule: „Sina, jumalatu, pead
¨ ¨
surema!”, d kuid sina ei raagi ega
hoiata jumalatut, et ta muudaks
¨
oma eluviisi, siis ta kull sureb
¨ ¨
¨
kui jumalatu oma suu parast, e
˜
kuid tema verd ma nouan sinu
¨
kaest. 9 Aga kui sa manitsed
¨ ¨
jumalatut poorduma oma teelt,
kuid tema ei muuda oma eluvii¨ ¨ ˜
si, siis ta sureb enda suu tottu, f
¨ ¨
sina aga oled paastnud oma elu. g
10 Inimesepoeg, lausu Iis¨
raeli soole: „Te utlete: „Meie
¨
uleastumised ja patud lasuvad
raskelt meie peal, nii et me
¨ ¨
˜
haabume. h Kuidas me siis voik¨
¨ ¨
i
sime elama jaada?”” 11 Utle
˜
neile: „Nii toesti, kui ma elan,
˜
lausub korgeim valitseja Jehoova, ei tunne ma heameelt jumalatu surmast,j vaid hoopis sel¨ ¨
lest, kui jumalatu poordub oma
¨ ¨
¨ ¨
teelt k ja jaab elama. l Poorduge,
¨ ¨
poorduge oma kurjadelt teedelt, m sest miks peaksite surema, oh, Iisraeli sugu?” n
¨
12 Inimesepoeg, utle
oma
˜
rahva poegadele: „Oiget ei
¨ ¨
˜
¨
paasta tema oigus, kui ta massama hakkab, o ja jumalatut ei
pane ta kurjus langema, kui ta
˜
˜
33:6 1Voib tolkida ka „ma pean vahimeest tema surma eest vastutavaks”.
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¨
¨ ¨
oma
kurjusest ara poordub. a
¨
˜
¨ ¨
˜
¨
Ukski oige ei jaa oma oiguse pa¨
rast elama paeval, mil ta pattu
¨
˜
teeb. b 13 Kui ma utlen oigele:
¨ ¨
„Sa jaad elama”, tema aga loo˜
dab oma oigusele ja teeb kur¨
¨
ja, c siis ei maletata enam uhtki
˜
tema oiget tegu, vaid ta sureb
¨
selle kurja parast, mis ta tegi. d
¨
14 Kui ma utlen jumalatule: „Sa pead surema”, tema
¨ ¨
¨
aga poordub ara oma pattudest
˜
˜
ning teeb, mis oige ja oiglane e — 15 kui see jumalatu ta¨
¨ ¨
gastab pandi, f huvitab roovitu g
¨
¨
ning jargib elutahtsaid seadusi
¨ ¨
ega tee kurja —, siis ta
¨ jaab elama, h ta ei sure. 16 Uhtki tema
pattu ei tuletata meelde. i Kuna
˜
˜
¨ ¨
ta teeb, mis oige ja oiglane, jaab
j
ta elama.”
¨
17 Ometi utleb su rahvas:
˜
„Jehoova tee pole oige.” Tegeli˜
kult pole nende endi tee oige.
˜
¨
˜
18 Kui oige hulgab oma oiguse ja teeb kurja, peab ta sel¨
le parast surema. k 19 Aga kui
¨ ¨
¨
jumalatu poordub ara oma kur˜
˜
jusest ning teeb, mis oige ja oig¨ ¨
¨
lane, siis jaab ta tanu sellele
elama. l
¨
20 Ometi te utlete: „Jehoo˜
˜
va tee pole oige.” m Ma mois¨
¨
tan teist igauhe ule kohut tema
enda teede kohaselt, oh, Iisraeli sugu.”
21 Meie pagenduse kaheteist¨
¨
kumnenda aasta kumnenda kuu
¨
viiendal paeval tuli minu juurde
¨
¨ ¨
uks Jeruusalemmast paasenu n
¨
¨
ja utles: „Linn on havitatud!” o
¨ ¨
22 Aga enne selle paasenu
˜
tulekut, eelmisel ohtul, oli tul¨
nud mu peale Jehoova kasi ja
Jumal oli avanud mu suu, enne
kui see mees hommikul minu
juurde tuli. Mu suu oli avanenud ja ma polnud enam tumm. p
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23 Siis tuli mulle Jehoo˜
valt sonum: 24 „Inimesepoeg,
need, kes elavad Iisraelimaal
¨
keset varemeid, a utlevad: „Aab¨
raham oli uksi, ometi sai ta selle maa endale. b Meid on aga
palju, pole kahtlustki, et see
maa on antud meile.”
¨
¨
25 Seeparast utle neile: „Nii
˜
lausub korgeim valitseja Jehoo¨ ¨
va: „Te soote liha koos vere˜
¨
ga, c te tostate silmad oma jaledate ebajumalate poole ja valate verd. d Miks peaks see maa
siis teile kuuluma? 26 Te loo¨
˜ ˜
date oma moogale, e teete jale¨
¨
dusi ja ruvetate igauks ligimese naist. f Miks peaks see maa
g
siis teile
¨ kuuluma?””
27 Utle neile: „Nii lausub
˜
korgeim valitseja Jehoova: „Nii
˜
toesti, kui ma elan, langevad
˜ ˜
¨
˜
mooga labi koik, kes elavad
¨
keset varemeid. Kes on valjal, need annan ma metsloomadele roaks, ja kes on kindlustes ja koobastes, need surevad
haigusesse. h 28 Ma teen sel¨
¨
lest maast taieliku tuhermaa i
˜
ning selle uhkus ja joud kao¨
¨ ¨
¨
vad. Iisraeli maed jaavad tuh¨
j
jaks, mitte keegi ei kai enam
sealtkaudu. 29 Neil tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova,
¨
kui ma muudan selle maa taie˜
¨
likuks tuhermaaks k koigi nen¨
¨
de jaleduste parast, mis nad on
teinud.”” l
30 Inimesepoeg, sinu rahvas
¨ ¨
¨ ¨
raagib sinust omavahel muuri¨ ¨
de aares ja majade ustel. m
¨
¨
¨
Nad utlevad uksteisele, igauks
¨
oma vennale: „Lahme kuulame,
¨ ¨
mida Jehoova raagib!” 31 Nad
kogunevad sinu juurde ja istuvad su ees nagu minu rahvas
˜
ikka. Nad kuulavad sinu sonu,
¨
kuid ei tee nende jargi. n Oma
suuga nad meelitavad sind,
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¨
kuid1 nende suda himustab ahnelt ebaausat tulu. 32 Sa oled
neile kui armastuslaul, kauni¨ ¨
haalselt lauldud ja keelpillidel
¨
osavalt mangitud. Nad kuule˜
¨
vad su sonu, aga ukski ei tee
¨
nende jargi. 33 Aga kui see
¨
¨
¨
¨
taide laheb — ja see laheb taide —, siis tuleb neil tunnistada,
et nende keskel on olnud prohvet.” a
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult Iisraeli karjastele. Kuuluta proh¨
vetlikult ja utle karjastele: „Nii
˜
lausub korgeim valitseja Je¨
hoova: „Hada Iisraeli karjastele, b kes toidavad iseendid! Kas
karjased ei peaks toitma hoopis
¨ ¨
karja? c 3 Te soote rasva, riietate end villaga, tapate lihavaid
loomi, d aga karja te ei toida. e
˜
4 Te ei toeta norku, ei ravi haigeid, ei seo vigastatuid, ei too
tagasi eksinuid ega otsi kadunuid,f vaid te valitsete neid karmilt ja julmalt. g 5 Nii hajusid
nad laiali, sest neil polnud kar¨
jast. h Nad hajusid ja jaid metsloomadele roaks. 6 Mu lam˜
¨
bad ekslesid koigil magedel ja
˜
¨
korgetel kungastel. Mu lambad
¨
hajusid ule kogu maa, keegi ei
¨ ¨
otsinud neid, ei puudnud neid
leida.
¨
7 Seeparast, karjased, kuula˜
˜
ke Jehoova sonu. 8 Nii toes˜
ti, kui ma elan, lausub korgeim valitseja Jehoova, kuna
mu lambad on saanud saa˜
giks ja roaks koigile metsloomadele, sest neil polnud karjast ja mu karjased ei otsinud
mu lambaid, vaid toitsid hoopis
iseendid, aga mitte mu lambaid,

34
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˜
33:31 1Voib tolkida ka „oma suuga nad
˜
konelevad himuralt ja”.
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9 siis, karjased, kuulake Je˜
¨
˜
hoova sonu. 10 Nii utleb kor˜
geim valitseja Jehoova: „Ma tou˜
sen nende karjaste vastu, nouan
¨
neilt aru oma lammaste parast1
ega luba neil enam oma lambaid
toita2, a ja need karjased ei toida
¨ ¨
enam iseendid. Ma paastan oma
lambad nende suust ja nad ei ole
neile enam roaks.””
¨
˜
11 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Mina, mina ise
¨
otsin ules oma lambad ja hoolitsen nende eest. b 12 Ma
hoolitsen oma lammaste eest
nagu karjane, kes on leidnud oma laialihajunud lambad
¨ ¨
ja toidab neid. c Ma paastan nad
˜
koigist paigust, kuhu nad haju¨
tati pilvisel ja pimedal paeval. d
¨
13 Ma toon nad valja rahvaste
seast, kogun nad kokku teistest
maadest, toon nad nende omale maale ja toidan neid Iisraeli
¨
˜
¨ ¨
˜
magedel, e jogede aares ja koigis
maa asustatud paigus. 14 Ma
toidan neid heal karjamaal ja
¨ ¨
˜
nad soovad rohtu Iisraeli kor¨
getel magedel. f Seal nad leba¨ ¨
vad headel karjamaadel g ja soo¨
vad Iisraeli magede parimatel
rohumaadel.”
15 Mina ise toidan oma lambaid h ja annan neile puhkepai˜
ga, i lausub korgeim valitseja Jehoova. 16 Ma otsin kadunut, j
toon tagasi eksinu, seon vigasta˜
tut ja toetan norka, kuid rasvu¨
nu ja tugeva ma havitan. Sellist
˜
toidan ma hukkamoistuga.
¨
17 Aga teile, mu lambad, ut˜
leb korgeim valitseja Jehoova:
˜
„Ma moistan kohut lamba ja
¨ ¨
lamba vahel, jaarade ja sikkude vahel. k 18 Kas teile ei piisa
¨ ¨
sellest, et soote parimatel kar˜
˜
˜
34:10 1Voib tolkida ka „nouan neilt oma
˜
˜
lambad tagasi”. 2Voib tolkida ka „oma
lammaste eest hoolitseda”.
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jamaadel, et peate oma teised
¨
¨
karjamaad ara tallama? Kas parast puhtaima vee joomist peate selle oma jalgadega sogaseks
ajama? 19 Kas minu lambad
¨ ¨
¨ ¨
peavad nuud sooma karjamaal,
¨
mille teie olete ara tallanud, ja
jooma vett, mille teie olete oma
jalgadega sogaseks ajanud?”
¨
¨
˜
20 Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova neile: „Mina,
˜
mina ise moistan kohut rasvase
ja lahja lamba vahel, 21 sest
˜
˜
te toukate koiki haigeid oma
¨
˜
kulje ja olaga ning puskite neid
oma sarvedega, kuni olete nad
¨
¨ ¨
valja ajanud. 22 Mina paastan
oma lambad ja nad ei saa enam
˜
saagiks. a Ma moistan kohut
lamba ja lamba vahel. 23 Ma
¨
¨
panen nende ule uhe karjase, b
oma teenija Taaveti1, c ja tema
toidab neid. Ta toidab neid ja
on nende karjane. d 24 Mina,
Jehoova, olen nende Jumal e ja
mu teenija Taavet on pealik
nende keskel. f Mina, Jehoova,
¨ ¨
olen raakinud.
˜
25 Ma solmin nendega rahulepingu g ja vabastan maa kurjadest kiskjatest, h et neil oleks
˜
turvaline konnumaal elada
ja metsades magada. i 26 Ma
¨
teen nemad ja maa oma kunka
¨
˜
umber onnistuseks j ning ˜ lasen
˜
sadada vihma oigel ajal. Onnistused langevad alla nagu vihm. k
¨
27 Puud valjal kannavad vilja, maa annab saaki l ja neil on
˜
maal turvaline elada. Nad todevad, et mina olen Jehoova,
kui ma murran nende ikked m ja
¨
vabastan nad orjastajate kaest.
28 Nad ei saa enam rahvaste˜
le saagiks ja kiskjad ei ogi neid.
Nad elavad turvalist elu ja keegi ei kohuta neid. n
¨
34:23 1St Taaveti jareltulija.
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29 Ma rajan neile istanduse,
mis saab kuulsaks. Nad ei sure
¨
sel maal enam nalga a ja rahvad
ei alanda neid enam. b 30 Ja
˜
nad todevad, et mina, nende
Jumal Jehoova, olen nendega
ja et nemad, Iisraeli sugu, on
˜
minu rahvas, c lausub korgeim
valitseja Jehoova.”
31 Teie, mu lambad, d lambad, kelle eest ma hoolitsen,
˜
olete koigest inimesed, ja mina
˜
olen teie Jumal, lausub korgeim valitseja Jehoova.””
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimese¨ ¨
¨
poeg, poora oma nagu Seiri e
¨
magismaa poole ja kuuluta
sel¨
lele prohvetlikult. f 3 Utle: „Nii
˜
lausub korgeim valitseja Jehoo˜
va: „Ma tousen sinu vastu, Seiri
¨
˜
¨
magismaa, ma tostan oma kae
¨
su vastu ja teen sinust tuhermaa. g 4 Ma teen sinu linnad
¨
varemeiks ja sinust saab tuhermaa h ning sul tuleb tunnistada,
et mina olen Jehoova, 5 sest
sa ilmutasid raugematut vae˜ ˜
nu i ja andsid iisraellased moo¨
¨
ga katte nende hadaajal, nende
˜
lopliku karistuse ajal.”” j
˜
6 Nii toesti, kui ma elan, lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova,
hakatakse valama su verd, ve¨
revalamine jalitab sind. k Kuna
¨
sa vihkasid verd, jalitab sind
verevalamine. l 7 Ma teen Sei¨
¨
ri magismaa tuhermaaks m ning
¨
¨
havitan sealt iga labimineja ja
¨
tagasitulija. 8 Ma taidan selle
¨
˜ ˜
maed tapetutega. Moogaga ta¨
petud langevad su kungastel,
˜
˜
su orgudes ja koigis su jogedes.
¨
9 Ma teen sind igaveseks tuhermaaks ja sinu linnu ei asustata enam. n Ja teil tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova.
¨
10 Kuna sa utlesid: „Need
kaks rahvast ja need kaks maad
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˜
saavad minu omaks, me vota˜
me molemad maad oma valdusse”, a kuigi Jehoova ise oli seal,
˜
11 siis, nii toesti, kui ma elan,
˜
lausub korgeim valitseja Jehoova, kohtlen ma sind sinu viha
¨ ¨
ja kiivust mooda, mida sa oma
¨
vaenus nende vastu valjendasid, b ning ma teen end nende
¨
seas tuntuks, kui ma sinu ule
˜
kohut moistan. 12 Siis tuleb
sul tunnistada, et mina, Jehoo˜
va, olen kuulnud koiki su solvanguid, mida sa oled Iisraeli
¨
¨
magede kohta lausunud, oel¨
des: „Need on tehtud tuhermaaks ja antud meile alla neela¨ ¨
¨
ta.” 13 Sa raakisid minust ul¨
belt ja utlesid mu vastu palju
˜
˜
sonu. c Ma kuulsin neid koiki.
¨
˜
14 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Kogu maa tunneb
˜ ˜
¨
roomu, kui ma teen sind tuher˜ ˜
maaks. 15 Kuna sa roomusta¨
sid Iisraeli soo parandi laasta¨
mise ule, siis laastan mina ka
¨ ¨
¨
sinu: d sinust jaavad jarele vare¨
med, oh, Seiri magismaa, kogu
Edom. e Ja rahvastel tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova.””
„Inimesepoeg, kuuluta
¨
prohvetlikult Iisraeli ma¨
gede kohta ja utle: „Oh, Iisrae¨
˜
li maed, kuulake Jehoova sonu.
˜
2 Nii lausub korgeim valitseja Jehoova: „Vaenlane on tei¨
le oelnud: „Paras! Ka muistsed
¨
¨ ¨
kunkad on nuud meie omad!””” f
¨
3 Seeparast kuuluta prohvet¨
˜
likult ja utle: „Nii lausub korgeim valitseja Jehoova: „Kuna
¨ ¨
¨
teid on ruustatud ja igast kul¨
jest runnatud, nii et need, kes
¨ ¨
on rahvastest alles jaanud, on
˜
votnud teid enda valdusse ning
˜
inimesed konelevad teist ja laimavad teid, g 4 siis kuulake, Iis¨
˜
raeli maed, korgeima valitseja
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˜
¨
˜
Jehoova sonu. Nii utleb kor¨
geim valitseja Jehoova magede¨
˜
le ja kungastele, jogedele ja or¨
gudele, varemetele a ja mahajaetud linnadele, mida need, kes on
¨
umberkaudsetest rahvastest al¨ ¨
¨ ¨
les jaanud, on ruustanud ja pil˜
ganud, b 5 neile lausub korgeim
valitseja Jehoova: „Oma vihatu¨ ¨
les c raagin ma rahvastest alles¨ ¨
jaanute ja kogu Edomiga, nen˜ ˜
dega, kes on suure roomu ja
˜
˜
polgusegad votnud mu maa oma
valdusse, et saada endale sel¨ ¨
le karjamaad ja et seda ruustata.””” e
¨
6 Seeparast kuuluta prohvetlikult Iisraelimaa kohta ning
¨
¨
¨
˜
utle magedele ja kungastele, jogedele ja orgudele: „Nii lausub
˜
korgeim valitseja Jehoova: „Ma
¨ ¨
raagin oma vihas ja raevus, sest
te olete pidanud taluma rahvaste alandusi.”” f
¨
¨
˜
7 Seeparast utleb korgeim
˜
valitseja Jehoova: „Ma tos¨
¨
tan kae ja vannun, et umberkaudsed rahvad peavad kand¨
ma oma habikoormat. g 8 Aga
¨
teie, Iisraeli maed, kasvatate
oksi ja kannate vilja minu rahvale Iisraelile, h sest ta naaseb peagi. 9 Ma olen teiega
¨ ¨
ja pooran oma pilgu teie poole, teid haritakse ning teie pea¨
le kulvatakse seemet. 10 Ma
teen teie rahva rohkearvuliseks, kogu Iisraeli soo. Linnad
asustatakse i ja varemeis pai˜
¨
gad ehitatakse ules. j 11 Toesti, ma teen teie rahva ja karja rohkearvuliseks. k Neid tuleb
juurde ja nad on viljakad. Ma
asustan teid, nagu te olite va˜
rem, l te oitsete enam kui enne. m
˜
Ja te todete, et mina olen Jehoova. n 12 Ma panen teie peal
¨
kaima inimesed, oma rahva Iis˜
raeli, ja nad votavad teid oma
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¨
valdusse.a Te saate nende parandmaaks ning te ei tee neid
enam kunagi lastetuks.” b
¨
˜
13 Nii utleb korgeim valitse¨
ja Jehoova: „Kuna teile oeldakse: „Sa oled maa, mis neelab inimesi ja teeb oma rahvad lastetuks”, 14 siis ei neela sa enam
inimesi ega tee oma rahvaid las˜
tetuks, lausub korgeim valitseja Jehoova. 15 Ma ei lase sul
enam kuulda rahvaste solvanguid, sa ei pea enam taluma ini˜
meste monitusi c ning sa ei pane
enam oma rahvaid komistama,
˜
lausub korgeim valitseja Jehoova.””
16 Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 17 „Inimesepoeg,
kui Iisraeli sugu elas omal
¨
maal, ruvetas ta seda oma teede ja tegudega. d Nende teed
olid mulle nagu menstruatsiooniaegne ebapuhtus. e 18 Seega ma valasin oma raevu nen¨
de peale vere parast, mida nad
olid valanud sel maal, f ja sel¨
¨
le parast, et nad olid ruvetanud
¨
maa oma jaledate ebajumalatega. g 19 Ma pillutasin nad rah¨ ¨
vaste sekka ja nad hajusid mooh
da maid laiali. Nende teede
˜
ja tegude kohaselt moistsin ma
¨
nende ule kohut. 20 Aga kui
nad tulid rahvaste sekka, ha¨
kati teotama mu puha nime i ja
¨
nende kohta oeldi: „See on Jehoova rahvas, kuid ta pidi tema
maalt lahkuma.” 21 Ma hoolin
¨
oma puhast nimest, mida Iisraeli sugu on teotanud rahvas¨
te seas, kelle sekka nad on lainud. j
¨
¨
22 Seeparast utle Iisraeli
˜
soole: „Nii lausub korgeim valitseja Jehoova: „Ma ei tegut¨
se mitte teie parast, oh, Iisrae¨
li sugu, vaid oma puha nime
¨
parast, mida te olete teotanud
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rahvaste seas, kelle sekka te
¨
¨
olete lainud.”” a 23 Ma puhitsen oma suurt nime, b mida on
rahvaste seas teotatud, mida
teie olete nende seas teotanud.
Rahvastel tuleb tunnistada, et
¨
mina olen Jehoova, c kui ma puhitsen end teie keskel nende
˜
silme ees, lausub korgeim valit˜
seja Jehoova. 24 Ma votan
teid rahvaste seast, kogun teid
˜
kokku koigist maadest ja toon
teid tagasi teie omale maale. d
25 Ma piserdan teie peale puhast vett ja te saate puhtaks. e
¨
Ma puhastan teid kogu teie ru˜
¨
vedusest f ja koigist teie jaledatest ebajumalatest. g 26 Ma
¨
annan teile uue sudame h ja panen teie sisse uue vaimu. i Ma
˜
¨
korvaldan teie ihust kivise su¨
dame j ja annan teile lihase sudame1. 27 Ma panen teie sisse
oma vaimu ja panen teid toi¨ ¨
¨
mima mu maaruste jargi k ning
te peate kinni mu seadustest ja
¨
taidate neid. 28 Siis te elate
maal, mille ma andsin teie esiisadele, ning te olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal. l
29 Ma vabastan teid kogu
¨
¨
teie ruvedusest ja utlen viljale, et ta annaks rohket saaki,
¨
ning ma ei saada teile nalga. m
30 Ma lasen puudel rohkesti
¨
vilja kanda, et rahvad teid nal¨
¨
jahada parast enam ei teotaks. n
31 Siis te tuletate meelde oma
nurjatuid teid ja halbu tegusid ning te tunnete enda vas¨
¨ ¨
¨
tu tulgastust oma suu ja jale¨
duste parast. o 32 Ent teadke,
¨
et ma ei tee seda mitte teie pa˜
rast, p lausub korgeim valitseja
¨
Jehoova. Tundke habi ja alan¨
dust oma teede parast, oh, Iisraeli sugu.

m Hes 34:29

¨
¨
36:26 1St sellise sudame, mis jargib
tundlikult Jumala juhatust.

j 5Mo 32:39

PTK 36
a L 106:7, 8
b Jes 5:16
Hes 20:41

c L 102:13–15
d 5Mo 30:3
Jes 43:5
Jer 23:3
Hes 34:13
Ho 1:11

e 4Mo 19:13
L 51:7

f Jes 4:4
Jer 33:8

g Hes 6:4
h Jer 32:39
i L 51:10
Hes 11:19, 20

j Sak 7:12
k Jer 31:33
l Jer 30:22
Hes 37:25, 27

n Hes 34:27
o Esr 9:6
Neh 9:26
Jer 31:18
Hes 6:9

p 5Mo 9:5
Tn 9:19


Teine veerg
a Sak 8:8
b Jes 58:12
Jer 33:10, 11
Am 9:14

c 1Mo 2:8
d Jes 51:3
e Hes 28:26
Hes 37:14

f 2Mo 23:17
g Jer 30:18, 19


PTK 37
h Ilm 21:10
i Hes 37:11
1Sa 2:6

¨
˜
33 Nii utleb korgeim valit¨
seja Jehoova: „Paeval, mil ma
¨ ¨
puhastan teid kogu teie suust,
a
asustan ma linnad ning vare¨
meis paigad ehitatakse ules. b
˜
34 Laastatud maa, mis oli koi¨ ¨
gile moodaminejaile vahtida,
¨
¨
haritakse ules. 35 Siis oel¨
dakse: „Sellest tuhermaast on
saanud kui Eedeni aed. c Lin¨ ¨
nad, mis olid varemeis, ruustatud ja maha kistud, on
¨ ¨
nuud kindlustatud ja asustatud.” d 36 Siis tuleb rahvastel,
¨
¨ ¨
kes teie umber alles jaavad,
tunnistada, et mina, Jehoova,
¨
ehitan ules mahakistu, taimes¨
tan tuhermaa. Mina, Jehoova,
¨ ¨
olen raakinud ja teen seda.” e
¨
˜
37 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Veel sedagi luban
ma Iisraeli sool minult paluda
nende heaks teha: et ma teeksin nad rohkearvuliseks nagu
¨
lambakarja. 38 Nagu puhade
¨
hulgad, rahvahulgad,1 taida¨
vad puhade ajal Jeruusalem˜
¨
ma, f nonda taituvad varemeis
olnud linnad rahvahulkadega. g
˜
Ja nad todevad, et mina olen
Jehoova.””
Minu peal oli Jehoova
¨
˜
kasi ning Jehoova tostis
¨
mind oma vaimuga ules ja
pani mu maha keset orutasan¨
dikku, h mis oli tais luid. 2 Ta
¨
¨
¨
kaskis mul kaia umber nen¨
de ja ma nagin, et orutasandi¨
kul on vaga palju luid ja et need
¨
¨
on taiesti kuivanud. i 3 Ta kusis minult: „Inimesepoeg, kas
˜
need luud voivad elustuda?”
˜
Ma vastasin: „Korgeim valitseja Jehoova, sina tead seda.” j
¨
4 Siis utles ta mulle: „Kuuluta
prohvetlikult neile luudele: „Te

37

˜
¨
36:38 1Teine voimalik tahendus: „ohvrilammaste karjad”.
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kuivanud luud, kuulake Jehoo˜
va sonu.
¨
˜
5 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova luudele: „Ma panen
˜
teie sisse hingeohu ja te saate
¨
elavaks. a 6 Ma panen teie kul˜ ˜
ge koolused ja teie peale liha,
katan teid nahaga ja panen teie
˜
sisse hingeohu ning te saate
˜
elavaks. Ja te todete, et mina
olen Jehoova.”””
7 Ma kuulutasin prohvetli¨
kult, nagu mind kasti. Kui ma
parasjagu kuulutasin, kostis
¨ ¨
˜
¨
mingi haal, klobin: luud lahe¨
nesid uksteisele ning kinnitu¨
sid omavahel. 8 Ma nagin, et
˜ ˜
neile kasvasid koolused ja liha
ning nad kattusid nahaga. Aga
˜
neis polnud veel hingeohku.
¨
9 Ta utles mulle: „Kuuluta prohvetlikult tuulele. Kuuluta prohvetlikult, inimesepoeg,
¨
˜
utle tuulele: „Nii lausub korgeim valitseja Jehoova: „Tule,
tuul,1 nelja tuule poolt ja puhu
nende tapetute peale, et nad
saaksid elavaks!”””
10 Ma kuulutasin prohvetli¨
kult, nagu ta mind oli kaskinud.
Neisse tuli eluvaim, nad elustu˜
sid ja tousid jalgadele b — tohu˜
¨
tu suur sojavagi.
¨
11 Siis ta utles mulle: „Inimesepoeg, need luud on kogu
Iisraeli sugu. c Nad lausuvad:
„Meie luud on kuivanud, meie
lootus on kadunud, d me ole¨
˜
¨
me ara loigatud.” 12 Seeparast kuuluta neile prohvetli˜
kult: „Nii lausub korgeim valitseja Jehoova: „Mu rahvas, ma
avan teie hauad, e toon teid hau¨
dadest valja ja viin teid Iisraeli˜
f
maale. 13 Te todete, et mina
olen Jehoova, kui ma avan
¨
teie hauad ja toon teid valja
˜
˜
˜
37:9 1Voib tolkida ka „hingeohk”, „eluvaim”.
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teie haudadest, mu rahvas.”” a
14 Ma panen teie sisse oma
vaimu, te elustute b ja ma viin
˜
teid teie maale. Ja te todete, et
¨ ¨
mina, Jehoova, olen raakinud
ja seda teinud, lausub Jehoova.”
15 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
˜
sonum: 16 „Inimesepoeg, vota
endale kepp ja kirjuta sellele:
„Juuda ja temaga liitunud Iisrae¨
˜
li rahvas.”c Seejarel vota teine
kepp ja kirjuta sellele: „Joosep,
Efraimi kepp, ja kogu temaga liitunud Iisraeli sugu.” d 17 Pane
need teineteise vastu, nii et
¨
¨
need saavad su kaes uheks ke¨
piks.e 18 Kui su rahvas kusib
¨
sinult: „Kas sa utleksid mei¨
le, mida see tahendab?”, 19 siis
¨
˜
vasta neile: „Nii utleb korgeim
˜
valitseja Jehoova: „Ma votan
Joosepi ja temaga liitunud Iisraeli suguharude kepi, mis on
¨
Efraimi kaes, ning liidan selle Juuda kepiga. Ma teen nad
¨
uheks kepiks, f nad saavad mu
¨
¨
kaes uheks.”” 20 Need kepid,
mille peale sa kirjutad, olgu sinu
¨
¨
kaes, et nad neid naeksid.
¨
21 Siis utle neile: „Nii lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova:
˜
„Ma votan iisraellased rahvaste
¨
seast, kuhu nad on lainud. Ma
kogun nad igalt poolt kokku ja
viin nad nende maale. g 22 Ma
¨
teen nad uheks rahvaks sellel
¨
maal, h Iisraeli magedel. Nen˜
¨
de koigi ule hakkab valitsema
¨
uks kuningas i ja nad pole enam
kaks rahvast ega ole jagatud
kaheks kuningriigiks. j 23 Nad
¨
¨
ei ruveta end enam oma jale¨
date ebajumalate, jalkide tegu˜
¨
de ja koigi oma uleastumiste¨ ¨
ga. k Ma paastan nad kogu nende truudusetusest, mis on olnud neile patuks, ja puhastan
nad. Siis nad on minu rahvas ja
mina olen nende Jumal. l

1153
24 Minu teenija Taavet on
˜
nende kuningas a ja neil koi¨
b
gil on uks karjane. Nad toimi¨
vad minu seaduste jargi ning
¨ ¨
peavad hoolega kinni mu maarustest. c 25 Nad elavad maal,
mille ma andsin oma teenijale
Jaakobile ja kus elasid teie esiisad. d Nad elavad sel maal igavesti, e nemad, nende lapsed ja
lapselapsed. f Minu teenija Taavet on igavesti nende pealik. g
˜
26 Ma solmin nendega rahu¨ ¨
h
lepingu, mis jaab neile igikestvaks lepinguks. Ma panen nad
nende maale ning teen nad ar¨
vukaks i ja sean oma puhamu
nende keskele igaveseks ajaks.
27 Minu telk1 on nende juures2 ning mina olen nende Jumal ja nemad on minu rahvas. j
28 Rahvastel tuleb tunnistada,
¨
et mina, Jehoova, puhitsen Iis¨
raeli, kui mu puhamu on igavesti nende keskel.””” k
Mulle tuli taas Jehoo˜
valt sonum: 2 „Inimese¨ ¨
¨
poeg, poora oma nagu Googi
poole Maagoogi maalt, l Mese˜
ki ja Tubali m korgeima pealiku
poole, ning kuuluta
talle proh¨
vetlikult. n 3 Utle: „Nii lausub
˜
korgeim valitseja Jehoova: „Ma
˜
tousen sinu vastu, Goog, Me˜
seki ja Tubali korgeim pea¨ ¨
lik. 4 Ma pooran su ringi, pa˜
nen konksud su lougadesse o
¨
ning toon valja sinu ja kogu
˜
¨
su sojavae, p hobused ja ratsa˜
nikud, koik suursuguselt riieta˜
tud, tohutu rahvajougu suurte
¨
˜
ja vaikeste kilpidega, koik osa˜ ˜
¨
vad moogakasitsejad. 5 Koos
¨
nendega on Parsia, Etioopia ja
˜
¨
Puut, q neil koigil on vaike kilp
ja kiiver, 6 samuti Gomer ja
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˜
˜
37:27 1Voib tolkida ka „eluase”. 2Voib
˜
¨
tolkida ka „nende ule”.
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˜
¨
koik tema vaehulgad, Toogar˜
ma a sugu kaugeimast pohjast
˜
¨
ja koik tema vaehulgad. Paljud
rahvad on koos sinuga. b
7 Sea end valmis ja varusta
˜
end koige vajalikuga, sina koos
˜
˜
¨
koigi oma sojavagedega, kes on
kogunenud sinu juurde, ja ole
neile juhiks.
¨
¨
8 Paljude paevade parast
sind kutsutakse. Hulga aasta¨
te parast tungid sa maale, mille
˜ ˜
rahvas on tagasi toodud, moo¨
ga kaest vabastatud, paljude
rahvaste seast kokku kogutud
¨
Iisraeli magedele, mis olid kaua
laastatud. Selle maa elanikud
¨
on toodud ara teiste rahvaste
˜
seast, nad koik elavad turvalic
selt. 9 Sa tuled nende vastu
nagu raju, sa katad maa otse˜
¨
kui pilv, sina ja koik su vaehulgad ning paljud rahvad koos sinuga.””
¨
˜
10 Nii utleb korgeim valitse¨
ja Jehoova: „Sel paeval tulevad
¨
˜
su sudamesse motted ja sa sepitsed kurikavala plaani. 11 Sa
¨
utled: „Ma tungin maale, mille
¨
asulad on kaitsetud. d Ma lahen
nende kallale, kes elavad ra˜
hulikult ja turvaliselt, kes koik
elavad asulates, mida ei kait¨ ¨
¨
se muurid, riivid ega varavad.”
12 Sa tahad saada suurt saa¨ ¨
¨
ki ja rohkesti ruustata, runnata kunagisi laastatud paiku, kus
¨ ¨
nuud elatakse, e ja rahvast, kes
on teiste rahvaste seast kokku
¨
kogutud, f kes soetab uha juurde
rikkust ja vara g ning elab keset
maad.
13 Seeba, h Dedan,i Tarsise j
˜
˜
kaupmehed ja koik tema soja¨
mehed kusivad sinult: „Kas tungid maale, et saada suurt saa¨ ¨
ki ja ruustata? Kas oled ko˜
¨
gunud oma sojavaed, et riisuda

HESEKIEL 38:14–39:9

˜
¨
hobedat ja kulda, viia ara rik˜
kus ja vara ning votta endale
rohkesti saaki?””
¨
14 Seeparast kuuluta proh¨
vetlikult, inimesepoeg, ja utle
˜
Googile: „Nii lausub korgeim
¨
valitseja Jehoova: „Sel pae¨
val sa markad, et mu rahvas
Iisrael elab turvaliselt. a 15 Sa
tuled oma asukohast, kaugei˜
¨
mast pohjast, b sina ja uhes si˜
nuga paljud rahvad, koik ho˜
buste seljas, suur rahvajouk,
˜
¨
tohutu sojavagi. c 16 Sa tuled
mu rahva Iisraeli vastu nagu
pilv, mis katab maa. Viimseil
¨
paevil toon ma su oma maa
˜
kallale, d et rahvad moistaksid,
¨
kes ma olen, kui ma puhitsen
end nende silme ees sinu kaudu, Goog.”” e
¨
˜
17 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Eks ole sina see,
¨ ¨
kellest ma raakisin varasema¨
tel paevadel oma teenijate Iisraeli prohvetite kaudu, kes palju aastaid prohvetlikult kuulutasid, et ma toon su nende vastu?”
¨
18 Sel paeval, mil Goog tun¨
gib Iisraelimaale, suttib mu
˜
raev, f lausub korgeim valit˜
seja Jehoova. 19 Ma konelen
¨
oma ageduses, tulises raevus,
¨
ja Iisraelimaal toimub sel pae¨
¨
val suur maavarin. 20 Siis varisevad minu ees kalad meres,
¨
linnud taevas, metsloomad val˜
jal ja koik roomajad maapinnal
˜
ning koik inimesed maa peal.
¨
Maed paisatakse maha, g kalju¨
˜
runkad langevad alla ja koik
¨ ¨
muurid varisevad kokku.
21 Ma kutsun Googi vastu
˜ ˜
˜
¨
mooga koigil oma magedel, lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.
¨
˜
˜ ˜
Igauks tostab mooga oma ven¨
na vastu. h 22 Ma kain temaga
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kohut katku a ja verevalamisega.
Ma saadan vihmavalinguid, ra¨ ¨
het, b tuld c ja vaavlitd tema, ta
¨
vaehulkade ja paljude rahvaste
peale, kes on koos temaga.e
¨
23 Ma ilmutan oma vagevust ja
¨
¨
puhitsen end ning naitan paljude rahvaste silme ees, kes ma
olen. Ja neil tuleb tunnistada, et
mina olen Jehoova.
Inimesepoeg,
kuuluta
prohvetlikult Googile: f
˜
„Nii lausub korgeim valitseja
˜
Jehoova: „Ma tousen sinu vastu, Goog, sa Meseki ja Tuba˜
¨ ¨
li g korgeim pealik. 2 Ma pooran su ringi ja juhin sind,
˜
toon su kaugeimast pohjast,h
¨
viin su Iisraeli magedele. 3 Ma
¨ ¨
¨
loon vibu su vasakust kaest
ning paiskan nooled su pare¨
mast kaest. 4 Sa langed Iis¨
˜
raeli magedel, i sina ning koik
¨
su vaehulgad ja rahvad, kes
on koos sinuga. Ma annan su
¨ ¨
roaks roovlindudele ja metsloomadele.”” j
¨
5 Sa langed lagedale valja¨ ¨
le, k sest mina olen raakinud,
˜
lausub korgeim valitseja Jehoova.
6 Ma saadan tule Maagoogi ja
nende kallale, kes elavad turva˜
liselt saartel, l ning nad todevad,
et mina olen Jehoova. 7 Ma
¨
teen oma puha nime tuntuks
oma rahva Iisraeli keskel ega
¨
¨
luba enam ruvetada oma puha
nime. Ja rahvastel tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova, m Iis¨
raeli Puha. n
¨
8 See tuleb ja see sunnib,
˜
lausub korgeim valitseja Jehoo¨
va. See on paev, millest ma
¨ ¨
olen raakinud. 9 Iisraeli lin¨
nade elanikud tulevad valja ja
¨
¨
teevad ules tule relvadest: vaikestest ja suurtest kilpidest,
˜
vibudest ja nooltest, sojanuia-
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dest1 ja piikidest. Nad teevad
nendega tuld a seitse aastat.
10 Nad ei pea korjama hagu
¨
¨
valjalt ega koguma kuttepuid
metsast, sest nad teevad tuld
relvadega.
˜
Nad votavad saaki neilt, kes
¨ ¨
neid ruustasid, ja riisuvad neid,
˜
kes neid riisusid, lausub korgeim valitseja Jehoova.
¨
11 Sel paeval annan ma
Googile b matmispaiga Iisraelis,
¨
nende orus, kes randavad ida
˜
pool merd, ja see org tokestab
¨
randurite tee. Sinna maetakse
˜
Goog ja koik tema hordid ning
¨ ¨
seda hakatakse huudma Haamon-Googi oruks1. c 12 Iisraeli sugu matab neid seitse kuud,
˜
et puhastada maa. d 13 Koik
maa elanikud matavad neid ja
see toob maa elanikele hea
¨
kuulsuse sel paeval, mil ma end
˜
austan, e lausub korgeim valitseja Jehoova.
¨ ¨
14 Maaratakse mehed, kes
¨
¨
peavad maa labi kaima ja maas
lebavad surnukehad maha matma, et maa puhastada. Nende
otsingud kestavad seitse kuud.
¨
¨
¨
15 Kui maa labikaijad naevad
˜
mond inimluud, panevad nad
˜
¨
¨
selle korvale margi. Seejarel
matavad matjad selle HaamonGoogi orgu. f 16 Sealse linna
nimeks saagu Haamona1. Ja
nad puhastavad maa. g
17 Sinule, inimesepoeg, lau˜
sub
valitseja Jehoova:
¨ korgeim
˜
„Utle koiksugustele lindudele ja
˜
koigile metsloomadele: „Kogunege ja tulge! Kogunege minu
¨
ohvri umber, mille ma teile valmistan — see on suur ohver
¨
¨ ¨
Iisraeli magedel.h Te soote liha
˜
¨
39:9 1Teine voimalik tahendus: „oda˜
˜
dest”. 39:11 1Voib tolkida ka „Googi
hordide oruks”. 39:16 1Nimi Haamona
¨
tahendab „hordid”.
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¨ ¨
¨
ja joote verd. a 18 Te soote vagevate liha ja joote maa pea˜
like verd. Nad koik on Baasani
¨ ¨
nuumloomad: jaarad, lambad,
˜
sikud ja pullid. 19 Te ogite
¨ ¨
rasva ja joote verd, kuni te jaate purju mu ohvrist, mille ma
teile valmistan.””
¨ ¨
20 Te soote end mu lauas
¨
tais hobustest ja vankrijuhti¨
dest, vagevatest sangaritest ja
˜
igasugustest sodalastest, b lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.
21 Ma ilmutan oma auhiil˜
gust rahvaste seas ning koik
¨
rahvad naevad minu kohtu˜
¨
moistmist ja minu vage, mida
¨
ma neile naitan. c 22 Sellest
¨
˜
paevast alates todeb Iisraeli sugu, et mina olen Jehoova,
nende Jumal. 23 Ning rahvastel tuleb tunnistada, et Iisrae¨
li sugu laks pagendusse oma¨ ¨
¨
enda suu parast, kuna nad olid
murdnud mulle truudust. d See¨
parast ma peitsin oma palge
nende eest e ja andsin nad
¨
nende vaenlaste katte f ning
˜
˜ ˜
¨
nad koik langesid mooga labi.
24 Ma talitasin nendega nende
¨
¨ ¨
ebapuhtust ja uleastumisi mooda ning varjasin nende eest
oma palet.
¨
¨
˜
25 Seeparast utleb korgeim
¨ ¨
valitseja Jehoova: „Nuud toon
˜
ma Jaakobi omad vangipolvest
tagasi g ja halastan kogu Iisraeli soo peale.h Tulise innuga kait¨
¨
sen ma oma puha nime.i 26 Parast seda, kui neid on alandatud,
¨
selleparast et nad on olnud mulle truudusetud, j elavad nad turvaliselt omal maal ja keegi ei kohuta neid. k 27 Kui ma toon nad
tagasi rahvaste seast ja kogun
nad kokku nende vaenlaste maa¨
dest, l siis ma puhitsen end nende keskel paljude rahvaste silme
all.” m

HESEKIEL 39:28–40:15

˜
28 Nad todevad, et mina
olen Jehoova, nende Jumal, kui
ma pagendan nad rahvaste sek¨
ka ja seejarel kogun nad kok¨
ku nende omale maale, jatmata neist kedagi maha. a 29 Ma
ei varja enam oma palet nende eest, b ma kallan Iisraeli soo
˜
peale oma vaimu, c lausub korgeim valitseja Jehoova.”
Meie pagenduse kahe¨
kumne viiendal aastal, d
selle aasta alguses, esimese
¨
¨
kuu kumnendal paeval, nelja¨
¨
teistkumnendal aastal parast
Jeruusalemma langemist, e just
¨
sel paeval tuli mu peale Jehoo¨
va kasi ja Jumal viis mu sellesse linna. f 2 Ta viis mu Juma¨
la nagemustes Iisraelimaale ja
¨
˜
¨
asetas mu vaga korgele maele, g
˜
mille peal, lounaosas, oli midagi linnataolist.
¨
3 Ta viis mu sinna ja ma na¨
¨
gin seal uht meest, kelle valimus meenutas vaske. h Mehel
¨
¨ ¨
˜ ˜
olid kaes linane noor ja moo¨
i
duritv1 ning ta seisis vara¨
vas. 4 Mees utles mulle: „Inimesepoeg, vaata teraselt, kuu¨
¨
la hoolega ja pane hasti tahe˜
¨
le koike, mida ma sulle naitan,
sest just selleks on sind siia
¨ ¨
˜
toodud. Raagi Iisraeli soole koi¨
gest, mida sa naed.” j
¨
¨ ¨
¨
5 Ma nagin muuri, mis umb¨
ritses templit1. Mehe kaes oli
¨ ¨
˜ ˜
6-kuunrane mooduritv (igale
¨ ¨
¨
kuunrale oli lisatud kambla˜ ˜
¨
¨ ¨
laius)2. Ta mootis ara muuri,
˜
selle paksus ja ka selle korgus
oli 1 ritv.

40

˜
˜
40:3 1Vt lisa B14. 40:5 1Sona-sonalt
¨
˜
„koda”. Peatukkides 40–48 moeldakse templi all kas kogu templikomplek˜ ¨
¨ ¨
si voi uksnes templihoonet. 2Kuunar
¨
(44,5 cm) ja kamblalaius (7,4 cm) kokku
¨ ¨
moodustasid pika kuunra, mis oli umbes
˜ ˜
51,8 cm. Seega oli mooduritv 3,1 m pikk.
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¨
¨
6 Siis laks ta idapoolse varava a juurde ja astus astmeid pidi
¨
˜ ˜
¨
¨
¨
ules. Ta mootis ara varava lave,
selle laius oli 1 ritv, ka teisel
¨
pool oleva lave laius oli 1 ritv.
7 Iga vahiruum oli 1 ritv pikk ja
1 ritv lai ning vahiruumide vahe
¨
¨ ¨
oli 5 kuunart1.b Varava seesmi¨
ses otsas oleva eeskoja lavi oli
1 ritv.
˜ ˜
¨
¨
8 Ta mootis ara varava seesmises otsas oleva eeskoja: 1
˜ ˜
¨
¨
ritv. 9 Siis mootis ta ara va¨ ¨
rava eeskoja: 8 kuunart1; ja
¨
¨ ¨
selle kulgsambad: 2 kuunart2.
¨
¨
Varava eeskoda paiknes varava
seesmises otsas.
¨
¨
10 Idavarava kummaski kuljes oli kolm vahiruumi. Need
¨
˜ ˜
kolm olid uhesuguste mootu¨
dega. Kummaski kuljes ole¨
¨
vad kulgsambad olid uhesugus˜ ˜
te mootudega.
˜ ˜
¨
¨
11 Siis mootis ta ara vara¨
va sissekaigu laiuse, see oli 10
¨ ¨
¨
kuunart1. Varavasuu laius oli 13
¨ ¨
kuunart2.
12 Vahiruumide ees, kum¨
maski kuljes, oli rinnatisega
¨ ¨
eraldatud ala, mis oli 1 kuunar.
¨
Kummaski kuljes olevad vahi¨ ¨
ruumid olid 6 kuunart.
˜ ˜
¨
¨
13 Siis mootis ta varava ara
¨
alates uhe vahiruumi katusest1
kuni teise vahiruumi katuse¨ ¨
ni ja selle laius oli 25 kuu¨ ¨
nart2; vahiruumide sissepaa¨
sud olid vastakuti. c 14 Seejarel
˜ ˜
¨
¨
mootis ta ara kulgsambad, need
¨ ¨
˜
olid 60 kuunart1 korged, samuti
˜
˜
¨
¨
koik oue umber olevate varava¨
¨
te kulgsambad. 15 Varava sis¨
¨
sekaigust kuni varava seesmises
˜
otsas oleva eeskoja lopuni oli 50
¨ ¨
kuunart1.
40:7 12,6 m. 40:9 14,1 m. 21 m.
˜
40:11 15,2 m. 26,7 m. 40:13 1Moel¨
dakse ilmselt vahiruumi valisseina
¨ ¨ ¨
ulaaart. 213 m. 40:14 1 31 m. 40:15
126 m.
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¨
¨
16 Varava kummaski kuljes
¨
olevatel vahiruumidel ja kulgsammastel olid ahenevad aknaorvad. a Ka eeskojas oli kum¨
¨
maski kuljes aken. Kulgsammastel olid palmikujutised. b
¨
˜
17 Siis viis ta mu valisoue
¨
¨ ¨
ning ma nagin soogiruume1 c ja
¨
˜
sillutatud ala umber oue. Sil¨ ¨
lutatud alal oli 30 soogiruumi.
¨
¨
18 Varavate kulgedest algava
¨
sillutatud ala laius vastas varavate pikkusele — see oli alumine sillutatud ala.
˜ ˜
¨
19 Siis mootis ta ara vahe¨
maa alumise varava seesmisest
˜
¨
¨ ¨
otsast kuni siseoue valisaareni.
¨ ¨
See oli 100 kuunart nii ida pool
˜
kui ka pohja pool.
¨
˜
¨
¨
20 Valisoue uks varav oli
˜
˜ ˜
¨
pohja pool ja ta mootis ara selle pikkuse ja laiuse. 21 Sel oli
¨
kummaski kuljes kolm vahiruu¨
mi. Selle kulgsambad ja eesko˜ ˜
da olid samade mootudega kui
¨
esimesel varaval. See oli 50
¨ ¨
¨ ¨
kuunart pikk ja 25 kuunart lai.
22 Selle aknad, eeskoda ja pal˜ ˜
mikujutised d olid samade moo¨
¨
tudega kui idavarava omad. Varava juurde viis seitse astet ja
nende vastas oli eeskoda.
˜
¨
23 Siseoues oli varav nii
˜
¨
¨
pohjavarava kui ka idavarava
˜ ˜
¨
vastas. Ta mootis ara vahemaa
¨
¨
varavast varavani ja see oli 100
¨ ¨
kuunart.
¨
˜
24 Seejarel viis ta mu louna
¨
˜
poole ja ma nagin, et ka louna¨
¨
˜ ˜
kuljes on varav.e Ta mootis
¨
¨
ara selle kulgsambad ja eeskoja ning need olid samade
˜ ˜
¨
mootudega kui teistel varava¨
tel. 25 Varaval ja selle eesko¨
jal olid kummaski kuljes sama¨
sugused aknad nagu teistel va˜
˜
40:17 1Voib tolkida ka „kambreid”.
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¨
¨ ¨
ravatel. Varav oli 50 kuunart
¨ ¨
pikk ja 25 kuunart lai. 26 Sinna viis seitse astet a ja nende vas¨
tas oli eeskoda. Kulgsammastel
olid palmikujutised, kummaski
¨
¨
kuljes oli uks sammas.
˜
¨
¨
27 Siseouel oli uks varav ka
˜
˜ ˜
˜
louna pool. Ta mootis louna
¨
¨
¨
pool ara vahemaa varavast va¨ ¨
ravani ja see oli 100 kuunart.
¨
˜
¨
28 Seejarel viis ta mu lounava˜
˜ ˜
rava kaudu siseoue. Ta mootis
˜
¨
¨
lounavarava ara ja see oli sa˜ ˜
made mootudega kui teised
¨
varavad. 29 Selle vahiruumid,
¨
kulgsambad ja eeskoda olid sa˜ ˜
¨
made mootudega kui teised. Varaval ja selle eeskojal olid kum¨
malgi pool aknad. Varav oli
¨ ¨
¨ ¨
50 kuunart pikk ja 25 kuu˜
¨
b
nart lai. 30 Igal siseoue varaval oli eeskoda, mille pikkus oli
¨ ¨
¨ ¨
25 kuunart ja laius 5 kuu¨
nart. 31 Selle eeskoda oli va˜
¨
¨
lisoue pool ja varava kulgsam¨
mastel olid palmikujutised.c Varava juurde viis kaheksa astet. d
32 Siis viis ta mu ida poolt
˜
˜ ˜
¨
¨
siseoue ja mootis ara sealse va˜ ˜
rava ning see oli samade mootudega kui teised. 33 Selle va¨
hiruumid, kulgsambad ja ees˜ ˜
koda olid samade mootudega
¨
kui teised. Varaval ja selle ees¨
kojal olid kummaski kuljes ak¨
¨ ¨
nad. Varav oli 50 kuunart pikk
¨ ¨
ja 25 kuunart lai. 34 Selle ees¨
˜
¨
koda oli valisoue pool ja varava
˜
¨
molemal kulgsambal olid pal¨
mikujutised. Varava juurde viis
kaheksa astet.
˜
35 Siis viis ta mu pohja¨
˜ ˜
varava e juurde. Ta mootis sel¨
˜ ˜
le ara ja see oli samade mootudega kui teised. 36 Selle vahi¨
ruumid, kulgsambad ja eeskoda olid samasugused kui teised.
Sel olid aknad kummalgi pool.

HESEKIEL 40:37–41:4

¨
¨ ¨
Varav oli 50 kuunart pikk ja 25
¨ ¨
¨
kuunart lai. 37 Selle kulgsam¨
˜
˜
bad olid valisoue pool ja mole¨
mal kulgsambal olid palmikuju¨
tised. Varava juurde viis kaheksa astet.
¨
¨
¨
38 Varava kulgsammaste la¨ ¨
hedal oli soogiruum oma sisse¨
˜
kaiguga. Seal loputati poletusa
ohvreid.
¨
39 Varava eeskojas oli kummalgi pool kaks lauda, mille
˜
peal tapeti poletus-, b patu- c ja
¨ ¨
˜
suuohvreid.d 40 Kui minna poh¨
¨
¨
javarava treppidest ules, oli val¨
jaspool sissekaigu juures kaks
¨
lauda. Samuti oli kaks lauda va¨
rava eeskojas sees. 41 Varava
¨
kummaski kuljes oli neli lauda — kokku kaheksa lauda —,
mille peal tapeti ohvriloomi.
˜
42 Poletusohvrite neli lauda
olid kivist tahutud. Need olid
¨ ¨
¨ ¨
1,5 kuunart pikad, 1,5 kuunart
¨ ¨
˜
laiad ja 1 kuunar korged.1 Nen˜
de peal hoiti riistu poletusohvriloomade ja muude ohvriloomade tapmiseks. 43 Seespool
¨
olid seintele umberringi kin¨
nitatud kamblalaiused riiulid.
Ohvriandide liha pandi laudadele.
¨
¨
44 Sisemisest varavast val¨ ¨
jaspool olid lauljate soogiruu˜
˜
mid, e need olid siseoues pohja¨
¨
varava juures ja nende sissekaik
˜
¨
¨ ¨
oli louna pool. Veel uks soogi¨
ruum oli idavarava juures ja sel¨
˜
le sissekaik oli pohja pool.
¨
¨ ¨
45 Ta utles mulle: „See soo¨
˜
giruum, mille sissekaik on louna pool, on neile preestritele, kes vastutavad templitee¨ ¨
nistuse eest. f 46 Ja see soogi¨
˜
ruum, mille sissekaik on pohja
40:42 178 cm pikad, 78 cm laiad ja
˜
52 cm korged.
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PTK 40
a 3Mo 8:21

b 3Mo 1:3, 6
3Mo 8:20
Hes 43:18

c 3Mo 4:3, 4

d 3Mo 5:6
3Mo 7:1
Hes 42:13
Hes 44:29

e 1Aj 6:31, 32

pool, on neile preestritele,
kes vastutavad altariteenistuse
eest. a Need on Saadoki b pojad,
˜
need leviitidest, kes voivad astuda Jehoova ette, et teda teenida.” c
˜ ˜
¨
47 Siis mootis ta ara sise˜
¨ ¨
mise oue. See oli 100 kuunart
¨ ¨
pikk ja 100 kuunart lai, ruudukujuline. Templi ees oli altar.
¨
48 Seejarel viis ta mu templi
˜ ˜
¨
eeskotta.d Ta mootis ara eesko¨
ja kulgeendid ja kummagi eendi
¨
¨
¨ ¨
uks kulg oli 5 kuunart
ja teine
¨
¨
¨ ¨
kulg 3 kuunart1. Uks eend oli
vasakul ja teine paremal pool.
¨ ¨
49 Eeskoda oli 20 kuunart1
¨ ¨
pikk ja 11 kuunart2 lai. Sinna
¨
¨
ules sai astmeid pidi. Kulgeen˜
dite korval olid sambad, kum¨
¨
maski kuljes uks. e
Siis viis ta mind templi˜ ˜
¨
saali. Ta mootis ara selle
¨
¨
kulgeendid, uks eend oli vasakul ja teine paremal pool. Kum¨
¨
¨ ¨
magi eendi uks kulg oli 6 kuu¨
nart1, selline oli eendite uks
¨
kulg. 2 Kummagi eendi teine
¨
¨ ¨
¨
kulg oli 5 kuunart1. Sissekaik
¨ ¨
˜ ˜
oli 10 kuunart2 lai. Ta mootis
templisaali pikkuse, see oli 40
¨ ¨
kuunart, ja laiuse, see oli 20
¨ ¨
kuunart.3
¨
3 Siis laks ta tagumisse ruu˜ ˜
¨
mi1 ja mootis ara selle sisse¨
¨
¨
¨
kaigu kulgeendi. Eendi uks kulg
¨ ¨
¨
oli 2 kuunart ja teine kulg 7
¨
¨ ¨
kuunart.2 Sissekaigu laius oli 6
¨ ¨
¨
˜ ˜
kuunart. 4 Seejarel mootis ta
¨
ara templisaali taga oleva ruu-

41

f 4Mo 3:6–8
1Aj 9:22, 23
L 134:1


Teine veerg
a 3Mo 6:12, 13
4Mo 18:5
2Aj 13:10, 11

b 1Ku 2:35
Hes 43:19

c 4Mo 16:
39, 40
Hes 44:15, 16

d 1Ku 6:3
2Aj 3:4

e 1Ku 7:21

40:48 11,6 m. 40:49 110,4 m.
˜
¨
25,7 m. Teine voimalik tahendus: „12
¨ ¨
kuunart” (6,2 m). 41:1 13,1 m. Arvutu¨ ¨
se aluseks on pikk kuunar. (Vt lisa B14.)
41:2 12,6 m. 25,2 m. 3Pikkus 20,7 m
˜
¨
ja laius 10,4 m. 41:3 1 St koige puhamasse paika. 21 m ja 3,6 m.
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¨ ¨
mi, see oli 20 kuunart pikk ja
¨ ¨
¨
a
20 kuunart lai. Ta utles mulle:
˜
¨
„See on koige puham paik.” b
˜ ˜
¨
5 Siis mootis ta ara temp¨ ¨
li seina, see oli 6 kuunra pak¨
¨
sune. Templi umber olid kulg¨ ¨
kambrid, mille laius oli 4 kuu¨
nart1. c 6 Kulgkambrid paiknesid kolmel korrusel, kamber
kambri peal,
igal korrusel 30
¨
kambrit. Umber templiseina olid
¨
¨
jarkmed, millele kulgkambrid
¨
¨
toetusid, kuid jarkmed ei lainud
templiseina sisse. d 7 Templi
˜
¨
¨
molemas kuljes oli kaik1, mis,
¨
¨
¨
kui ulespoole minna, laks jarjest
e
laiemaks. Kui alumiselt korru¨
¨
selt labi keskmise korruse ule¨
misele minna, laks laius iga korrusega suuremaks.
¨
8 Ma nagin, et tempel oli
˜
korge platvormi peal, mis oli
¨
igast kuljest templist laiem
˜
¨
ja mille korgus, kulgkambrite
¨ ¨
˜
¨ ¨ ¨
alusmuuri korgus, maast ulaaa˜ ˜
¨ ¨
reni oli 1 mooduritv ehk 6 kuu¨
¨
nart. 9 Kulgkambrite valissei¨ ¨
na paksus oli 5 kuunart. Plat¨
¨
vormil oli kulgkambrite va¨
¨
lisseina umber vabaks jaetud
¨ ¨
¨
¨
aar1, see oli kulgkambrite umber, mis olid osa templist.
¨ ¨
10 Templi ja soogiruumide1f
¨
vaheline ala oli kummaski kul¨ ¨
jes 20 kuunart lai. 11 Vabaks
¨
¨ ¨
¨
jaetud aarel olid kulgkambrite
¨
¨
juurde viivad sissekaigud, uks
˜
˜
pohja pool ja teine louna pool.
¨
¨ ¨
¨
Vabaks jaetud aare laius um¨ ¨
berringi oli 5 kuunart.
¨ ¨
12 Laanes olev ehitis, mille
¨
esikulg oli vaheala poole, oli 70
41:5 12,1 m. 41:7 1Ilmselt keerdtrepp.
¨
41:9 1Arvatavasti templit umbritsev kit¨ ¨
˜
˜
˜
sas aar kondimiseks. 41:10 1Voib tolkida ka „kambrite”.

HESEKIEL 41:5–22

PTK 41
a 1Ku 6:20
2Aj 3:8

b 2Mo 26:33

c 1Ku 6:5

d 1Ku 6:6, 10

e 1Ku 6:8

f 1Aj 28:12


Teine veerg
a 2Aj 3:8
Hes 41:4

b 1Ku 6:4

c 1Ku 6:15
2Aj 3:5

d 1Ku 6:29
1Ku 7:36
2Aj 3:7

e Hes 40:16

f Hes 1:5, 10
Ilm 4:7

g 1Ku 6:33

h 2Mo 30:1
1Ku 7:48
Ilm 8:3

¨ ¨
¨ ¨
kuunart lai ja 90 kuunart pikk1
¨
ning ehitise valisseinad olid 5
¨ ¨
kuunra paksused.
˜ ˜
¨
13 Ta mootis ara templi, see
¨ ¨
oli 100 kuunart1 pikk. Vaheala, ehitis2 ja selle seinad olid
¨ ¨
kokku samuti 100 kuunart.
¨
14 Templi esikulje ja vaheala
laius ida pool oli kokku 100
¨ ¨
kuunart.
˜ ˜
¨
15 Ta mootis ara selle ehiti¨
se esiseina, mis kulgnes vaheala tagaosaga, ja ehitise gale˜
¨
riid molemal kuljel, ja selle pik¨ ¨
kus oli kokku 100 kuunart.
˜ ˜
¨
Samuti mootis ta ara temp˜
lisaali, tagumise ruumi a ja oue
avaneva eeskoja 16 ning ka
¨
nende kolme laved, ahenevad
¨
¨
aknaorvad b ja galeriid. Ule lave
˜
¨
¨
astudes vois umberringi naha
˜
puidust vooderdist c porandast
akendeni ning
aknad
olid
kae¨
˜ ˜
¨
tud. 17 Ara moodeti sissekaigupealne, sisemine koda seest
¨
¨
ja valjast, terve sein umbertringi. 18 Sinna olid uurendatud
keerubid d ja palmikujutised. e
Iga palmipuu oli kahe keerubi
vahel ning keerubitel oli kaks
¨
¨
nagu. 19 Palmipuu uhele poo¨ ¨
¨
le oli pooratud inimese nagu ja
¨ ¨
palmipuu teisele poole oli poo˜
˜
¨
f
ratud lovi nagu. Nonda olid
˜
need uurendatud koikjale kogu
templis. 20 Templisaali seintele maast alates, samuti sisse¨
kaigupealsele olid uurendatud
keerubid ja palmikujutised.
21 Templisaali uksepostid
¨
olid neljatahulised. g Puha paiga1 ees oli midagi 22 puidust
¨ ¨
˜
altari h sarnast, 3 kuunart korge
41:12 136 m lai ja 47 m pikk. 41:13
¨
¨ ¨
152 m. 2St puhamust laane pool asuv
˜
ehitis. 41:21 1Arvatavasti moeldakse
˜
¨
koige puhamat paika.

HESEKIEL 41:23–42:14

¨ ¨
ja 2 kuunart pikk1. Sellel olid
nurgapostid ning selle alus ja
¨
¨
kuljed olid puidust. Ta utles
mulle: „See on laud, mis seisab
Jehoova ees.” a
¨
23 Templisaalil ja puhal ta˜
gumisel ruumil oli molemal kahe poolega uks. b 24 Kummalgi uksepoolel oli kaks volditavat osa. 25 Templisaali ustele olid uurendatud keerubid
ja palmikujutised, samasugu¨
sed, nagu olid seintel.c Valjas¨ ¨ ¨
pool, eeskoja ulaaares, oli puidust karniis. 26 Templi ees˜
¨
koja molemas kuljes, samuti
¨
kulgkambritel ja karniisi ligidal olid ahenevad aknaorvad d ja
palmikujutised.
¨
Siis viis ta mu valimisse
˜
˜
˜
oue, pohja poole.e Ta toi
¨ ¨
mu soogiruumide plokki, mis
˜
asus vaheala korval, f naaber˜
¨ ¨
ehitisest pohja pool. g 2 Soo¨
giruumide ploki see kulg, kus
˜
¨
oli pohjapoolne sissekaik, oli
¨ ¨
¨ ¨
100 kuunart pikk ja soogiruu¨ ¨
mide plokk oli 50 kuunart lai1.
˜
¨ ¨
3 See asus siseoue 20 kuun¨
˜
ra1 laiuse ala h ja valisoue sillutise vahel. See koosnes ka˜
hest kolmekorruselisest rodudega hoonest, mis paiknesid
˜
˜
nonda, et rodud olid vastakuti.
¨ ¨
4 Soogiruumide1 ees oli vahe¨
¨ ¨
kaik, i mis oli 10 kuunart2 lai
¨ ¨
ja 100 kuunart pikk3. Nende
¨
˜
ruumide sissek
poh¨ aigud olid
¨ ¨
ja pool. 5 Ulemised soogiruu¨
mid olid vaiksemad kui alumi-

42

˜
41:22 11,6 m korge ja 1 m pikk. 42:2
152 m pikk ja 26 m lai. Arvutuse alu¨ ¨
seks on pikk kuunar. (Vt lisa B14.) 42:3
˜
˜
110,4 m. 42:4 1Voib tolkida ka „kambrite”. 25,2 m. 3Kreekakeelse Septua¨
¨ ¨
ginta jargi „100 kuunart pikk”, heebrea¨
¨
¨ ¨
¨
keelse teksti jargi „uhekuunrane kaik”.
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PTK 41
a Hes 44:16
Mal 1:7

b 1Ku 6:31–35

c Hes 41:17, 18

d Hes 40:16


PTK 42
e Hes 40:2

f Hes 42:13

g Hes 41:12, 15

h Hes 41:10

i Hes 42:10, 11


Teine veerg
a Hes 41:12
Hes 42:1

b Hes 42:4

c Hes 42:9

d Hes 42:1

e 3Mo 6:14, 16
3Mo 7:1, 6
3Mo 10:
12, 13
3Mo 24:8, 9
4Mo 18:10
Hes 40:46

f 3Mo 2:3
4Mo 18:9
Neh 13:5

se ja keskmise korruse omad,
˜
˜
sest rodud votsid neist enda
alla rohkem ruumi. 6 Need
olid kolmel korrusel ja neil pol˜
nud sambaid nagu ouedes. See¨
¨
¨
parast oli ulemisel korrusel va˜
hem porandapinda kui alumisel
ja keskmisel korrusel.
¨
˜
¨ ¨
7 Valis ouepoolsete s oogi˜
¨
ruumide korvalt jatkuv kivi¨ ¨
¨ ¨
muur, mis asetses teiste soogi¨ ¨
ruumide vastas, oli 50 kuunart
¨
˜
¨ ¨
pikk. 8 Valisouepoolsete soogiruumide kogupikkus oli 50
¨ ¨
¨
kuunart, aga puhamupoolsete
¨ ¨
soogiruumide kogupikkus 100
¨ ¨
¨ ¨
kuunart. 9 Soogiruumide ida¨
poolses osas oli sissekaik, mis¨
kaudu sai siseneda alt valis˜
ouest.
˜
˜
10 Ka louna pool, oue ida¨ ¨
poolsest kivimuurist seespool,
¨
vaheala ja ehitise l ahedal,
¨ ¨
olid soogiruumid. a 11 Nende
¨
ees oli samasugune vahekaik
˜
¨ ¨
nagu pohjapoolsete soogiruumide ees. b Samasugune pik¨
kus ja laius, samasugused val¨ ¨
japaasud, paigutus ning sisse¨
˜
kaigud 12 olid lounapoolse¨ ¨
¨
tel soogiruumidel. Vahekaigu
˜
alguses, enne korvalolevat ida¨ ¨
poolset kivimuuri, oli sisse¨
kaik. c
¨
˜
13 Siis ta utles mulle: „Poh¨ ¨
˜
japoolsed soogiruumid ja lou¨ ¨
napoolsed soogiruumid, mis on
˜
¨
¨ ¨
vaheala korval, d on puhad soogiruumid, kus preestrid, kes
˜
voivad minna Jehoova ette,
¨ ¨
˜
¨
soovad koige puhamaid ohvri˜
ande. e Sinna panevad nad koi¨
ge puhamad ohvriannid, roa-,
¨ ¨
patu- ja suuohvrid, sest see
¨
paik on puha. f 14 Kui preest¨
rid sisse lahevad, ei tohi nad
¨
¨
¨
valjuda puhast paigast valis˜
˜
oue enne, kui on votnud sel-
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¨
jast ara riided, milles nad teeni¨
vad, a sest need on puhad. Nad
peavad panema selga teised riided, et saaksid minna aladele,
kus rahval on lubatud olla.”
˜
15 Kui ta oli lopetanud
˜
˜ ˜
templi siseoue mootmise, viis
¨
¨
ta mu valja idapoolsest vara˜ ˜
¨
vast b ja mootis ara kogu selle
ala.
˜ ˜
¨
16 Ta mootis ridvaga ara ida¨
¨
kulje. Selle kogupikkus uhest
˜ ˜
servast teiseni oli mooduridvaga
˜ ˜
mootes 500 ritva1.
˜ ˜
¨
˜
¨
17 Ta mootis ara pohjakulje
˜ ˜
ja selle kogupikkus oli moodu˜ ˜
ridvaga mootes 500 ritva.
˜ ˜
¨
˜
¨
18 Ta mootis ara lounakulje
˜ ˜
ja selle kogupikkus oli moodu˜ ˜
ridvaga mootes 500 ritva.
¨
¨ ¨
¨
19 Siis laks ta laanekuljele ja
˜ ˜
˜ ˜
sai mooduridvaga mootes selle
pikkuseks 500 ritva.
˜ ˜
¨
20 Ta mootis ara selle ala
¨
neli kulge. See ala oli 500 ritva pikk ja 500 ritva lai c ning
¨
¨ ¨
seda umbritses muur, d et eral¨
dada see, mis on puha, sel˜
lest, mis on moeldud tavakasutuseks. e
Siis viis ta mind ida¨
poolse varava f juurde.
¨
2 Seal nagin ma ida poolt
tulemas Iisraeli Jumala auhiil¨ ¨
gust g ja tema haal oli kui ve¨
tevoogude muha h ning maa sai
¨
tais tema auhiilguse valgust. i
¨
3 See, mida ma nagin, sarna¨
nes nagemusega, mida ma olin
¨
nainud siis, kui tulin1 seda lin¨
¨
na havitama2, see sarnanes na¨
gemusega, mida olin nainud Ke˜
¨ ¨
bari joe j aares. Ma langesin silmili maha.

43

˜
42:16 11,6 km. 43:3 1Teine voimalik
¨
¨
tahendus: „ta tuli”. 2Ilmselt havingut
kuulutama.

HESEKIEL 42:15–43:12

PTK 42
a 2Mo 28:40
2Mo 29:8, 9
3Mo 8:13
Hes 44:19

b Hes 40:6
c Hes 45:1, 2
d Hes 40:5
e 3Mo 10:10
Hes 44:23
2Ko 6:17


PTK 43
f Hes 40:6
Hes 42:15
Hes 44:1

g Hes 9:3
Hes 11:23

h Hes 1:24
Joh 12:28, 29

i Jes 6:3
Hes 10:4

j Hes 1:3, 4
Hes 3:23


Teine veerg
a Hes 10:19
Hes 44:1, 2

b 2Mo 40:34
1Ku 8:10
Hes 44:4

c Hes 40:3
d Jes 6:1
Jer 3:17
Hes 1:26

e 1Aj 28:2
f 2Mo 29:45
L 68:16
L 132:14
Jl 3:17

g Hes 39:7
Sak 13:2

h Hes 8:3
i Tn 9:12
j Hes 37:23
Hes 37:26
2Ko 6:16

k Hes 40:4
l Hes 16:63
m Hes 44:5
n Hes 11:19, 20
Hes 36:27

¨
4 Siis laks Jehoova auhiil¨
¨
gus labi idapoolse varava temp˜
¨
lisse. a 5 Vaim tostis mu ules
˜
¨
ja viis mind siseoue. Ma na¨
gin, et tempel on tais Jehoo¨
va auhiilgust. b 6 Seejarel ma
˜
kuulsin, et keegi konetab mind
¨
templist, ning uks mees tuli
˜
ja seisis mu korvale. c 7 Jumal
¨
utles mulle:
„Inimesepoeg, see on minu
trooni asupaik d ja mu jalgade
ase, e paik, kus ma elan Iisraeli rahva keskel igavesti. f Iisrae¨
¨
li sugu ei ruveta enam mu puha
nime g — ei nemad ega nende ku¨
ningad —, kaies hoora kombel
¨
oma ebajumalate jarel ja teotades mind oma kuningate1 lai¨
padega. 8 Nad ruvetasid mu
¨
¨
puha nime oma jaledate tegu¨
dega, pannes oma lave minu
¨
˜
lave korvale ja oma uksepiida
˜
minu uksepiida korvale, nii et
¨
minu ja nende vahele jai vaid
˜
h
sein, ja nonda ma siis tegin
˜
¨ ¨
neile lopu oma vihas. i 9 Nuud
˜
lopetagu nad oma ebajumalate
¨
¨
jarel hoora kombel kaimine ja
viigu nad minust kaugele oma
kuningate laibad, siis elan ma
nende keskel igavesti. j
10 Inimesepoeg, kirjelda Iisraeli soole seda templit, k et
¨
¨ ¨
nad tunneksid habi oma suute¨
gude parast, l ning nad uurigu
selle plaani. 11 Kui nad tun¨
˜
¨
nevad habi koige tehtu parast,
˜
siis visanda neile templi po¨
hiplaan, selle kavand, selle val¨ ¨
¨
¨
japaasud ja sissekaigud. m Nai˜
ta neile koiki selle jooniseid
˜
ja eeskirju, koiki selle jooniseid ja seadusi — pane need kir¨
ja nende silme all, et nad naek¨
sid kogu seda plaani ja tain
daksid selle eeskirju. 12 See
43:7 1Viitab ilmselt ebajumalatele, keda
nad kummardasid kui kuningaid.

HESEKIEL 43:13–44:3
on templi seadus. Kogu maa-ala
¨
¨
¨
mae otsas on vaga puha. a See
on templi seadus.
˜ ˜
13 Need on altari moodud
¨ ¨
¨ ¨
kuunardes b (igale kuunrale on
¨
lisatud kamblalaius)1. Selle
¨ ¨
˜
alus on 1 kuunar korge ja alus
¨ ¨
on esimesest plokist 1 kuunar
¨
¨ ¨
laiem. Alust umbritsev aaris
˜
on 1 vaksa2 korgune. Selline on altari alus. 14 Maas olevast alusest kuni esimese plo¨ ¨ ¨
¨ ¨
ki ulaaareni on 2 kuunart1, see
¨ ¨
plokk on teisest plokist 1 kuu¨ ¨
nar laiem. Teine plokk on 4 kuu˜
nart2 korge ja see on altarikol¨ ¨
dest 1 kuunar laiem. 15 Alta¨ ¨
˜
rikolle on 4 kuunart korge ja
¨
selle neljas nurgas on ulespidi 4 sarve. c 16 Altarikolle on
¨ ¨
ruudukujuline: 12 kuunart pikk
¨ ¨
ja 12 kuunart lai.1 d 17 Selle all
¨
olev plokk oma nelja kuljega on
¨ ¨
¨ ¨
14 kuunart pikk ja 14 kuunart
¨
¨ ¨
lai1 ning seda umbritsev aaris
¨ ¨
on pool kuunart2. Altari alus
¨
on esimesest plokist igast kul¨ ¨
jest 1 kuunar laiem.
¨
Altari trepp on idakuljes.”
¨
18 Siis ta utles mulle: „Ini˜
mesepoeg, nii lausub korgeim
valitseja Jehoova: „Need on ju¨
hised, mille jargi tuleb altar valmistada, et sellel saaks
˜
ohverdada poletusohvreid ja et
sellele saaks piserdada verd. e
19 Anna neile leviitpreestri¨
tele, kes on Saadoki jareltuli˜
jad f ja voivad minu ette as¨
tuda mind teenima, karjast uks
noor pull patuohvriks, g lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.
˜
¨ ¨
20 Vota selle verd ning maari
¨ ¨
¨
43:13 1Kuunar (44,5 cm) ja kamblalaius
¨ ¨
(7,4 cm) kokku moodustasid pika kuunra, mis oli umbes 51,8 cm. (Vt lisa B14.)
222,2 cm. 43:14 11 m. 22,1 m. 43:16
16,2 m pikk ja 6,2 m lai. 43:17 17,3 m
pikk ja 7,3 m lai. 225,9 cm.
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altari neljale sarvele, selle all
oleva ploki neljale nurgale ja
¨ ¨
¨
aarisele umberringi, et puhastada see patust ja toimetada selle eest lepitust. a 21 Siis
˜
vota see noor pull, patuohver,
˜
¨ ¨
et poletada see templialal maa¨
¨
ratud paigas valjaspool puha¨
mut. b 22 Teisel paeval too pa¨
tuohvriks uks veatu sikk. Altarit tuleb puhastada patust samamoodi, nagu seda puhastati
patust noore pulliga.
23 Kui oled selle patust
puhastanud, siis ohverda karjast veatu noor pull ja vea¨ ¨
tu jaar. 24 Too need Jehoova ette ning preestrid visaku
nende peale soola c ja ohverda˜
gu need poletusohvriks Jehoo¨
vale. 25 Seitse paeva too igal
¨
¨
paeval patuohvriks uks sikk, d
¨
samuti karjast uks noor pull ja
¨ ¨
˜
jaar, koik loomad olgu veatud.
¨
26 Seitse paeva toimetatagu
altari eest lepitust, seda puhastatagu ja see seatagu valmis.
¨
¨ ¨
27 Kui need paevad on moodas, siis alates kaheksandast
¨
paevast e ohverdavad preestrid
˜
altaril teie1 poletusohvreid ja
rahuohvreid. Siis on mul teist
˜
hea meel, f lausub korgeim valitseja Jehoova.””
˜
¨
Ta toi mu tagasi puhamu
¨
¨
valimise idavarava g juurde, mis oli suletud. h 2 Siis Je¨
¨
hoova utles mulle: „See varav
¨ ¨
jaabki suletuks. Seda ei avata
¨
ja ukski inimene ei sisene selle kaudu, sest Jehoova, Iisraeli
¨
Jumal, on selle kaudu sisse lai¨ ¨
nud. i Seega peab see jaama suletuks. 3 Aga pealik hakkab
¨ ¨
seal istuma, et suua leiba Jehoova ees, j sest ta on pealik. Ta
¨
¨
tuleb sisse labi varava eeskoja

44

43:27 1St rahva.
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¨
¨
ja sealtkaudu laheb ta ka valja.” a
¨
˜
4 Seejarel viis ta mu poh¨
javarava kaudu templi ette. Ma
¨
nagin, et Jehoova auhiilgus oli
¨
taitnud Jehoova templi, b ja ma
langesin silmili maha. c 5 Siis
¨
Jehoova utles mulle: „Inimese¨
poeg, pane tahele, vaata ja kuu˜
la hoolega koike, mis ma sulle Jehoova templi eeskirjade ja
¨ ¨
¨ ¨
¨
seaduste kohta raagin. Poora ta¨
helepanu templi sissekaigule ja
˜
¨
¨
¨ ¨
koigile puhamu valjapaasudele. d
¨
6 Teata massumeelsele Iisraeli
¨
˜
soole: „Nii utleb korgeim valitse¨
ja Jehoova: „Te olete lainud oma
¨
jaledate tegudega liiga kaugele,
Iisraeli sugu. 7 Te toote minu
¨
¨
˜
¨
puhamusse umberloikamata su˜ ˜
dame ja ihuga vooramaalasi
¨
ning nad ruvetavad minu templit. Te toote mulle mu rooga —
rasva ja verd —, samal ajal kui
˜
¨
˜
koigi teie jaledate tegude tottu
murtakse minu lepingut. 8 Te
¨
ei hoolitse mu puhade asjade
¨ ¨
¨
eest,e vaid maarate teisi taitma
¨
kohustusi mu puhamus.””
¨
˜
9 Nii utleb korgeim valitseja
¨
Jehoova: „Mitte ukski Iisraelis
˜ ˜
¨
elav vooramaalane, kes on um˜
¨
berloikamata sudame ja ihuga,
˜
¨
ei voi siseneda mu puhamusse.”
10 Aga leviidid, kes eemaldusid minust, f kui Iisrael mi¨
¨
nust eemaldus, et kaia oma ja¨
ledate ebajumalate jarel, pea¨ ¨
vad kandma oma suuteo ta¨
gajargi, 11 ja siis saavad neist
¨
teenijad mu puhamus: templi¨
¨
varavate g ulevaatajad ja templi˜
teenrid. Nad tapavad poletusohvriloomi, toovad ohvreid rahva eest ja seisavad rahva teenistuses. 12 Kuna nad teenisid
¨
rahvast nende jaledate ebajumalate ees ja said Iisraeli soole ko˜
mistuskiviks, tougates ta pattu, h
˜
¨
siis olen ma tostnud oma kae
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nende vastu ja vandunud, ning
¨ ¨
nad peavad kandma oma suuteo
¨
˜
tagajargi, lausub korgeim va˜
litseja Jehoova. 13 Nad ei voi
tulla minu ette, et teenida mu
˜
preestritena, ega voi ligineda
¨
¨
¨
mu puhadele ja vaga puhadele
asjadele, vaid nad peavad kand¨
¨
ma oma habikoormat oma ja¨
ledate tegude parast. 14 Kuid
¨
siis ma panen nad taitma templiga seotud kohustusi, hoolitse˜
ma selle teenistuse ja koige eest,
mida seal peab tegema.a
15 Aga leviitpreestrid, Saa¨
¨
doki b pojad, kes taitsid mu puhamuga seotud kohustusi, kui
iisraellased minust eemaldusid, c astuvad mu ette, et mind
teenida, ja nad seisavad minu
ees, et ohverdada mulle rasva d
˜
ja verd, e lausub korgeim valit˜
seja Jehoova. 16 Nemad voi¨
vad siseneda mu puhamusse ja
ligineda mu lauale1, et mind
¨
teenida, f ning nad taidavad
oma kohustusi minu ees. g
˜
17 Kui nad tulevad siseoue
¨
varavatesse, peavad nad kandma linaseid riideid. h Nad ei tohi
kanda midagi villast, kui tee˜
¨
˜
nivad siseoue varavates voi si˜
seoues. 18 Peas peab neil olema linane turban ja jalas kand¨
ku nad linaseid pukse. i Nad
ei tohi kanda midagi, mis ajab
neid higistama. 19 Enne kui
¨
¨
˜
¨
nad lahevad valisoue — valis˜
oue, kus on rahvas —, pea¨
˜
vad nad ara votma oma teenistusriided j ja panema need
¨
¨ ¨
puhadesse soogiruumidesse1. k
¨
Seejarel peavad nad panema
selga teised riided, et riietega
¨
ei kanduks puhadus rahvale2.
20 Nad ei tohi pead paljaks
¨
pugada l ega lasta juustel pikaks
˜
˜
44:16 1St altarile. 44:19 1Voib tolkida
˜
˜
ka „kambritesse”. 2Voib tolkida ka „et
¨
nad ei puhitseks oma riietega rahvast”.

HESEKIEL 44:21–45:8
kasvada, vaid nad peavad oma
juukseid piirama. 21 Preestrid ei tohi juua veini, kui nad
˜
sisenevad siseoue. a 22 Nad ei
˜
tohi votta naiseks leske ega lahutatud naist,b vaid nad abiel˜
lugu kas Iisraeli soost neitsi voi
˜
mone preestri lesega. c
˜
23 Nad opetagu mu rahvast
¨
tegema vahet puha ja argise vahel, ebapuhta ja puhta vahel.d
24 Kohtuasjades olgu nad koh˜
˜
tumoistjad, e nad moistku kohut
˜
¨
minu oigusnormide jargi. f Nad
¨
˜
¨
taitku koiki minu puhade kohta
¨
¨ ¨
kaivaid seadusi ja maarusi g ning
¨
¨
pidagu puhaks mu hingamispae¨
vi. 25 Nad ei tohi minna uhe¨
gi surnu juurde, et mitte ruve˜
¨
tuda. Siiski voivad nad end ru¨
vetada oma isa, ema, poja, tutre
¨
˜
˜
¨
ja venna parast voi siis oe parast, kes polnud olnud abielus.h
¨
26 Parast seda, kui preester on
end puhastanud, arvestatagu
¨
talle veel seitse paeva. 27 Sel
¨
¨
paeval, kui ta siseneb puhasse
˜
¨
paika, siseoue, et teenida puhas
paigas, peab ta tooma oma pa˜
tuohvri, i lausub korgeim valitseja Jehoova.
¨
28 See on nende parand:
¨
¨
mina olen nende parand. j Arge
andke neile Iisraelis omandit,
sest mina olen nende omand.
¨ ¨
29 Nemad saavad suua roaohv¨ ¨
k
rit, patuohvrit ja suuohvrit l
˜
¨
ning koik puhitsetu Iisraelis
˜
kuulub neile. m 30 Parim koi¨
gist esimestest kupsetest viljadest ja teie andidest kuulub preestritele. n Samuti and¨
ke esimene jahvatus oma jamedast jahust preestrile. o Siis
˜
saadab su kodakondseid onnis¨ ¨
p
tus. 31 Preestrid ei tohi suua
¨
˜ ˜
uhtegi surnuna leitud voi lohki˜
kistud lindu voi looma. q
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¨
Kui te jaotate maad parandiosadeks, a siis eral¨
dage anniks Jehoovale puha
¨ ¨
maa-ala. b See olgu 25 000 kuu¨ ¨
nart pikk ja 10 000 kuunart
¨
lai.1 c Kogu see maa-ala on pu¨
ha. 2 Sellel alal olgu puha pai¨
ga jaoks ruudukujuline tukk
˜ ˜
¨ ¨
mootudega 500 korda 500 kuu¨
¨
nart1. d Selle igas kuljes um¨ ¨
berringi olgu 50 kuunra2 laiu˜ ˜
¨
e
ne karjamaa. 3 Mootke valja 25000 pikuti ja 10 000 laiuti
¨
ning sinna tuleb puhamu, mis
¨
¨
¨
on vaga puha. 4 See on puha
osa maast, mis saab preestri¨
tele, f puhamuteenritele, kes tohivad astuda Jehoova ette, et
teda teenida. g Seal asugu nen¨
de majad ja seal olgu puha paik
¨
puhamu jaoks.
5 Templis teenivatele leviitidele saagu maa-ala pikkuse¨ ¨
ga 25 000 kuunart ja laiusega
¨ ¨
10 000 kuunart. h Neile saagu ka
¨ ¨
20 soogiruumi1. i
¨ ¨
6 Maa-ala laiusega 5000 kuu¨ ¨
nart ja pikkusega 25 000 kuu¨
nart,1 mis vastab puha annetusmaa pikkusele, tuleb teil
anda linnale. j See kuulugu kogu Iisraeli soole.
˜
7 Pealikule saagu maa mole¨
mal pool puha annetusmaad ja
¨
linna maad. See olgu puha an˜
netusmaa ja linna maa korval,
¨ ¨
osa laane pool ja osa ida pool.
¨ ¨
Selle pikkus laanepiirist idapii¨
rini vastaku sellega kulgnevate
suguharude maaosade piiride
pikkusele. k 8 See olgu tema
maaomand Iisraelis. Mu peali˜
kud ei rohu enam mu rahvast l

45

45:1 113 km pikk ja 5,2 km lai. Arvutu¨ ¨
se aluseks on pikk kuunar. (Vt lisa B14.)
45:2 1260 korda 260 m. 226 m. 45:5
˜
˜
1Voib tolkida ka „kambrit”. 45:6 1Laiusega 2,6 km ja pikkusega 13 km.
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ja nad jagavad maa Iisraeli soo¨
le selle suguharude jargi. a
¨
˜
9 Nii utleb korgeim valitseja
¨
Jehoova: „Te olete lainud liiga
kaugele, Iisraeli pealikud!
˜
¨
Lopetage vagivallatsemine ja
˜
˜
rohumine. ¨ Tehke, mis oige ja
˜
oiglane. b Arge haarake enam
mu rahva valdusi endale, c lau˜
sub korgeim valitseja Jehoova.
¨
¨
10 Teil olgu tapne kaal, tapne
¨
eefa1 ja tapne batt1. d 11 Eefa
ja batt olgu teil kindla suuruse¨
ga. Batt mahutagu kumnendik
¨
homerit ja eefa mahutagu kumnendik homerit. Homer1 olgu
˜ ˜
standardmooduks. 12 Seekel e
olgu 20 geerat.1 20 seeklit, 25
seeklit ja 15 seeklit teevad kokku 1 miina2.
13 See on and, mis te peate tooma: kuuendik eefat1 igast
nisuhomerist ja kuuendik eefat igast odrahomerist. 14 Et¨
˜
˜ ˜
tenahtud olikogust moodetagu
¨
battides. 1 batt on kumnendik koori1 ja 10 batti on 1 homer, sest homeris on 10 batti.
¨
15 Tooge Iisraeli karjast uks
lammas iga 200 lamba hulgast.
˜
Need on roa-, f poletus- g ja rahuohvriks, h et rahva eest lepi˜
tust toimetada, i lausub korgeim
valitseja Jehoova.
16 Kogu maa rahvas peab
tooma sellise anni j Iisraeli pealikule. 17 Aga pealik vastu˜
tab poletus-, k roa- l ja joogiohv¨
rite eest puhade m ja noorkuu
¨
ajal, hingamispaevadel n ja Iis˜
¨
raeli rahva koigi seatud puhade
ajal.o Tema on see, kes annab
˜
patu-, roa-, poletus- ja rahuohvrid, et Iisraeli rahva eest saaks
lepitus toimetatud.”
¨
˜
18 Nii utleb korgeim va45:10, 11 1Vt lisa B14. 45:12 111,4 g;
˜
˜
geera oli 0,57 g. 2Voib tolkida ka „miini”. (Vt lisa B14.) 45:13, 24 13,7 liitrit.
45:14 122 liitrit; koor oli 220 liitrit.

HESEKIEL 45:9–46:3
PTK 45
a Jos 11:23
b Jer 22:3
Mi 6:8
Sak 8:16

c Mi 2:2
d 3Mo
19:36
˜

Op 11:1
Am 8:5
Mi 6:10, 11

e 2Mo 30:13
f 3Mo 2:1
g 3Mo 1:10
h 3Mo 3:1
i 3Mo 1:4
3Mo 6:30
Heb 9:22

j 2Mo 30:14
k 1Aj 16:2
2Aj 30:24

l 1Ku 8:64
m 2Aj 35:7
n Jes 66:23
o 5Mo 16:16
2Aj 8:12, 13
2Aj 31:3


Teine veerg
a 3Mo 16:16
b Hes 41:21
c 3Mo 4:27, 28
d 3Mo 16:20
e 3Mo 23:5
f 2Mo 12:18
g 3Mo 4:13, 14
h 3Mo 23:8
i 3Mo 23:34
5Mo 16:13
2Aj 7:8
Sak 14:16


PTK 46
j Hes 40:32
k 2Mo 20:9
l Hes 44:1, 2
m Hes 44:3

litseja Jehoova: „Esimese kuu
¨
˜
esimesel paeval vota karjast
¨
uks veatu noor pull ja puhas¨
ta puhamu patust. a 19 Prees˜
ter votku veidi patuohvri verd
¨ ¨
ning maarigu seda templi uksepiidale, b altarikolde all oleva
˜
ploki neljale nurgale ja siseoue
¨
varavapostile. 20 Sama tee ka
¨
kuu seitsmendal paeval iga ko˜
gemata voi teadmatusest patustanu eest.c Te peate toimetama lepitust ka templi eest. d
21 Esimese kuu neljateist¨
¨
kumnendal paeval pidage paa¨
¨ ¨
¨
sapuha. e Seitse paeva soodagu hapnemata leiba. f 22 Sel
¨
paeval andku pealik enda ja
¨
kogu maa rahva eest uks noor
¨
pull patuohvriks. g 23 Puha¨
deaja seitsme paeva jooksul
¨
andku ta iga paev Jehoova˜
le poletusohvriks seitse noort
veatut pulli ja seitse veatut
¨ ¨
jaara h ning patuohvriks iga
¨
¨
paev uks sikk. 24 Roaohvrit
andku ta 1 eefa iga noore pul¨ ¨
li kohta ja 1 eefa iga jaara koh˜
ta ning hiin1 oli eefa kohta.
25 Seitsmenda kuu viieteist¨
¨
¨
kumnendal paeval algava puha
¨
ajal i andku ta seitsmel paeval
˜
samasugune patu-, poletus- ja
˜
roaohver ning sama palju oli.”
¨
˜
Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Idapoolne
¨
˜
varav, mis viib siseoue, j peab
¨ ¨ ¨
kuus toopaeva k olema sule¨
tud, l aga hingamispaeval ja
¨
noorkuupaeval olgu see ava¨
tud. 2 Pealik tulgu valjast¨
poolt sisse varava eeskoja kau¨ ¨
¨
du m ja jaagu seisma varavaposti juurde. Preestrid ohverdagu
˜
tema poletusohver ja rahuohv¨
¨
rid, ta kummardagu varava la¨
¨
¨
vel ja valjugu. Kuid varavat ar˜
gu suletagu enne ohtut. 3 Samuti kummardagu maa rahvas
¨
hingamispaeval ja noorkuu ajal

46
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¨
¨
selle varava sissekaigu juures
Jehoova ees. a
˜
4 Poletusohvriks, mille pealik toob Jehoovale hingamis¨
¨ ¨
paeval, olgu kuus veatut jaar¨
¨ ¨
talle ja uks veatu jaar. b
¨ ¨
5 Roaohvrit olgu eefa1 jaa¨ ¨
ra kohta, aga jaartallede kohta niipalju, kui ta suudab anda,
˜
ning peale selle olgu hiin2 oli
¨
eefa kohta. c 6 Noorkuupaeval
¨
tuleb tuua karjast ohvriks uks
¨ ¨
veatu noor pull, kuus jaartalle
¨
¨ ¨
ja uks jaar, need olgu veatud. d
7 Roaohvrit toogu ta eefa noo¨ ¨
re pulli kohta ja eefa jaara koh¨ ¨
ta ning jaartallede kohta niipalju, kui ta suudab, ning peale
˜
selle hiin oli eefa kohta.
8 Kui pealik siseneb, siis tul¨
gu ta varava eeskoja kaudu ja
¨
valjugu sama teed pidi. e 9 Kui
¨
maa rahvas tuleb puhade ajal
Jehoova ette, f siis need, kes tu˜
¨
levad kummardama pohjavara¨
˜
g
va kaudu, peavad valjuma lou¨
navarava h kaudu, aga need, kes
˜
¨
tulevad kummardama lounava¨
rava kaudu, peavad valjuma
˜
¨
pohjavarava kaudu. Mitte kee¨
¨
gi ei tohi valjuda selle varava kaudu, millest ta sisenes,
¨
¨
vaid ta mingu valja vastasvaravast. 10 Pealik, kes on nende keskel, sisenegu koos nen¨
dega ja valjugu koos nendega.
¨
¨
11 Puhadel ja puhadeajal olgu
roaohvrit eefa noore pulli kohta
¨ ¨
¨ ¨
ja eefa jaara kohta, aga jaartallede kohta niipalju, kui ta suudab anda, ning peale selle olgu
˜
hiin oli eefa kohta. i
12 Kui pealik tahab anda
Jehoovale vabatahtliku ohvri˜
˜
na poletusohvri j voi rahuohv¨
ri, avatagu talle idapoolne va˜
rav. Ta andku oma poletus46:5 122 liitrit. (Vt lisa B14.) 23,7 liitrit.
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f Hes 42:1

ohver ja rahuohvrid samamoo¨
di nagu hingamispaeval. a Kui ta
¨
¨
on valja lainud, suletagu tema
¨
¨
jarel varav. b
¨
13 Iga paev antagu Jehoova˜
le poletusohvriks veatu aastane
¨ ¨
jaartall. c Nii tehtagu igal hommikul. 14 Koos sellega antagu igal hommikul Jehoovale
kuuendik eefat alaliselt toodava roaohvrina ning peenjahule piserdamiseks kolmandik hii˜
ni1 oli. See on alaline seadus.
15 Nii antagu igal hommikul
¨ ¨
˜
jaartall, roaohver ja oli alaliselt
˜
toodava poletusohvrina.”
¨
˜
16 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „Kui pealik kin¨
gib igale oma pojale parandi,
siis saab sellest tema poega¨
de omand. See on nende parandiks saadud omand. 17 Aga
¨
kui ta kingib osa oma parandist
˜
¨ ¨
monele oma sulasele, siis jaab
see tollele vabastusaastani. d
¨
Seejarel saab see taas peali¨
ku omaks. Vaid see parand, mis
¨
¨ ¨
laheb ta poegadele, jaab alatiseks neile. 18 Pealik ei tohi
˜
votta oma rahvalt mingit osa
¨
nende parandist ega ajada neid
¨
ara nende valdustelt. Oma poe¨
gadele peab ta andma parandi
omaenda omandist, et mitte ke¨
dagi mu rahvast ei aetaks ara
nende valdustelt.””
¨
¨
19 Siis viis ta mind labi va˜
¨
rava korval oleva sissekaigu e
¨
¨ ¨
preestrite puhade soogiruumi˜
de1 juurde, mis olid pohja pool, f
¨
¨
ning ma nagin seal tagakuljes
¨ ¨
¨
laane pool uht paika. 20 Ta
¨
utles mulle: „See on paik, kus
¨ ¨
preestrid keedavad suu- ja pa¨
tuohvrit ning kus nad kupsetag
vad roaohvrit, et nad ei viiks

g 3Mo 2:4, 5

˜
˜
46:14 11,2 liitrit. 46:19 1Voib tolkida ka
„kambrite”.
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¨
˜
¨
midagi valisoue ning puhadus
˜
ei kanduks nonda rahvale1.” a
˜
¨
˜
21 Ta toi mu valisoue ja juh˜
tis mind oue neljast nurgast
¨ ¨
¨
¨
˜
mooda. Ma nagin, et valisoue
˜
˜
igas nurgas oli ou. 22 Oue
¨
˜
igas neljas nurgas oli vaike ou,
¨ ¨
¨ ¨
40 kuunart pikk ja 30 kuunart
˜
¨
lai.1 Koik neli olid uhesugus˜ ˜
˜
te mootudega.2 23 Koigi nen¨
¨ ¨
de nelja umber oli kivimuuri¨ ¨
tis ning muuritise alaossa olid
tehtud ohvrite keedupaigad.
¨
24 Siis ta utles mulle: „Need on
keedukojad, kus templiteenrid
keedavad rahva toodud ohvreid.” b
Siis viis ta mind tagasi
¨
templi sissekaigu c juurde.
¨
¨
Seal ma nagin templi lave alt
vett ida poole voolamas, d sest
¨
templi esikulg oli ida pool. Vesi
voolas alla templi paremalt
¨ ¨
˜
poolt ja moodus altarist louna
poolt.
˜
¨
2 Siis viis ta mind pohjava¨
rava e kaudu valja. Ta viis mind
¨
¨
valjastpoolt idapoolse f valimise
¨
¨
varava juurde ja seal ma nagin,
¨
et paremalt poolt varavat voo¨
lab valja vesi.
¨
˜ ˜
¨ ¨
3 Mees laks, moodunoor
¨
˜ ˜
kaes, g ida poole ja mootis 1000
¨ ¨
kuunart1. Siis lasi ta mul veest
¨
labi minna: vett oli pahkluudeni.
˜ ˜
4 Ta mootis veel 1000 ja lasi
¨
mul veest labi minna: vett oli
˜
polvini.
˜ ˜
Siis mootis ta veel 1000 ja
¨
lasi mul labi minna: vett oli
puusadeni.

47

˜
˜
¨
46:20 1Voib tolkida ka „ega puhitseks
rahvast”. 46:22 120,7 m pikk ja 15,5 m
¨ ¨
lai. Arvutuse aluseks on pikk kuunar.
˜
˜
˜
2Voib tolkida ka „koik neli koos oma nur¨
˜ ˜
gaehitistega olid uhesuguste mootudega”. 47:3 1518 m. Arvutuse aluseks on
¨ ¨
pikk kuunar. (Vt lisa B14.)

HESEKIEL 46:21–47:13
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d Jos 15:20, 62
2Aj 20:2
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22, 23
L 107:33, 34
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g Hes 47:1
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˜ ˜
5 Ta mootis veel 1000, kuid
˜
¨
ma ei saanud sellest joest labi
˜
¨
kondida, sest vesi oli nii sugav,
et selles oleks pidanud ujuma.
˜
¨
˜
Sellest joest ei saanud labi kondida.
¨
6 Siis ta kusis minult: „Ini¨
mesepoeg, kas nagid?”
¨
Seejarel lasi ta mul minna ta˜
˜
gasi joe kaldale. 7 Tagasi jou¨
˜
˜
des ma nagin, et joe molemal
¨
kaldal on vaga palju puid. a
¨
8 Siis ta utles mulle: „See vesi voolab idapoolsetele alade¨
le, jookseb alla labi Araba1 b ja
suubub merre2. Kui see merre
˜
jouab, c siis merevesi terveneb.
9 Kuhu tahes see vesi voolab1,
seal hakkab kihama elusolendeist. Seal on palju kalu, sest
see vesi voolab sinna. Merevesi
terveneb ja kuhu tahes see vesi
voolab, seal saab olema elu.
10 Kalamehed seisavad selle
kallastel Een-Gedist d kuni EenEglaimini, kus on nootade kuivatuspaigad. Selles meres on
palju igasuguseid kalu, nagu on
kalu Suures meres1. e
11 Selle soised kohad ja
¨
mulkad aga ei tervene. Need
¨
˜
jaetakse soola voimusse. f
˜
˜
12 Joe molemal kaldal kas˜
vab koiksuguseid viljapuid.
¨
Nende lehed ei nartsi ja nende
˜
vili ei loppe. Nad kannavad vil¨
ja iga kuu, sest neid kastab puhamust voolav vesi. g Nende vili
on toiduks ja nende lehed tervendavad.” h
¨
˜
13 Nii utleb korgeim valitseja Jehoova: „See on maa-ala,
¨
mille te jaotate parandiosadeks
Iisraeli 12 suguharule, kusjuures
˜
˜
˜
47:8 1Voib tolkida ka „korbetasandi˜
˜
ku”. 2St Surnumerre. 47:9 1Sona-so˜
¨
nalt „need kaks joge voolavad”, mis nai˜
tab, et jogi on kaks korda suurem kui
varem. 47:10 1St Vahemeres.

HESEKIEL 47:14–48:12

¨
¨
Joosepile laheb kaks maatuk¨
¨
ki. a 14 Teie parite selle, igauks
˜
˜
saab vordse osa. Ma tootasin
anda selle maa teie esiisadele b ja
¨ ¨
¨
nuud antaksegi see maa teile parandiks.
˜
15 See on maa pohjapiir: piir
¨ ¨
jookseb Suurest merest mooda
Hetloni teedc Sedadi, d 16 Hamati, e Beerota f ja Sibrajimi suunas, mis on Damaskuse ja Hamati alade vahel, ning jookseb
Haasar-Hattikonini, mis on Haurani piirialal. g 17 Seega kulgeb piir merest Haasar-Eenoni˜
ni h piki Damaskuse piiri pohja
pool ja piki Hamati piiri. i See on
˜
pohjapiir.
18 Idapiir jookseb Haurani
ja Damaskuse vahel ning piki
Jordanit Gileadi j ja Iisraelimaa
˜ ˜
¨
vahel. Mootke ara vahemaa piirist1 kuni idapoolse mereni2.
See on idapiir.
˜
19 Lounapiir kulgeb Taamarist kuni Meribat-Kaadese k veteni, sealt vadini1 ja Suure me˜
reni. l See on lounapiir.
¨ ¨
20 Laane pool on piiriks
Suur meri kuni Lebo-Hamati1
vastas oleva kohani. m See on
¨ ¨
laanepiir.
21 Jagage see maa omavahel, Iisraeli 12 suguharu vahel.
¨
22 Jagage see parandiosadeks
enestele ja muulastele, kes elavad teie keskel ja on teie keskel lapsi saanud. Neist saavad
¨
¨
teile nagu sunniparased iisraellased. Nad saavad koos teie¨
ga parandi Iisraeli suguharude keskel. 23 Andke muulase¨
le parand selle suguharu alal,
˜
kus ta elab, lausub korgeim valitseja Jehoova.
˜
47:18 1St pohjapiirist. 2St Surnumereni. 47:19 1St Egiptuse vadini. 47:20;
˜
˜
48:1 1Voib tolkida ka „Hamati piiriala”.
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¨
Jargnevalt tuleb suguha˜
rude loetelu pohja poolt
alates. Daani osa a kulgeb piki
Hetloni teed, mis viib Lebo-Hamati1 b ja Haasar-Eenanini, piki
˜
Damaskuse piiri pohja pool,
Hamati juures; c see ulatub
¨ ¨
idapiirist laanepiirini. 2 Aaseri osa d piirneb Daani osaga ida¨ ¨
piirist laanepiirini. 3 Naftali
osa e piirneb Aaseri osaga ida¨ ¨
piirist laanepiirini. 4 Manasse osa f piirneb Naftali osaga
¨ ¨
idapiirist laanepiirini. 5 Efraimi osa piirneb Manasse osaga g
¨ ¨
idapiirist laanepiirini. 6 Ruubeni osa piirneb Efraimi osaga h
¨ ¨
idapiirist laanepiirini. 7 Juuda osa piirneb Ruubeni osaga i
¨ ¨
idapiirist laanepiirini. 8 Juu¨ ¨
da osaga piirneb idapiirist laanepiirini annetusmaa, mis te
peate eraldama, ja see olgu
¨ ¨
25 000 kuunart1 lai. j Selle maariba pikkus on sama kui sel¨
lega kulgnevatel suguharumaa¨ ¨
del idapiirist laanepiirini. Selle
¨
osa sees saab olema puhamu.
9 See annetusmaa, mis te
peate eraldama Jehoovale, olgu
¨ ¨
25 000 kuunart pikk ja 10 000
¨
lai1. 10 See on puha annetus˜ ˜
maa preestritele. k Selle moo˜
¨
¨ ¨
dud olgu: pohjakulg 25000 kuu¨ ¨
¨
¨
nart, laanekulg 10 000, idakulg
˜
¨
10 000 ja lounakulg 25 000. Selle osa sees saab olema Je¨
hoova puhamu. 11 See saagu
¨
puhitsetud preestritele, Saado¨
ki poegadele, l kes taitsid minu
teenistusega seotud kohustusi ega eemaldunud minust, kui
iisraellased ja leviidid minust
eemaldusid. m 12 Neile saagu
˜
¨
koige puham osa annetusmaast
˜
leviitide maaosa korval.

48

48:8 113 km. Arvutuse aluseks on pikk
¨ ¨
kuunar. (Vt lisa B14.) 48:9 113 km pikk
ja 5,2 km lai.
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˜
13 Preestrite maa-ala korval
saagu leviidid maa-ala, mis on
¨ ¨
25 000 kuunart pikk ja 10 000
¨ ¨
kuunart lai. (Selle kogupikkus on 25 000 ja laius 10 000.)
14 Nad ei tohi sellest parimast
¨ ¨
maaosast midagi muua, vahetada ega edasi anda, sest see on
¨
Jehoovale
puha.
¨
¨ ¨
15 Ulejaanud maa-ala, mis on
¨ ¨
5000 kuunart lai ja asub piki
¨ ¨
25000-kuunrast piiri, olgu linnale tavakasutuseks,a elupaikade
jaoks ja karjamaaks. Linn olgu
˜ ˜
selle osa sees. b 16 Linna moo˜
dud on sellised: pohjapiir on
˜
4500, lounapiir 4500, idapiir
¨ ¨
¨ ¨
4500 ja laanepiir 4500 kuunart1.
˜
17 Linna karjamaa ulatugu poh˜
ja poole 250, louna poole 250,
¨ ¨
ida poole 250 ja laane poole 250
¨ ¨
kuunart1.
¨
18 Annetusmaaga c kulgneva
¨
¨ ¨
ulejaanud maaosa pikkus on
¨ ¨
10 000 kuunart ida pool ja
¨ ¨
¨
10 000 laane pool. See kulg¨
neb puha annetusmaaga ning
selle saak on toiduks neile, kes on linna teenistuses.
˜
19 Need, kes koigist Iisraeli suguharudest on linna teenistuses, harivad seda maad. d
20 Kogu annetusmaa on
¨ ¨
¨
25 000-kuunraste
kulgedega
ruut. Te peate selle eraldama
¨
kui puha annetusmaa koos linna maaga.
¨ ¨
¨
˜
21 Maa, mis jaab ule mole¨
mal pool puha annetusmaad ja
linna maad, kuulugu pealikule. e
¨
¨ ¨
See kulgneb selle 25000-kuun¨ ¨
rase annetusmaa ida- ja laanepiiriga. Pealiku maaosa kulgeb
pikuti teiste maaosadega ning
¨
selle sees on puha annetusmaa
¨
ja templi puhamu.
22 Leviitide maa ja linna maa
olgu pealiku maaosade vahel.
48:16 12,3 km. 48:17 1130 m.
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¨ ¨
Pealikule kuuluv maa jaab Juuda piiri a ja Benjamini piiri vahele. ¨
¨ ¨
23 Ulejaanud suguharude va¨
hel jaotub maa jargmiselt. Ben¨ ¨
jamini osa on idapiirist laanepiirini. b 24 Siimeoni osa piirneb Benjamini osaga c idapii¨ ¨
rist laanepiirini. 25 Issaskari
osa d piirneb Siimeoni osaga ida¨ ¨
piirist laanepiirini. 26 Sebuloni osa piirneb Issaskari osaga e
¨ ¨
idapiirist laanepiirini. f 27 Gaadi osa piirneb Sebuloni osaga g
¨ ¨
˜
idapiirist laanepiirini. 28 Lou¨ ¨
napiir kulgeb mooda Gaadi piiri
Taamarist h kuni Meribat-Kaadesei veteni, vadini1j ja Suure mereni2.
29 See on maa, mille te pea¨
te Iisraeli suguharudele parandiosadeks jagama, k ja need on
˜
nende osad, l lausub korgeim
valitseja Jehoova.
¨
¨
30 Jargmised on linna val¨ ¨
˜
¨
japaasud. Pohjakulje pikkus on
¨ ¨
4500 kuunart. m
¨
31 Linna varavatel on Iisrae¨
li suguharude nimed. Kolm va˜
¨
ravat on pohja pool: uks Ruu¨
¨
¨
beni, uks Juuda ja uks Leevi varav.
¨
¨ ¨
32 Idakulg on 4500 kuunart
¨
pikk ja seal on kolm varavat:
¨
¨
uks Joosepi, uks Benjamini ja
¨
¨
uks Daani varav.
˜
¨
¨ ¨
33 Lounakulg on 4500 kuu¨
nart ja seal on kolm varavat:
¨
¨
uks Siimeoni, uks Issaskari ja
¨
¨
uks Sebuloni varav.
¨ ¨
¨
¨ ¨
34 Laanekulg on 4500 kuu¨
nart pikk ja seal on kolm va¨
¨
ravat: uks Gaadi, uks Aaseri ja
¨
¨
uks Naftali varav.
¨
˜ ˜
35 Linna umbermoot on
¨ ¨
¨
18 000 kuunart ja sellest paevast alates on linna nimeks Jehoova On Seal.”n
48:28 1St Egiptuse vadini. 2St Vahemereni.

TA A N I E L
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨
Babuloonlased piiravad
Jeruusalemma (1, 2)
¨
˜
Erivaljaope noortele kuningasoost
vangidele (3–5)
Nelja heebrealase ustavus pannakse
proovile (6–21)
¨
2 Kuningas Nebukadnetsar naeb
¨
rahutuks
tegevat
unen
agu
(1–4)
¨
¨
Ukski tark ei suuda unenagu
seletada (5–13)
Taaniel palub Jumalalt abi (14–18)
¨
Jumala ulistamine saladuse
paljastamise eest (19–23)
Taaniel jutustab kuningale
¨
unenao (24–35)
¨
Unenao seletus (36–45)
¨
Kuningriiki sumboliseeriv kivi
purustab kuju (44, 45)
Kuningas austab Taanieli (46–49)

¨
˜
6 Parsia ametnike vandenou Taanieli
vastu (1–9)
¨
Taaniel jatkab palvetamist (10–15)
˜
Taaniel visatakse lovide
auku (16–24)
Kuningas Dareios austab Taanieli
Jumalat (25–28)
¨
7 Nagemus neljast metsalisest (1–8)
˜
¨
¨
Touseb vaike ulbe sarv (8)
˜
Elatanu moistab kohut (9–14)
Inimesepoeg saab
kuningaks (13, 14)
¨
Taaniel saab nagemuse kohta
selgituse (15–28)
Neli metsalist on neli kuningat (17)
¨
Puhad saavad kuningriigi (18)
˜
¨
Tousevad kumme sarve ehk
kuningat (24)
¨
¨ ¨
8 Nagemus jaarast ja sikust (1–14)
¨
¨
Vaike sarv ulistab end (9–12)
¨ ¨
˜
Kuni moodub 2300 ohtut ja
hommikut (14)
¨
Gabriel seletab nagemuse (15–27)
¨ ¨
¨
Jaara ja siku tahendus (20, 21)
˜
¨
Touseb karmi naoga
kuningas (23–25)

1

3 Kuningas Nebukadnetsari
kuldkuju (1–7)
¨
Kask kummardada kuju (4–6)
¨ ¨
Kolme heebrealast suudistatakse
allumatuses (8–18)
„Me ei teeni sinu jumalaid” (18)
˜ ˜
Visatakse loomavasse ahju (19–23)
¨ ¨
Imeline paasemine tulest (24–27)
¨
Kuningas ulistab heebrealaste
Jumalat (28–30)
4 Kuningas Nebukadnetsar tunnustab
¨
˜
Jumala ulemvoimu (1–3)
¨
Kuninga unenagu puust (4–18)
¨
Seitse aega kaigu langenud
¨
puust ule (16)
¨
Jumal valitseb inimkonna ule (17)
¨
Taaniel seletab unenao (19–27)
¨
Esimene taitumine on seotud
kuningaga (28–36)
Kuningas on hullumeelne
seitse aega (32, 33)
¨
Kuningas ulistab taeva
Jumalat (37)
¨ ¨
5 Kuningas Belsatsari pidusook (1–4)
Kiri seinal (5–12)
Taaniel seletab kirja (13–25)
¨
Selgitus: Babulon langeb (26–31)

9 Taaniel tunnistab patte (1–19)
70 aastat varemeis (2)
Gabriel tuleb Taanieli
juurde (20–23)
¨
Ennustus 70 prohvetliku nadala
kohta (24–27)
¨
Messias ilmub parast
¨
69 nadalat (25)
Messias tapetakse (26)
¨
Linn ja puha paik
laastatakse (26)
10 Taanieli juurde tuleb Jumala
¨
kaskjalg (1–21)
Miikael aitab inglit (13)
¨
11 Parsia ja Kreeka kuningad (1–4)
˜
˜
Louna kuningas ja pohja
kuningas (5–45)
˜
˜
Touseb maksunoudja (20)
Lepingu juht murtakse (22)
1170
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˜
¨
12 Lopuaeg ja aeg parast seda (1–13)
˜
Touseb Miikael (1)
¨
Taiplikud saravad kirkalt (3)
˜
¨
Toest arusaamine suveneb (4)
¨
Taaniel saab katte oma liisuosa (13)

Austatakse kindluste jumalat (38)
˜
˜
Pohja kuningas ja louna kuningas
˜
touklevad (40)
Rahutuks tegevad teated idast
˜
ja pohjast (44)

kuninga Joojakimi
1 Juuda
kolmandal valitsusaastal tu¨

a

li Babuloni kuningas Nebukadnetsar Jeruusalemma alla ja
¨
piiras selle umber. b 2 Jehoo¨
va andis tema katte Juuda kuninga Joojakimi, c samuti osa
Jumala koja riistu. Tema viis
need Sinearimaale1 d oma jumala kotta ning pani riistad oma
jumala varakambrisse. e
¨
3 Siis kaskis kuningas oma
˜
¨
oukonnaametnike ulemat Aspenast, et see tooks ta juurde
¨
iisraellasi, ka kuningate ja uli¨
kute jareltulijaid. f 4 Need pi¨
did olema ilma uhegi keha¨
¨
veata, hea valjanagemisega,
targad, taibukad ja arukad noo˜
red1, g kes oleksid kolblikud teenima kuningapalees. Neile pidi
˜
opetatama kaldealaste kirja ja
¨ ¨
keelt. 5 Kuningas maaras nei¨
le igapaevase osa kuninglikest
˜
horgutistest ja veinist, mida ta
˜
˜
joi. Neid tuli opetada1 kolm aas¨
tat ja parast seda pidid nad astuma kuninga teenistusse.
˜
6 Nende hulgas olid moned
Juuda suguharust: Taaniel,1 h
Hananja,2
Miisael3 ja Asarja4. i
˜
¨
7 Oukonnaametnike ulem an¨
˜
˜
1:2 1 St Babulooniasse. 1:4 1 Sona-so˜
¨
nalt „lapsed”. 1:5 1 Teine voimalik ta¨
hendus: „toita”. 1:6 1 Nimi Taaniel ta˜
hendab „Jumal on minu kohtumoistja”.
¨
2 Nimi Hananja tahendab „Jehoova on
˜
¨
olnud armuline”. 3 Nimi Miisael voib tahendada „Kes on nagu Jumal?”. 4 Nimi
¨
Asarja tahendab „Jehoova on aidanud”.
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e 2Aj 36:7
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g Tn 1:17, 20
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i Tn 2:17, 18
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dis neile uued nimed1: Taanielile pani ta nimeks Beltsassar, a Hananjale Sadrak, Miisaelile Meesak ja Asarjale Abednego. b
¨
8 Taaniel otsustas oma suda¨
mes mitte ruvetada end kunin˜
ga horgutistega ega tema veini¨
˜
ga. Seeparast palus ta oukon¨
naametnike ulemalt luba end
¨
sel viisil mitte ruvetada. 9 Ju˜
mal lasi Taanielil oukonnaamet¨
nike ulema silmis armu ja poo˜
lehoidu leida. c 10 Kuid oukon¨
¨
naametnike ulem utles Taanielile: „Ma kardan oma isandat
¨ ¨
kuningat, kes on teie soogi ja
¨ ¨
joogi maaranud. Mis siis, kui ta
¨
¨
naeb teid olevat kehvema valja¨
nagemisega, kui on teised teie¨ ¨
¨
vanused? Ma jaaksin teie parast
¨ ¨
kuninga ees suudi.” 11 Siis
¨
¨
Taaniel utles jarelevaatajale,
˜
¨
kelle oukonnaametnike ulem oli
pannud Taanieli, Hananja, Miisaeli ja Asarja eest hoolitsema:
12 „Palun tee oma sulastega
¨
¨
kumme paeva proovi. Meile an¨ ¨
tagu soogiks taimetoitu ja joo¨
˜
giks vett. 13 Parast seda vord¨
le meie valimust nende noorte
¨
¨ ¨
valimusega, kes soovad kunin˜
ga horgutisi, ning otsusta siis
¨
˜
nahtu pohjal, mida oma sulastega teha.”
¨
˜
14 Jarelevaataja noustus nende ettepanekuga ja tegi nendega
¨
1:7 1 St babuloonia nimed.

TAANIEL 1:15–2:11

¨
¨
¨
kumme paeva proovi. 15 Kum¨
¨
¨
¨
ne paeva parast nagid nad valja paremad ja tervemad kui need
˜
˜
noored, kes soid kuninga hor¨
gutisi. 16 Nii ei pakkunudki ja˜
relevaataja neile enam horgutisi ega veini, vaid andis neile taimetoitu. 17 Jumal andis neile
neljale noorele teadmisi ja head
arusaamist igasugustest tekstidest ja tarkustest, aga Taanie˜
lile veel ka arusaamist koiksu¨
¨
gustest nagemustest ja unenagua
dest.
¨
¨
18 Kui sai tais aeg, mille ja¨
rel kuningas oli kaskinud nad
˜
enda ette tuua,b viis oukonna¨
ametnike ulem nad Nebukad¨ ¨
netsari ette. 19 Kuningas raa˜
kis koigi nendega ja ei leidnud nende hulgast kedagi, kes
oleks olnud Taanieli, Hananja,
Miisaeli ja Asarja sarnane. c
¨
Nii jaid nad kuninga teenistusse. 20 Igas tarkust ja arusaa˜
mist noudvas asjas, mille koh¨
ta kuningas neilt kusis, leidis ta
¨
nad olevat kumme korda pare˜
˜
mad koigist noidpreestritest ja
posijatestd terves kuningriigis.
¨
21 Taaniel jai sinna kuningas
Kyrose1 esimese aastani. e
Oma teisel valitsusaastal
¨
nagi Nebukadnetsar mitu
¨
unenagu, mis tegid ta nii rahutuks, f et ta ei saanud enam ma¨
gada. 2 Siis kaskis kuningas
˜
kutsuda noidpreestrid, posijad,
˜
noiad ja kaldealased1, et need
¨
jutustaksid talle tema unenaod.
Need tulidki ja astusid kunin¨
ga ette. g 3 Kuningas utles nei¨
le: „Ma nagin und ja olen rahutu, sest ma tahan teada, mis
¨
unenagu see oli.” 4 Kaldeala-
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1:21 1 Kyros II ehk Kyros Suur. 2:2 1 Kal˜
dealaste all moeldakse siin osavate en¨
nustajate ja astroloogide ruhma.
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sed vastasid kuningale aramea
keeles1: a „Kuningas elagu iga¨ ¨
vesti! Raagi oma sulastele, mis
¨
und sa nagid, siis me seletame
¨
selle sulle ara.”
5 Kuningas vastas kaldealas˜
tele: „Minu otsus on loplik: kui
¨
te mulle mu unenagu ja sel¨
le tahendust teada ei anna, siis
¨
raiutakse teid tukkideks ning
teie majadest tehakse avalikud
¨
kaimlad1. 6 Kui te aga teete
¨
¨
unenao ja selle tahenduse mulle teatavaks, siis saate minult
kingitusi ja tasu ning teile saab
osaks suur au. b Niisiis jutustage
¨
mulle unenagu ja seletage see
¨
ara.”
7 Nad vastasid teist korda:
¨ ¨
„Kuningas raakigu oma sulaste¨
le see unenagu ja me seletame
¨
selle ara.”
¨
8 Kuningas utles: „Ma saan
˜
aru, et te tahate aega voita,
¨
kuna te naete, et mu otsus on
˜
¨
loplik. 9 Kui te mu unenagu
˜
mulle teada ei anna, on teie koi¨
gi jaoks vaid uks karistus. Te
˜
˜
olete votnud nouks mulle valetada ja mind petta, kuni olu¨ ¨
kord muutub. Jutustage nuud
¨
mulle see unenagu, siis ma
tean, et te suudate seda ka seletada.”
10 Kaldealased laususid kuningale: „Maa peal pole inimest, kes suudaks teha seda,
˜
¨
mida kuningas nouab, ja uks¨
ki vagev kuningas ega valitse˜
ja pole noudnud midagi sellist
¨
˜
uheltki noidpreestrilt, posijalt
ega kaldealaselt. 11 Kuningas
¨
kusib rasket asja. Seda ei suuda kuningale avaldada mitte
keegi peale jumalate, kes aga ei
ela surelike juures.”
2:4 1 Taanieli 2:4b–7:28 kirjutati aramea
˜
¨
keeles. 2:5 1 Teine voimalik tahendus:
¨
¨
˜
„prugimaed”, „sonnikuhunnikud”.
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12 Seepeale haaras kunin¨ ¨
gat poorane raev ning ta andis
¨
˜
¨
kasu koik Babuloni targad hu¨
kata. a 13 Kui kask oli antud ja
oldi valmis tarku tapma, siis ot˜
siti ka Taanieli ja tema sopru,
et nemadki tappa.
¨ ¨
14 Siis raakis Taaniel arukalt
ja ettevaatlikult kuninga ihukaitsepealiku Arjokiga, kes oli
¨
minemas Babuloni tarku tapma.
¨
15 Ta kusis kuninga ametnikult
Arjokilt: „Miks on kuningas and¨
nud nii karmi kasu?” ja Arjok selgitas Taanielile olukorda. b
¨
16 Seepeale laks Taaniel ning
palus kuningalt, et talle antaks
¨
aega, nii et ta saaks unenao ku¨
ningale ara seletada.
¨
¨
17 Parast seda laks Taaniel
oma majja ning andis oma
˜
sopradele Hananjale, Miisaelile ja Asarjale olukorrast teada.
18 Ta palus neil taeva Jumalalt halastust paluda, et Jumal
avaldaks neile selle saladuse,
˜
nii et Taanieli ja tema sopru ei
¨
hukataks koos teiste Babuloni
tarkadega.
19 Siis ilmutati see saladus
¨ ¨
¨
Taanielile oosel nagemuses c ja
¨
Taaniel ulistas selle eest taeva
¨
Jumalat. 20 Taaniel utles:
„Jumala nimi olgu kiidetud
¨
labi igaviku,
¨
sest uksnes tema on
¨
tark ja vagev! d
21 Tema muudab aegu
¨
ja ajajarke, e
tagandab kuningaid ja
˜
tostab kuningaid, f
annab tarkust tarkadele ja
teadmisi taibukaile. g
¨
22 Tema paljastab sugavused
ja selle, mis on varjatud, h
tema teab,
mis on pimeduses, i
tema juures elab valgus. j
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23 Sind, mu esiisade Jumal,
¨
ma ulistan ja kiidan,
sest sina oled andnud mulle
˜
tarkust ja joudu.
Sa oled mulle teada
andnud, mida me
sinult palusime,
sa oled meile teada
andnud selle, mis teeb
kuningale muret.” a
¨
24 Siis laks Taaniel Arjoki
juurde, kellele kuningas oli tei¨
¨
nud ulesandeks Babuloni tar¨
¨
gad hukata, b ja utles talle: „Ara
¨
¨
hukka uhtki Babuloni tarka. Vii
˜
mind kuninga ette, et ma voik¨
¨
sin kuningale tema unenao ara
seletada.”
25 Arjok viis Taanieli kiires¨
ti kuninga ette ja utles: „Ma
olen leidnud Juuda pagendatute
¨
seastc uhe mehe, kes oskab ku¨ ¨
ningale tema unenao ara seleta¨
da.” 26 Kuningas kusis Taanielilt, kelle nimi oli Beltsassar: d
˜
„Kas sa toesti suudad mulle mu
¨
¨
unenao ja selle tahenduse teatavaks teha?” e 27 Taaniel vastas
kuningale: „Seda saladust, mille
¨
kohta kuningas kusib, ei suuda
¨
kuningale ilmutada ukski tark,
˜
posija, noidpreester ega astroloog. f 28 Aga taevas on Jumal,
kes paljastab saladusi, g ja tema
on andnud kuningas Nebukad¨
netsarile teada, mis viimseil pae¨
¨ ¨
vil sunnib. Ma teen nuud sulle
¨
¨
teatavaks su unenao ja nagemu¨
sed, mida sa voodis nagid.
29 Sinul, oo, kuningas, tu¨
˜
lid voodis olles pahe motted
selle kohta, mis tulevikus toimub, ja saladuste paljastaja on
¨
andnud sulle teada, mis sunnib.
30 Mulle pole seda saladust il˜
mutatud mitte seetottu, et mul
¨
oleks rohkem tarkust kui uhel˜
gi teisel elaval, vaid seetottu, et

TAANIEL 2:31–48

¨
selle tahendus kuningale teada
¨
anda ja et sa teaksid oma suda˜
a
me motteid.
¨
31 Sina, oo, kuningas, nagid
¨
uht suurt kuju1. See kuju, tohutult suur ja erakordselt hiilgav, seisis sinu ees ja oli hirmu¨
aratav. 32 Kuju pea oli puh¨
tast kullast, b rind ja kasivarred
˜
˜
c
olid hobedast, koht ja reied va¨ ¨
sest, d 33 saared rauast e ning
labajalad osalt rauast ja osalt
¨
savist. f 34 Sinu nahes murti
¨
¨
˜
uks kivi kate abita lahti. See loi
vastu kuju rauast ja savist jalgu
ning purustas need. g 35 Siis
¨
purunesid uheskoos raud, savi,
˜
vask, hobe ja kuld ning said samasuguseks nagu aganad suvisel viljapeksuplatsil: tuul kandis nad minema, nii et neist ei
¨
leitud jalgegi. Aga kuju tabanud
¨
¨
kivist sai suur magi, mis taitis
kogu maa.
¨
36 Selline oli unenagu ja
¨ ¨
nuud me seletame selle kunin¨
gale ara. 37 Sina, oo, kuningas — kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on andnud ku¨
˜
ningriigi,h vagevuse, jou ja au
¨
38 ning kelle katte ta on andnud inimesed, kus nad ka ei
elaks, samuti metsloomad ja
taeva linnud, ja kelle ta on
˜
¨
pannud nende koigi ule valitsema i —, sina oled see kullast
pea. j
¨
˜
39 Kuid sinu jarel touseb
teine kuningriik, k sinu omast
¨
¨
alam, seejarel veel uks kuningriik, kolmas, mis on vasest ning
¨
valitseb ule kogu maa. l
40 Neljas kuningriik on tugev nagu raud. m Nagu raud pu˜
rustab ja pihustab koik muu,
jah, nagu raud, mis purustab,
2:31 1 Joonis lisas B9.
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¨
˜
nii havitab ja lohub see need
˜
koik. a
¨
41 Sa nagid, et labajalad ja
varbad olid osalt pottsepa sa¨
vist ja osalt rauast — see tahen¨
dab kuningriiki, mis ei ole uhtne. Siiski on sel raua tugevust,
¨
sest sa nagid, et pehme savi oli
segatud rauaga. 42 Kuna varbad olid osalt rauast ja osalt savist, siis on see kuningriik osaliselt tugev ja osaliselt rabe.
¨
43 Nagu sa nagid raua olevat
segatud pehme saviga, nii segunevad nad1 inimestega2; need
¨
¨
¨
aga ei pusi uksteise kuljes,
nagu raud ei segune saviga.
¨
44 Nende kuningate paevil
rajab taeva Jumal kuningrii¨
gi1, b mida ei havitata iialgi. c
¨
Seda kuningriiki ei anta uhelegi teisele rahvale. d See purus¨
˜
tab ja havitab koik need ku¨
ningriigid, e aga ise pusib iga¨
vesti, f 45 just nagu sa nagid,
¨
¨
¨
et mae kuljest murti kate abi¨
ta lahti uks kivi, mis purus˜
tas raua, vase, savi, hobeda ja
¨
kulla.g Vagev Jumal on andnud
kuningale teada, mis tulevikus
¨
˜
¨
sunnib. h See unenagu on tosi
¨ ¨
ning selle seletus usaldusvaarne.”
46 Siis langes kuningas Nebukadnetsar Taanieli ette silmili maha ja avaldas talle aus¨
tust. Ta kaskis anda talle kingi˜
tuse ja poletada tema auks suit¨
sutusrohtu. 47 Kuningas utles
˜
Taanielile: „Teie Jumal on toesti jumalate Jumal, kuningate
isand ja saladuste paljastaja,
sest sina suutsid selle sala¨
duse paljastada.” i 48 Seejarel
˜
2:43 1 Moeldakse ilmselt seda, mida
¨
sumboliseerib raud. 2 St lihtinimeste˜
˜
ga. 2:44 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsuse”.
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¨
ulendas kuningas Taanieli ja andis talle palju kalleid kingi¨
tusi ning pani ta kogu Babuloni halduspiirkonna valitsejaks a
˜
¨
¨
ning koigi Babuloni tarkade ule¨ ¨
maks. 49 Taanieli palvel maaras kuningas Sadraki, Meesaki
¨
ja Abednego b Babuloni halduspiirkonna asevalitsejateks, aga
¨
Taaniel ise jai teenima kuninga
˜
oukonda.
Kuningas Nebukadnetsar
˜
tegi kuldkuju, mille korgus
¨ ¨
¨ ¨
oli 60 kuunart ja laius 6 kuu¨
nart1. Ta pustitas selle Duura
¨
tasandikule Babuloni halduspiirkonda. 2 Siis lasi kuningas
Nebukadnetsar kutsuda kok¨
ku satraabid1, ulemad, maa˜
valitsejad, nounikud, varahoidjad, kohtunikud, korrakaitse˜
ametnikud ja koik halduspiirkondade valitsejad, et nad
¨
tuleksid selle kuju sissepuhitsemisele, mille kuningas Nebu¨
kadnetsar oli pustitanud.
3 Siis kogunesidki satraa¨
bid, ulemad, maavalitsejad,
˜
nounikud, varahoidjad, kohtunikud, korrakaitseametnikud ja
˜
koik halduspiirkondade valitsejad kuningas Nebukadnetsari
¨
¨
pustitatud kuju sissepuhitsemisele. Nad seisid Nebukadnetsa¨
ri pustitatud kuju ette. 4 Tea¨ ¨
dete kuulutaja huudis valjus˜
ti: „Teile, eri rahvastest, hoimudest ja keeltest inimestele, on
¨
selline kask. 5 Kui te kuulete sarve-, vilepilli-, tsitri-, harfi-,
psalteeriumi-, torupilli- ja teis¨ ¨
te muusikariistade haalt, siis
peate maha heitma ja kummardama kuldkuju, mille kunin¨
gas Nebukadnetsar on pustita-

3

˜
3:1 1 27 m korge ja 2,7 m lai. (Vt li˜
sa B14.) 3:2 1 Halduspiirkonna korgeima valitseja nimetus.
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nud. 6 Kes maha ei heida ega
kummarda, see visatakse otse˜ ˜
kohe loomavasse ahju.” a 7 Niipea kui kostis sarve-, vilepilli-,
tsitri-, harfi-, psalteeriumi-, torupilli- ja teiste muusikariista¨ ¨
˜
de haal, heitsid koik eri rah˜
vastest, hoimudest ja keeltest
inimesed maha ning kummardasid kuldkuju, mille kuningas
¨
Nebukadnetsar oli pustitanud.
˜
8 Siis astusid ette moned
¨ ¨
kaldealased ja suudistasid juu¨
te. 9 Nad utlesid kuningas Nebukadnetsarile: „Kuningas elagu igavesti! 10 Oo, kuningas,
¨
sa andsid kasu, et iga inimene, kes kuuleb sarve-, vilepilli-, tsitri-, harfi-, psalteeriumi-, torupilli- ja teiste muusi¨ ¨
kariistade haalt, peab heitma
maha ja kummardama kuldku¨
ju 11 ja et igauks, kes ei heida maha ega kummarda seda,
˜ ˜
tuleb visata loomavasse ahju.b
˜
12 Aga siin on moned juudid,
¨ ¨
¨
kelle sa oled maaranud Babuloni halduspiirkonda valitsema,
nimelt Sadrak, Meesak ja Abednego. c Need mehed ei hooli sinust, oo, kuningas. Nad ei teeni
sinu jumalaid ja nad keelduvad
¨
kummardamast sinu pustitatud
kuldkuju.”
¨
13 Siis kaskis Nebukadnet¨
¨ ¨
sar, tais poorast raevu, tuua
Sadraki, Meesaki ja Abednego.
Need mehed toodigi kuninga
¨
ette. 14 Nebukadnetsar utles
neile: „Sadrak, Meesak ja Abed˜
nego, kas see on toesti nii, et te
ei teeni minu jumalaid d ja keel¨
dute kummardamast minu pustitatud kuldkuju? 15 Kui te
¨ ¨
nuud kuulete sarve-, vilepilli-,
tsitri-, harfi-, psalteeriumi-, torupilli- ja teiste muusikariista¨ ¨
de haalt ning heidate maha ja

TAANIEL 3:16–29
kummardate kuldkuju, siis on
¨
hasti. Aga kui te keeldute seda
kummardamast, visatakse teid
˜ ˜
otsekohe loomavasse ahju. Ja
kes oleks siis see jumal, kes
¨ ¨
¨
paastaks teid minu kaest?” a
16 Sadrak, Meesak ja Abednego vastasid kuningale: „Oo,
Nebukadnetsar, selles asjas poleks meil tarvis sulle midagi
kosta. 17 Kui see nii peab ole˜
ma, voib meie Jumal, keda me
¨ ¨
˜ ˜
teenime, paasta meid looma¨
vast ahjust ja sinu kaest, oo,
kuningas. b 18 Aga kui ta ka
¨ ¨
ei paasta, siis olgu sulle teada, oo, kuningas, et me ei teeni sinu jumalaid ega kummarda
¨
kuldkuju, mille sa oled pustitanud.” c
19 Seepeale sai Nebukadnetsar Sadraki, Meesaki ja
Abednego peale nii vihaseks, et
¨
ta naoilme muutus1. Ta andis
¨
korralduse kutta ahi seitse korda kuumemaks kui tavaliselt.
¨
¨
˜
20 Seejarel kaskis ta monin˜
gaid tugevaid mehi oma soja¨
vaest Sadrak, Meesak ja Abed˜ ˜
nego kinni siduda ning loomavasse ahju visata.
21 Nad seotigi kinni, nagu
¨
¨
nad olid, uhes kuubede, mut˜
side ja koigi muude riiete˜ ˜
ga, ning visati loomavasse ahju.
22 Kuna kuningas oli andnud
¨
karmi kasu ja ahi oli erakordselt kuum, tapsid tuleleegid
need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sinna viisid.
23 Aga need kolm, Sadrak,
Meesak ja Abednego, langesid
˜ ˜
kinniseotuna loomavasse ahju.
24 Siis kuningas Nebukad˜
¨
netsar kohkus, tousis kahku
˜
˜
3:19 1 Voib tolkida ka „tema suhtumine
¨
neisse muutus taielikult”.
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¨
¨
˜
pusti ja utles oma korgetele
ametnikele: „Kas neid mehi polnud mitte kolm, kelle me seotuna tulle viskasime?” Nad vastasid kuningale: „Jah, oo, ku¨
ningas.” 25 Ta utles: „Aga ma
¨
naen tules nelja meest vabalt
˜
ringi kondimas ja neil pole mi¨
¨
dagi viga ning neljas naeb valja
nagu jumalate poeg.”
¨
˜ ˜
26 Nebukadnetsar laks loo¨ ¨
mava ahju ukse juurde ja huudis: „Sadrak, Meesak ja Abedne˜
go, korgeima Jumala a teenijad,
¨
astuge valja ja tulge siia!” Sadrak, Meesak ja Abednego astu¨
sidki tulest valja. 27 Siis sat¨
raabid, ulemad, maavalitsejad ja
˜
kuninga korged ametnikud, kes
¨
olid kokku tulnud, b nagid, et tuli
polnud nendele meestele min¨
git kahju teinud,c ukski juukse˜
karv nende peas polnud korbenud, ka nende riided olid ter˜
ved ning neil polnud isegi korbe˜
¨
lohna kuljes.
¨ 28 Nebukadnetsar kuulutas:
„Ulistatud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, d kes saa¨ ¨
tis oma ingli ja paastis oma
teenijad! Nad lootsid tema pea¨
le ega kuuletunud kuninga kasule, vaid olid valmis pigem surema kui teenima ja kum¨
mardama uhtki jumalat peale
nende oma Jumala. e 29 See¨
¨
parast annan ma kasu, et kui
˜
moni inimene mistahes rah˜
˜
¨
vast, hoimust voi keelest utleb
midagi halba Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumala kohta,
¨
siis tuleb ta tukkideks raiuda
ja tema majast tuleb teha ava¨
¨
lik kaimla1, sest pole uhtki teist
¨ ¨
jumalat, kes suudaks paasta nii
f
nagu tema.”
˜
¨
¨
3:29 1 Teine voimalik tahendus: „prugi¨
˜
magi”, „sonnikuhunnik”.
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¨
30 Siis kuningas ulendas
Sadraki, Meesaki ja Abednego1
¨
Babuloni halduspiirkonnas. a
„Kuningas Nebukadnetsari
˜
teadaanne koigist rahvas˜
test, hoimudest ja keeltest inimestele, kes elavad kogu
maa peal. Teie rahu olgu suur!
2 Mul on hea meel teada anda,
¨
milliseid tunnustahti ja imesid
˜
on korgeim Jumal mulle teinud.
˜
3 Kui voimsad on tema tunnus¨
¨
tahed ja kui vagevad tema imeteod! Tema kuningriik on igave˜
¨
ne ja tema valitsusvoim pusib
˜
˜
polvest polve.b
4 Mina, Nebukadnetsar, elasin muretult oma kojas ja nautisin elu oma palees. 5 Siis aga
¨
nagin ma und, mis ajas mulle
¨
hirmu peale. Voodis olles nagin
¨
ma kujutluspilte ja nagemusi,
mis mind kohutasid. c 6 See¨
¨
parast andsin ma kasu tuua
˜
¨
enda ette koik Babuloni targad,
¨
¨
et nad mu unenao ara seletaksid. d
˜
7 Siis saabusid noidpreestrid, posijad, kaldealased ja astroloogid. e Ma jutustasin nei¨
le oma unenao, aga nad ei osa¨
nud seda mulle ara seletada. f
8 Viimaks tuli mu ette Taaniel,
kelle nimi on Beltsassar g minu
¨
jumala nime jargi h ja kelles on
¨
puhade jumalate vaim. i Ma ju¨
tustasin talle oma unenao. Ma
¨
utlesin:
˜
9 „Beltsassar, noidpreestrite
¨
¨
j
ulem, ma tean, et sinus on pu¨
hade jumalate vaim k ja et ukski
˜
moistatus pole sulle liiga keeru¨
line. l Seleta siis mulle ara mu
¨
¨
nagemused, mis ma unenaos
¨
¨
nagin, ja anna teada selle tahendus.

4

˜
˜
3:30 1 Voib tolkida ka „kuningas hoolitses Sadraki, Meesaki ja Abednego hea¨ ¨
kaekaigu eest”.
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¨
¨
10 Ma nagin voodis olles na¨
gemustes, et keset maad oli uks
˜
puu. a See oli tohutult korge. b
11 Puu kasvas ja sai tugevaks,
selle latv ulatus taevani ja seda
¨
¨ ¨
oli naha maa aarteni. 12 Sel
olid ilusad lehed, see kandis
¨
kulluslikult vilja ning andis toi˜
tu koigile. Selle alt otsisid varju
metsloomad ja selle okstel ela˜
sid taeva linnud ning koik elav
sai sellest toitu.
¨
13 Veel nagin ma voodis ol¨
¨
les oma nagemustes uht va¨
himeest1, puha vahimeest, kes
¨ ¨
tuli taevast alla. c 14 Ta huudis valjult: „Raiuge puu maha d
ja laasige sellelt oksad, raputage maha lehed ja puistake laia˜
li viljad! Loomad pogenegu selle alt ja linnud selle okstelt!
¨
15 Aga kand koos juurtega
¨
jatke maa sisse, keset rohu¨
maad, ja pange sellele umber
˜
raud- ja vaskvoru. Seda kast¨ ¨
ku taeva kaste ja see jaagu
rohumaale loomade keskele. e
¨
16 Selle inimsudamest saagu
¨
¨
loomasuda ja seitse aega f kai¨
gu sellest ule. g 17 See on va¨
¨
himeeste kask, h puhade avalda˜
tud otsus, et elavad moistaksid:
˜
˜
Koigekorgem valitseb inimeste
¨
kuningriikide ule i ja ta annab
˜
valitsusvoimu, kellele tahab, ta
˜
annab selle koige alamale inimesele.”
¨
18 See on unenagu, mida
mina, kuningas Nebukadnetsar,
¨
¨ ¨
nagin. Nuud sina, Beltsassar,
¨
¨
seleta see mulle ara, sest ukski teine tark mu kuningriigis ei
¨
suuda seda ara seletada. j Aga
¨
sina suudad, sest sinus on puhade jumalate vaim.”
19 Siis Taaniel, kelle nimi
on Beltsassar, k sattus hetkeks
˜
˜
4:13 1 Voib tolkida ka „inglit”.

TAANIEL 4:20–34

¨
˜
arevusse ja tema motted hirmutasid teda.
¨
Kuningas utles: „Beltsassar,
¨
¨
¨
argu unenagu ja selle tahendus
sind kohutagu.”
Beltsassar vastas: „Oo, mu
¨
¨
isand, selles unenaos nahtu ta¨
bagu su vihkajaid ja selle tahendus su vaenlasi.
¨
20 Puu, mida sa nagid, mis
kasvas suureks ja tugevaks,
mille latv ulatus taevani ja mida
¨
oli naha kogu maal, a 21 millel olid ilusad lehed, mis kandis
¨
kulluslikult vilja ning andis toi˜
tu koigile, mille all elasid metsloomad ja mille okstel elunesid
taeva linnud, b 22 see oled sina, oo, kuningas, sest sa oled
saanud suureks ja tugevaks
¨
ning sinu vagevus on kasvanud
ja ulatub taevani, c sinu valitsus˜
¨ ¨
voim maa aarteni. d
¨
23 Kuningas nagi, kuidas
¨
taevast tuli alla vahimees, puha
¨
vahimees, e kes utles: „Raiuge
¨
puu maha ja havitage see! Aga
¨
¨
kand koos juurtega jatke maa
sisse, keset rohumaad, kuid
¨
pange sellele umber raud- ja
˜
vaskvoru. Seda kastku taeva
¨ ¨
kaste ja see jaagu loomade keskele, kuni seitse aega sellest
¨
¨
¨ ¨
ule kaib.” f 24 Siin nuud on seletus, oo, kuningas, ja see, mis
˜
˜
¨
Koigekorgema kasul mu isandat kuningat tabab. 25 Sind
¨
aetakse ara inimeste seast ja
sa hakkad elama metsloomade
¨ ¨
juures. Sa sood rohtu nagu pullid ja sind kastab taeva kaste. g
¨
¨
Sinust kaib ule seitse aega, h
˜
˜
˜
kuni sa moistad, et Koigekorgem valitseb inimeste kuning¨
riikide ule ja ta annab valitsus˜
voimu, kellele tahab. i
¨
26 Aga see, et puu kand
¨
¨
koos juurtega kasti alles jat-
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¨
ta, a tahendab, et sa saad oma
˜
¨
kuningriigis taas voimule, pa˜
rast seda kui oled moistnud, et
¨
taevas valitseb. 27 Seeparast,
˜
oo, kuningas, olgu mu nou¨
¨ ¨
anne sulle meele jarele. Poordu
oma pattudest ja tee seda, mis
˜
¨ ¨
¨
oige, poordu ulekohtutegudest
ja osuta vaestele halastust. Siis
¨ ¨
¨
¨
ehk jaab su heakaekaik kestma.”” b
˜
28 Koik see tabaski kuningas Nebukadnetsarit.
29 Kaksteist kuud hiljem oli
¨
ta jalutamas Babuloni kuningapalee katusel. 30 Kuningas
¨
¨
utles: „Eks see ole suur Babu˜
lon, mille ma omaenda jou ja
¨
vagevusega olen ehitanud kuninglikuks eluasemeks ja oma
¨
ulevuse auks?”
˜
31 Kui sona oli alles kunin¨ ¨
gal suus, kostis taevast haal:
„Sinule, kuningas Nebukadnet¨
sar, oeldakse: „Kuningriik on
¨
¨
lainud sul kaest c 32 ja sind
¨
aetakse inimeste seast ara.
Sa hakkad elama metsloomade
¨ ¨
juures ja sood rohtu nagu pul¨
¨
lid. Sinust kaib ule seitse aega,
˜
˜
˜
kuni sa moistad, et Koigekorgem valitseb inimeste kuning¨
riikide ule ja ta annab valitsus˜
voimu, kellele tahab.”” d
¨
˜
33 Sedamaid laks see sona
¨
Nebukadnetsari kohta taide. Ta
¨
aeti inimeste seast ara, ta hak¨ ¨
kas sooma rohtu nagu pullid
ja tema keha kastis taeva kaste, ta juuksed kasvasid pikaks
¨ ¨
nagu kotkasuled ja ta kuuned
¨ ¨
olid nagu linnukuunised. e
˜
34 „Kui see aeg loppes,f vaatasin mina, Nebukadnetsar,
˜
taeva poole ja mulle tuli mois¨
˜
tus tagasi. Ma ulistasin Koi˜
¨
gekorgemat, kiitsin ja ulistasin teda, kes elab igavesti, sest
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˜
tema valitsusvoim on igavene
¨
˜
ja tema kuningriik pusib pol˜
a
vest polve. 35 Neid, kes elavad maa peal, ei tule pidada
mikski. Tema toimib oma tahte
¨
kohaselt nii taevaste vaehulkade kui ka maa elanikega. Pole
˜
kedagi, kes voiks teda takista˜
¨
da b voi oelda talle: „Mida sa
oled teinud?” c
˜
36 Sel ajal tuli mulle moistus tagasi, samuti tulid mulle tagasi mu kuningriigi au, mu
˜
¨
ulevus ja hiilgus. d Mu nouni¨
kud ja ulikud soovisid minuga
kokku saada. Mind pandi taas
¨
mu kuningriigi ule ja mulle anti
˜
veel enam voimu, kui mul oli olnud enne.
¨ ¨
37 Nuud mina, Nebukadnet¨
sar, kiidan, ulistan ja austan
˜
taeva kuningat, e sest koik tema
˜
˜
teod on tode ja tema teed on oi˜
ged.f Tema voib alandada neid,
¨
kes on tais uhkust.” g
Kuningas Belsatsarh korral¨
das tuhandele oma ulikule
¨ ¨
˜
suure pidusoogi ning joi nende
¨
ees veini. i 2 Veiniuimas kaskis Belsatsar tuua kuld- ja
˜
˜
hobenoud, mis tema isa1 Nebukadnetsar oli toonud Jeruusalemma templist, j et kunin¨
gas, tema ulikud, liignaised ja
tema muud naised saaksid neist
˜
juua. 3 Siis toodigi kuldnoud,
˜
mis olid voetud Jeruusalem¨
mast Jumala koja puhamust,
¨
ning kuningas, tema ulikud,
liignaised ja tema muud naised
˜
˜
joid nende seest. 4 Nad joid
¨
˜
veini ning ulistasid kuld-, hobe-,
vask-, raud-, puu- ja kivijumalaid. ¨
¨
¨
5 Uhtakki ilmusid inimkae
˜
sormed, mis hakkasid kirjuta-

5

˜
˜
5:2 1 Voib tolkida ka „vanaisa”, „eel¨
kaija”.
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ma kuningapalee krohvitud sei¨
nale lambijala lahedale, ja ku¨
¨
ningas nagi kirjutavat katt.
6 Siis kuninga pale kahvatas ja
˜
ta motted kohutasid teda, ta
¨
˜
puusad varisesid a ning polved
˜
loid vabisedes kokku.
¨ ¨
7 Kuningas huudis valjusti,
et kutsutaks kokku posijad, kaldealased ja astroloogid. b Siis
¨
¨
kuningas utles Babuloni tarkadele: „See, kes suudab seda kir¨
ja lugeda ja selle mulle ara seletada, riietatakse purpurisse,
talle pannakse kaela kuldkee c
ja ta saab kolmandaks valitsejaks kuningriigis.” d
˜
8 Siis tulid sinna koik kuninga targad, aga nad ei suutnud
seda kirja lugeda ega kunin¨
gale ara seletada. e 9 Kuningas
¨
Belsatsar hakkas vaga kartma,
¨
tema pale kahvatas ja ta ulikud
sattusid segadusse. f
10 Kuulnud kuninga ja tema
¨
˜
ulikute sonu, tuli peosaali ku¨
ninganna1 ning utles: „Kunin˜
gas elagu igavesti! Su motted
¨
argu kohutagu sind ja su pale
¨
argu kahvatagu. 11 Sinu kuningriigis on mees1, kelles on
¨
puhade jumalate vaim. Su isa
¨
paevil leiti tal olevat erilist arusaamist, arukust ja tarkust, mis
oli otsekui jumalate tarkus. g
Sinu isa kuningas Nebukadnet˜
sar pani ta noidpreestrite, posijate, kaldealaste ja astroloogide
¨
ulemaks. h Nii tegi sinu isa, oo,
kuningas, 12 sest selles mehes, Taanielis, kelle kuningas
nimetas Beltsassariks, i oli eriline vaim ning tal oli teadmi¨
si ja taipu, et seletada unena˜
gusid, lahendada moistatusi ja
˜
5:10 1 Ilmselt kuninga ema. 5:11 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „voimekas mees”.

TAANIEL 5:13–31

¨
harutada lahti keerdkusimusi. a
¨ ¨
Kutsutagu nuud Taaniel ja tema
¨
seletab selle sulle ara.”
13 Taaniel toodigi kuninga
¨
ette. Kuningas kusis Taanielilt:
„Kas sina oled Taaniel Juuda pagendatute hulgast, b kel˜
le kuningas, mu isa, toi Juudast? c 14 Ma olen kuulnud,
et sinus on jumalate vaim d
ning et sul on erilist arusaamist, arukust ja harukordset
tarkust. e 15 Minu ette on toodud targad ja posijad, et nad
loeksid seda kirja ja seletak¨
sid selle mulle ara, kuid nad ei
˜
suuda mulle seda sonumit selef
tada. 16 Aga sinu kohta olen
ma kuulnud, et sina suudad
anda seletusi g ja harutada lah¨
¨ ¨
ti keerdkusimusi. Kui sa nuud
suudad lugeda seda kirja ja sel¨
le mulle ara seletada, siis riietatakse sind purpurisse, su kaela pannakse kuldkee ja sa saad
kolmandaks valitsejaks kuningriigis.” h
17 Taaniel vastas kuningale:
¨ ¨
„Su annid jaagu sulle ja oma
¨
kingitused anna teistele. Kull
aga loen ma kuningale selle kir¨
ja ette ja seletan talle selle ara.
˜
18 Oo, kuningas, korgeim Jumal andis sinu isale Nebu¨
kadnetsarile kuningriigi, vage¨
vuse, au ja ulevuse. i 19 Sel¨
¨
le vagevuse parast, mille Jumal
¨
talle andis, varisesid hirmust
˜
tema ees inimesed koigist rah˜
vastest, hoimudest ja keeltest.j
¨
Tema tappis ja jattis elama, kel¨
le tahtis, tema ulendas ja alandas, keda tahtis. k 20 Aga kui
¨
¨
¨
ta suda laks ulbeks ja ta vaim
paadus, nii et ta toimis jultu˜
nult, l tougati ta oma kuningrii¨ ¨
˜
gi troonilt ja ta vaarikus voe¨
ti temalt ara. 21 Ta aeti minema inimeste seast ning tema
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¨
¨
suda muutus loomasudame sarnaseks ja ta elas metseeslite
˜
juures. Ta soi rohtu nagu pullid
ja tema keha kastis taeva kaste,
˜
˜
kuni ta moistis, et korgeim Jumal valitseb inimeste kuningrii¨
˜
kide ule ja ta annab valitsusvoimu sellele, kellele tahab. a
22 Aga sina, tema poeg Bel¨
satsar, ei ole oma sudames
˜
alandunud, ehkki sa seda koike teadsid. 23 Sa oled hoopis
¨
massanud taeva isanda vastu b
˜
ja lasknud tuua tema koja noud
¨
enda juurde. c Sina ja su ulikud, liignaised ja su muud nai˜
sed joite nende seest veini ning
¨
˜
ulistasite hobe-, kuld-, vask-,
raud-, puu- ja kivijumalaid, kes
¨
ei nae, kuule ega tea midagi. d
¨
Aga seda Jumalat, kelle kaes
˜
˜
on su eluohk e ja koik su teed,
¨
ei ole sa austanud. 24 Seepa¨
rast saatiski ta selle kae ja lasi
˜
˜
need sonad kirjutada. f 25 Sonad, mis kirjutati, on: MENEE,
MENEE, TEKEEL ja PARSIIN1.
˜
¨
26 Nende sonade tahendus
¨
on: MENEE — Jumal on ara lu¨
genud su kuningriigi paevad ja
˜
on teinud sellele lopu; g
27 TEKEEL — sind on kaalukaussidel kaalutud ja leitud
kerge1 olevat;
28 PERES1 — su kuning¨
riik on ara jagatud ning antud
¨
meedlastele ja parslastele.” h
¨
29 Siis andis Belsatsar kasu
ja Taaniel riietati purpurisse,
talle pandi kaela kuldkee ning
kuulutati, et temast saab kolmas valitseja kuningriigis. i
¨ ¨
30 Selsamal ool tapeti Kaldea kuningas Belsatsar j 31 ja
˜
˜
5:25 1 Sona-sonalt „miin, miin, seekel
˜
˜
ja poolseeklid”. 5:27 1 Voib tolkida ka
˜
„puuduliku”. 5:28 1 Aramea sona „parsiin” ainsuse vorm.
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kuningriigi sai meedlane Dareios, a olles 62 aastat vana.
¨ ¨
Dareios arvas heaks maara¨
ta kogu kuningriigi ule 120
¨
satraapi. b 2 Nende ule seadis
˜
ta kolm korget ametnikku, kel¨
lest uks oli Taaniel. c Satraa˜
bid d pidid neile koigest aru andma, et kuningas ei kannataks
mingit kahju. 3 Taaniel oli sil˜
mapaistvam kui teised korged
ametnikud ja satraabid, sest temas oli eriline vaim, e ning ku˜
¨
ningas kavatses tosta ta ule
kogu kuningriigi.
˜
4 Siis otsisid korged ametni˜
kud ja satraabid pohjust Taa¨ ¨
nieli seoses riigiasjadega suudistada, kuid nad ei suutnud
¨
˜
¨ ¨
leida uhtki pohjust tema suudistamiseks ega leidnud midagi halba, sest ta oli usal¨ ¨
dusvaarne ning mingit hooletust ega rikutust tema juures ei
¨
leitud. 5 Need mehed utlesid:
¨ ¨
„Me ei leia Taanieli suudistami˜
seks mingit pohjust, kui me just
ei leia seda seoses tema Jumala seadusega.” f
¨
˜
6 Siis laksid need korged
ametnikud ja satraabid hulga¨
kesi kuninga ette ja utlesid talle: „Kuningas Dareios elagu iga˜
vesti! 7 Koik kuninga ameti¨
˜
mehed, ulemad, satraabid, nounikud ja maavalitsejad on
˜
pidanud nou, et peaks antama
¨
¨ ¨
˜
valja kuninglik maarus ja jous¨
tatama keeld, et igauks, kes 30
¨
˜
paeva jooksul esitab palve mo˜
nele jumalale voi inimesele peale sinu, oo, kuningas, tuleb vi˜
¨ ¨
sata lovide auku.g 8 Nuud, oo,
¨
¨ ¨
kuningas, anna valja maarus ja
kirjuta sellele alla. h Siis ei saa
¨
seda tuhistada, sest meedlaste
¨
ja parslaste seadus on muutmatu.” i
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9 Seepeale kirjutas kunin¨ ¨
gas Dareios sellele maarusele ja
keelule alla.
10 Niipea kui Taaniel sai
¨ ¨
teada, et sellisele maarusele on
¨
alla kirjutatud, laks ta oma majja, mille katusekambri aknad
olid avatud Jeruusalemma poo¨
le. a Ja kolm korda paevas las˜
kus ta polvili ning palvetas ja
kiitis oma Jumalat, nagu ta
seda alati oli teinud. 11 Siis
tormasid need mehed sisse
ning leidsid Taanieli oma Jumalat palumas ja temalt soosingut
anumas.
¨
¨
12 Seejarel laksid nad kuninga juurde ja tuletasid talle meelde kuninglikku keeldu:
„Kas sa mitte ei kirjutanud alla
¨
¨
keelule, et igauks, kes 30 pae˜
va jooksul esitab palve mone˜
le jumalale voi inimesele peale
sinu, oo, kuningas, tuleb visa˜
ta lovide auku?” Kuningas vas¨
tas: „See asi on taiesti kin¨
del, sest meedlaste ja parslaste
seadus on muutmatu.” b 13 Ot¨
sekohe utlesid nad kuningale:
„Taaniel, kes on Juuda pagendatute hulgast, c ei hooli sinust,
oo, kuningas, ega keelust, millele sa alla kirjutasid, vaid ta
¨
palvetab kolm korda paevas.” d
¨
14 See jutt pani kuninga vaga
¨ ¨
¨
muretsema ja ta puudis valja
˜
moelda, kuidas saaks Taanieli
¨ ¨
¨
paasta. Kuni paikeseloojanguni
¨
¨ ¨
nagi ta tema paastmiseks palju
˜
¨
vaeva. 15 Lopuks laksid need
¨
mehed uheskoos kuninga juur¨
¨
de ja utlesid: „Pane tahele, oo,
¨
kuningas, et meedlaste ja pars¨
laste seaduse jargi ei saa muu¨
¨ ¨
ta uhtki keeldu ega maarust,
¨
mille kuningas on valja andnud.” e
¨
16 Siis andis kuningas kasu
ning Taaniel toodi ja visati

TAANIEL 6:17–7:7

˜
¨
lovide auku. a Kuningas utles
Taanielile: „Sinu Jumal, keda
¨ ¨
sa lakkamata teenid, paas¨
tab su.” 17 Seejarel toodi kivi,
asetati augu suu ette ning kuningas pitseeris selle enda pit˜
¨
serisormuse ja ulikute pitseri˜
sormusega, et Taanieli asjas
midagi ei muudetaks.
¨
¨
18 Parast seda laks kunin¨ ¨
gas paleesse. Ta veetis oo
paastudes, keeldus igasugusest
meelelahutusest1 ja ta ei saanud und. 19 Koidu puhkedes
˜
¨
tousis kuningas ules ja kiirus˜
tas lovide augu juurde. 20 Kui
˜
¨ ¨
ta augu juurde joudis, huu¨
dis ta kurvalt Taanieli. Ta kusis Taanielilt: „Taaniel, elava
Jumala sulane, kas sinu Jumal,
keda sa lakkamata teenid, on
˜
¨
¨ ¨
suutnud sind lovide kaest paasta?” 21 Sedamaid vastas Taaniel kuningale: „Kuningas elagu
igavesti! 22 Minu Jumal saa˜
tis oma ingli ja sulges lovide
suu. b Nad ei teinud mulle viga, c
¨ ¨
sest mind leiti tema ees suuta
olevat. Ka sinule, oo, kuningas,
pole ma midagi halba teinud.”
˜ ˜
¨
23 Kuningas roomustas vaga
¨
¨
ja kaskis Taanieli august valja
˜
˜
tosta. Taaniel tostetigi august
¨
¨
valja ning tal polnud vahimatki
kriimu, sest ta oli lootnud oma
Jumala peale. d
¨
24 Siis andis kuningas kasu
tuua need mehed, kes olid Taa¨ ¨
nieli suudistanud, ning nad vi˜
sati lovide auku koos oma poe˜
gade ja naistega. Nad ei joud˜
˜
nud veel augu pohjagi, kui lovid
neile kallale kargasid ja nende
luud murdsid. e
25 Siis kirjutas kuningas Da˜
˜
reios koigist rahvastest, hoimudest ja keeltest inimestele, kes
˜
¨
6:18 1 Teine voimalik tahendus: „tema
juurde ei toodud muusikuid”.
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maa peal elasid: a „Teie rahu
olgu suur! 26 Ma annan kor˜
ralduse, et koikjal mu kuning¨
riigis tuleb hirmust variseda
Taanieli Jumala ees, b sest tema
¨
on elav Jumal ja ta pusib iga¨
vesti. Tema kuningriiki ei havi˜
tata iial ja tema valitsusvoim on
¨ ¨
¨ ¨
jaav. c 27 Tema paastab d ja va¨
bastab, teeb tunnustahti ja imesid nii taevas kui ka maa peal.e
¨ ¨
˜
Tema paastis Taanieli lovide
¨ ¨
kuusist.”
28 Ja Taanielil oli Dareiose f
¨
kuningriigis ja parslase Kyrose g kuningriigis hea elu.
¨
Babuloni kuninga Belsatsa¨
ri h esimesel aastal nagi Taa¨
niel voodis olles und ja nage¨
musi.i Ta kirjutas oma unenao
¨
˜
˜
ules, j pani koik pohjalikult kir¨
ja. 2 Taaniel utles:
¨
¨ ¨
¨
„Ma nagin oosel nagemustes nelja taevatuult, mis panid
¨
mollama tohutu suure mere.k
¨
3 Merest tuli valja neli hiiglas˜
likku metsalist, l koik erinevad.
˜
4 Esimene oli nagu lovi m ja
¨
tal olid kotka tiivad. n Ma na¨
gin, kuidas temalt tiivad ara re˜
¨
biti. Ta tosteti maast ules, pandi seisma kahele jalale nagu ini¨
mene ja talle anti inimsuda.
¨
5 Siis ma nagin teist metsa¨
list, kes oli nagu karu.o Ta uks
˜
¨
pool tosteti ules ja tal oli suus
hammaste vahel kolm ribi. Tal¨
˜
¨ ¨
le oeldi: „Touse, soo palju lip
ha!”
¨
¨
6 Parast seda nagin ma veel
¨
uht metsalist, kes oli nagu leopard, q aga ta seljal oli neli tiiba, mis olid otsekui linnutiivad.
Sel metsalisel oli neli pead r ja
˜
talle anti valitsusvoim.
¨
¨
¨
7 Seejarel nagin ma oistes
¨
nagemustes neljandat metsa¨
list — hirmuaratavat, kohutavat
ja erakordselt tugevat. Tal olid
˜
suured raudhambad. Ta ogis ja

7
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¨
¨ ¨
purustas ning trampis ulejaagi
jalge alla. a See metsaline erines
˜
¨
koigist eelmistest ja tal oli kumme sarve. 8 Kui ma silmitse˜
sin tema sarvi, tousis nende va¨
¨
helt veel uks sarv, vaike sarv, b
˜
¨
ja selle eest tommati valja kolm
esimestest sarvedest. Sel sarvel olid silmad otsekui inime¨ ¨
¨
se silmad ja suu, mis raakis ulbelt1. c
¨
9 Ma nagin, kuidas troonid
˜
seati paika ja Elatanud vottis istet.e Tema riided olid valged nagu lumi f ja tema juuksed
nagu puhas vill. Tema trooniks
olid tuleleegid, selle rattaiks
˜
oli polev tuli. g 10 Tema juu¨
˜
rest voolas valja tulejogi.h Tuhat korda tuhat teenisid teda ja
¨
¨
kumme tuhat korda kumme tu˜
hat seisid tema ees. i Kohus j vottis istet ja raamatud avati.
11 Ma vaatasin edasi, sest
¨
˜
minuni kostsid ulbed sonad, mi¨ ¨
¨
da sarv raakis. k Ma nagin, kuidas see metsaline tapeti ning
˜
tema keha polevasse tulle hei¨
deti ja havitati. 12 Aga teistelt
˜
metsalistelt l voeti nende valit˜
¨
susvoim ara ning nende eluiga
˜
pikendati mingi aja vorra.
¨
¨
¨
13 Ma nagin oistes nagemustes, et taeva pilvedega tuli keegi inimesepoja1 m sarnane. Ta
sai loa minna Elatanu n juurde
ja ta viidi tema ette. 14 Talle anti valitsus, o au p ja ku˜
ningriik1, et koigist rahvastest,
˜
hoimudest ja keeltest inimesed
teda teeniksid.q Tema valitsus
˜
on igavene, sellele ei tule lop¨
pu, tema kuningriiki ei havitata. r
15 Minu, Taanieli vaim oli ra¨
hutu, sest mu nagemused ko˜
˜
7:8 1 Voib tolkida ka „suu, mis hooples”.
˜
˜
7:13 1 Vt „Sonaseletusi”. 7:14 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „kuningavoim”.
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¨
hutasid mind. a 16 Ma laksin
¨
uhe juurde, kes seal seisis, et
¨
˜
¨
kusida temalt, mida see koik tahendab. Ta andiski mulle vastu¨
se ja selgitas need asjad ara.
17 „Need neli hiiglaslikku
metsalist b on neli kuningat, kes
˜
tousevad maa peal. c 18 Aga
˜
¨
¨
Koigevagevama puhad d saavad
¨ ¨
kuningriigi e ja see jaab neile
alatiseks, jah, igaveseks.”
19 Siis tahtsin ma rohkem
teada saada neljanda metsa˜
lise kohta, kes koigist teis¨
test erines. Ta oli vaga hirmu¨
aratav, raudhammaste ja vask¨ ¨
˜
kuunistega. Ta ogis ja purustas
¨
¨ ¨
ning trampis ulejaagi jalge alla. f
20 Samuti tahtsin ma rohkem
¨
teada saada kumne sarve g koh¨
ta ta peas ja veel selle uhe sar˜
ve kohta, mis tousis ja mille ees
kolm maha langesid, h selle sarve kohta, millel olid silmad ja
¨
¨ ¨
ulbelt raakiv suu ning mis oli
teistest suurem.
¨
21 Ma nagin, kuidas seesa˜
¨
ma sarv sodis puhadega ja oli
˜
voidukas, i 22 kuni tuli Elata˜
nu j ja langetati kohtuotsus Koi¨
¨
k
gevagevama puhade kasuks ja
˜
¨
¨ ¨
joudis katte maaratud aeg, mil
¨
puhad said kuningriigi. l
¨
˜
23 Ta utles nonda: „Neljas metsaline on neljas kuningriik, mis hakkab maa peal va˜
litsema. See erineb koigist
teistest kuningriikidest. See
˜
¨
ogib ara kogu maa, trambib sellel ja purustab selle. m
¨
¨
24 Need kumme sarve on kum˜
me kuningat, kes tousevad sel¨
lest kuningriigist. Parast neid
˜
¨
touseb veel uks, kes erineb eelmistest, ning ta alandab kolme
¨ ¨
˜
kuningat. n 25 Ta raagib Koi˜
gekorgema vastu o ja vaenab
˜
¨
¨
Koigevagevama puhasid. Ta ka¨ ¨
vatseb muuta maaratud aegu

TAANIEL 7:26–8:15
ja seadust. Nad antakse tema
¨
katte ajaks, kaheks ajaks ja
pooleks ajaks1. a 26 Kuid siis
˜
˜
votab kohus istet ning votab
˜
¨
temalt valitsusvoimu ara, et ta
¨
¨
havitada ja taielikult kaotada. b
27 Kuningriik, valitsus ja
˜
koigi taevaaluste kuningriikide
¨
hiilgus antakse puhale rahvale,
˜
¨
¨
Koigevagevama puhadele. c Nende kuningriik on igavene d ning
˜
koik valitsused teenivad neid ja
kuuletuvad neile.”
˜
28 Siin loppeb see, mida ma
¨
nagin ja kuulsin. Mind, Taanieli,
˜
¨
kohutasid mu motted nii vaga,
et mu pale kahvatas. Aga ma
˜
¨
hoidsin seda koike oma sudames.”
Kuningas Belsatsari e kolmandal valitsusaastal sain
¨
¨
mina, Taaniel, veel uhe nagemuse lisaks sellele, mida ma va¨
¨
rem olin nainud. f 2 Ma nagin
¨
¨
nagemust ja ma nagin, et olin
Susa g kindluses Eelami h hal¨
¨
duspiirkonnas. Ma nagin nage¨
must ja ma nagin, et olin Uu˜
¨ ¨
lai joe1 aares. 3 Kui ma sil˜
¨
¨
mad tostsin, siis nagin, et uks
˜
¨ ¨
¨ ¨
jaar i seisab joe aares. Tal oli
kaks sarve. j Need olid pikad,
¨
kuid uks oli teisest pikem ja see
¨
˜
pikem tousis hiljem. k 4 Ma na¨ ¨
¨ ¨
˜
gin jaara puskimas
laane, pohja
¨
˜
ja louna poole. Ukski metsloom
ei suutnud talle vastu seista ja
polnud kedagi, kes oleks tema
¨
¨ ¨
kaest paastnud.l Ta tegi, mida
¨
tahtis, ja ulistas end.
¨
5 Ma vaatasin edasi ja na¨ ¨
¨
gin, kuidas uks sikk m tuli laa¨
ne poolt labi kogu maa, ilma
et oleks maapinda puudutanud.
˜
Siku silmade vahel oli voimas
n
sarv. 6 Ta tuli kahe sarvega

8

7:25 1 St kokku kolmeks ja pooleks ajaks.
˜
˜
8:2 1 Voib tolkida ka „kanali”.
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¨ ¨
¨
jaara poole, keda ma olin nai˜ ¨ ¨
nud seismas joe aares, ta jooksis raevukalt tema poole.
¨
˜
¨ ¨
7 Ma nagin, et ta joudis jaa¨
ra juurde ja oli tais tigedat
˜
¨ ¨
viha. Ta loi jaara pikali ja mur¨ ¨
dis tema kaks sarve ning jaaral
˜
polnud joudu talle vastu seista.
¨ ¨
Ta paiskas jaara maha ja trampis tema peal ning polnud ke¨ ¨
¨
dagi, kes oleks jaara tema kaest
¨ ¨
paastnud.
¨
¨
¨
8 Siis sikk ulistas end uliva¨
ga, aga niipea kui ta oli vagevaks saanud, murdus suur sarv
ning selle asemele kasvas neli
˜
voimsat sarve nelja taevatuule
poole.¨ a
¨
9 Uhest neist tuli veel uks
¨
sarv, vaike sarv, mis kasvas
¨
˜
vaga suureks — louna poole, ida poole ja ilusa maa poole. b 10 Nii suureks kasvas ta,
¨
et ulatus taevavaeni. Ta hei˜
¨
¨
tis moned selle vae ja tahtede
hulgast maa peale ning tram¨
pis nende peal. 11 Ta ulistas
¨
¨
end isegi taevavae vursti ees,
˜
¨
kellelt voeti ara alaliselt toodav
¨
ohver ja kelle rajatud puhamu
¨
c
paisati maha. 12 Vagi ja ala¨
line ohver anti sarvele. See laks
¨
˜
nii uleastumise tottu. Ta pais˜
˜
kas toe maha ja tema ettevotmisi saatis edu.
¨
13 Ma kuulsin, kuidas uks
¨
¨ ¨
puha raakis ja kuidas teine
¨
¨
˜
puha kusis sellelt, kes koneles:
¨
„Kui kaua kestab see nagemus
alaliselt toodavast ohvrist ja
¨
hukutavast uleastumisest d ning
¨
¨
puha paiga ja vae tallamisest?”
¨
14 Ta utles mulle: „Seni, kuni
¨ ¨
˜
moodub 2300 ohtut ja hommi¨
˜
kut. Puha paiga oige seisukord
taastatakse.”
¨
15 Kui mina, Taaniel, jalgisin
¨
¨ ¨
seda nagemust ja puudsin seda
˜
¨
¨
moista, nagin ma jarsku enda
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¨
ees kedagi, kellel oli mehe va¨
limus. 16 Seejarel kuulsin ma
¨ ¨
Uulai a keskelt inimese haalt,
¨ ¨
mis huudis: „Gabriel, b seleta
¨
talle see nagemus!” c 17 Siis
tuli too sinna, kus ma seisin,
˜
aga kui ta mu ligi joudis, kohkusin ma nii, et langesin silmili
¨
maha. Ta utles mulle: „Tea, ini¨
¨
mesepoeg, et see nagemus kaib
˜
lopuaja kohta.” d 18 Aga kui ta
¨ ¨
¨
minuga raakis, jain ma silmili
¨
maas olles sugavalt magama.
Siis ta puudutas mind ja pani
mu seisma sinna, kus ma enne¨
gi seisin. e 19 Ta utles: „Ma annan sulle teada, mis leiab aset
¨
˜
kohtuotsuse taideviimise lopp¨
¨
¨
¨ ¨
jargus, sest nagemus kaib maa˜
ratud aja, lopuaja kohta. f
¨ ¨
20 Kahe sarvega jaar, keda
¨
¨
sa nagid, tahendab Meedia ja
¨
Parsia kuningaid. g 21 Karva¨
ne sikk tahendab Kreeka kuningat h ja suur sarv tema silmade vahel esimest kuningat. i
22 Ja et see sarv murdus ning
¨
˜
neli tousid selle asemele, j ta˜
hendab, et tema rahvast touseb
neli kuningriiki, kuid need pole
¨
nii vagevad kui tema.
˜
23 Nende kuningriikide lo¨
¨
pupaevil, kui uleastujad on
˜
joudnud oma kurjade tegude˜
ga viimse piirini, touseb karmi
¨
˜
naoga kuningas, kes moistab
˜
kahemottelist
juttu1. 24 Ta
¨
¨
saab vagevaks, aga mitte tanu
˜
¨
omaenda joule. Hammastaval
¨
moel toob ta havingu1 ning
teda saadab kordaminek ja ta
˜
¨
tegutseb tohusalt. Ta havi¨
¨
tab vagevaid, samuti puhadest
koosnevat rahvast. k 25 Kavalalt kasutab ta edu saavuta¨
miseks pettust. Ta ulistab end
˜
˜
8:23 1 Voib tolkida ka „kes on salasepit˜
˜
sustes osav”. 8:24 1 Voib tolkida ka „ta
¨
toob kohutava havingu”.
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¨
oma sudames ning rahuajal1
¨
˜
havitab ta paljud. Ta touseb ise¨
¨
gi vurstide vursti vastu, kuid ta
¨
murtakse ilma inimkaeta.
¨
26 See, mida nagemuses
¨ ¨
˜
raagiti ohtutest ja hommiku˜
test, on tosi. Sina aga hoia see
¨
nagemus saladuses, sest see
¨
kaib kauge tuleviku kohta.” a
27 Mina, Taaniel, tundsin
¨
end seejarel kurnatuna ja olin
˜
˜
¨
mone paeva haige. b Siis ma tou¨
sin ules ja teenisin kuningat. c
¨
¨
Aga ma olin nagemuse parast
˜
vapustatud ja keegi ei moistnud
¨
seda nagemust. d
Kui Dareios, e meedlaste
soost Ahasverose poeg, oli
esimest aastat kaldealaste kuningriigi kuningas, f 2 tema valitsuse esimesel aastal, panin
¨
mina, Taaniel, raamatutes1 tahele prohvet Jeremijale tulnud
˜
Jehoova sonumit, et Jeruusalemm on varemeis g 70 aastat. h
¨ ¨
3 Ma poorasin oma palge Je˜
hoova, toelise Jumala poole,
anusin teda palves ning paastusin i kotiriides ja tuhas. 4 Ma
palvetasin oma Jumala Jehoova
poole, tunnistasin meie patte ja
¨
utlesin:
˜
„Oh, Jehoova, toeline Jumal,
¨
suur ja aukartustaratav, kes
pead kinni lepingust ja osutad truud armastust j neile, kes
¨
sind armastavad ja su kas¨
ke taidavad! k 5 Me oleme teinud pattu, eksinud, teinud kur¨
ja ja massanud l ning kaldunud
˜
¨
korvale su kaskudest ja seadustest. 6 Me pole kuulanud sinu
¨ ¨
prohveteid, m kes on raakinud
sinu nimel meie kuningatele,
peameestele, esiisadele ja kogu
¨
maa rahvale. 7 Sinu paralt,

9

˜
¨
8:25 1 Teine voimalik tahendus: „hoiata¨
mata”. 9:2 1 St puhades raamatutes.

TAANIEL 9:8–22

˜
Jehoova, on oiglus, aga meie
¨
¨ ¨
osa on habi, nagu see on nuudki, Juuda meeste, Jeruusalemma elanike ja kogu Iisraeli osa,
nende, kes on ligidal ja kau˜
gel koigis maades, kuhu sa oled
nad hajutanud, kuna nad murdsid sulle truudust. a
¨
8 Jehoova, meie osa on habi, meie kuningate, peameeste
ja esiisade osa, sest me oleme
sinu vastu pattu teinud. 9 Jehoova, meie Jumal, sa oled halastav ja andestav, b aga meie
¨
oleme sinu vastu massanud. c
˜
10 Me pole votnud sind kuulda,
meie Jumal Jehoova, ega ole
¨
toiminud su seaduste jargi, mis
sa oled andnud meile oma prohvetite kaudu. d 11 Kogu Iisrael
¨
on astunud ule sinu seadu˜
sest, nad pole votnud kuulda
¨ ¨
˜
¨ ¨
su haalt ja on korvale poordu˜
nud. Seetottu oled sa valanud
meie peale selle vandega kinnitatud needuse, mis on kirjas
Jumala teenija Moosese seaduses, e sest me oleme sinu vastu
pattu teinud. 12 Sa oled vii¨
˜
nud taide oma sonad, mis sa
¨ ¨
raakisid meie ja meie valitseja¨
te kohta, f kes meie ule valitsesid, ning toonud meie peale
˜
suure onnetuse. Kogu taeva all
¨
pole sundinud midagi selle sarnast, mis on tabanud Jeruusalemma. g 13 Just nagu on kirjas Moosese seaduses, nii on
˜
tulnud meie peale kogu see onnetus, h ja siiski pole me anunud
oma Jumalalt Jehoovalt halas¨ ¨
tust. Me pole poordunud oma
¨ ¨
˜
suutegudest i ega ole moistnud,
˜
et sa pead oma sona.
14 Jehoova, sa olid valvas ja
˜
˜
toid meie peale onnetuse, sest
sina, meie Jumal Jehoova, oled
˜
˜
oiglane koigis oma tegudes, mis
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sa oled teinud, meie aga pole
¨ ¨
˜
sinu haalt kuulda votnud. a
15 Meie Jumal Jehoova, si˜
¨
¨
na toid vageva kaega oma rah¨
va Egiptusest valja b ja tegid
oma nime tuntuks, nagu see
¨
on tanini. c Meie aga oleme pattu teinud, oleme kurja teinud.
˜
16 Jehoova, kuna sa oled oig˜
lane koigis oma tegudes, d siis
¨ ¨
poordugu su viha ja raev sinu
linnalt Jeruusalemmalt, sinu
¨
¨
puhalt maelt. Sest meie pat¨ ¨
tude ja meie esiisade suute˜
gude tottu teotavad Jeruusa˜
lemma ja sinu rahvast koik
¨
need, kes on meie umber. e
¨ ¨
17 Kuula nuud, meie Jumal,
oma teenija palvet ja anumist
ning lase oma palge hiilgusel
¨
paista oma laastatud f puhamu
¨
peale g iseenda parast, Jehoova.
¨ ¨
˜
18 Poora oma korv, mu Jumal,
ja kuula! Ava oma silmad ja vaata seda laastatud linna, millele on pandud sinu nimi! Me
˜
ei anu sind mitte omaenda oigete tegude alusel, vaid selle¨
¨
parast, et sina oled vaga ha˜
lastav. h 19 Oo, Jehoova, vota
kuulda! Jehoova, anna andeks! i
¨
Jehoova, pane tahele ja tegut¨
se! Iseenda parast, mu Jumal,
¨
ara viivita, sest su linnale ja su
rahvale on pandud sinu nimi.” j
¨ ¨
20 Kui ma alles raakisin
ja palvetasin ning tunnistasin
oma pattu ja oma rahva Iisraeli pattu ning palusin oma Juma¨
lat Jehoovat oma Jumala puha
¨
¨
mae parast, k 21 kui ma alles
¨ ¨
palves raakisin, siis tuli see
mees, Gabriel, l keda ma olin
¨
¨
varem nagemuses nainud. m Ma
¨
˜
olin rampvasinud, kui ta ohtuse ohvrianni toomise ajal minu
¨ ¨
juurde tuli. 22 Ta raakis minuga, et anda mulle arusaa¨
mist. Ta utles:
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„Taaniel, ma olen tulnud sel˜
leks, et aidata sul koike pare˜
mini moista. 23 Juba su anu˜
˜
mise algul joudis minuni sonum
˜
ja ma tulin seda sonumit sulle
teada andma, sest sa oled Ju¨
malale vaga kallis1. a Pane siis
¨
¨ ¨
¨
tahele ja puua nagemusest aru
saada.
¨
24 Su rahvale ja su puhale
¨ ¨
¨
linnale b on maaratud 70 nada˜
¨
lat1, et teha lopp uleastumise¨ ¨
le, kaotada patt, c lepitada suu, d
˜
tuua igavene oigus, e kinnitada
¨
pitseriga nagemus ja prohveti˜
˜
¨
kuulutus f ning voida koige pu˜
ham paik. 25 Tea ja moista, et
¨
ajast, kui antakse kask Jeruu¨
salemm taastada ja ules ehitada, g kuni ajani, kui tuleb mes¨
sias1, h juht, i on 7 nadalat ja veel
¨
62 nadalat. j Jeruusalemm taas¨
¨
tatakse ja ehitatakse ules uhes
¨
valjaku ja vallikraaviga, kuid
see on raske aeg.
¨
¨
26 Parast 62 nadalat messias
¨ ¨
tapetakse k ja talle ei jaa midagi. l
¨
¨
Linna ja puha paiga havitab
¨
uhe saabuva juhi rahvas. m Selle
˜
lopp tuleb kui uputus. Kuni tu˜
¨
˜
leb lopp, kaib soda. Laastamine on otsustatud. n
27 Ta1 hoiab paljude jaoks
˜
¨
¨
lepingut jous veel uhe nadala.
¨
Nadala keskel kaotab ta ohvri
ja ohvrianni. o
¨
Laastaja tuleb jalkuste tiibadel p ning Jumala langetatud
¨
otsus valatakse valja laastatu
¨
peale, kuni ta on havitatud.”
¨
Parsia kuninga Kyroseq kolmandal aastal anti
Taanielile, kelle nimeks oli pan-
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˜
˜
9:23 1 Voib tolkida ka „Jumal hindab
¨
˜
sind vaga korgelt”. 9:24 1 St aasta¨
˜
nadalat; kokku 490 aastat. 9:25 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „voitu”. 9:27 1 Ilmselt messias.
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¨
dud Beltsassar, a uks ilmutus.
˜
˜
¨
See oli toene sonum uhe suure
˜
˜
konflikti kohta. Ta moistis so¨
numit ja tal aidati nahtust aru
saada.
¨
2 Neil paevil olin mina, Taa¨
¨
¨
niel, kolm nadalat jarjest sugavalt kurb. b 3 Rammusat rooga
¨ ¨
ma ei soonud ning liha ja vei˜
ni ei votnud ma suu sissegi, ka
˜
ei voidnud ma end nende kol¨
me nadala jooksul. 4 Esimese
¨
¨
kuu kahekumne neljandal pae˜
val, kui ma olin suure joe, Tigrise1c kaldal, 5 vaatasin ma
¨
¨
¨
ules ja nagin uht linastes riietes d meest, kellel oli Uufase
¨ ¨
¨ ¨
kullast voo vool. 6 Tema ihu
¨
¨
¨
oli nagu krusoliit, e nagu valgu sarnane, silmad otsekui
˜
˜
¨
polevad torvikud, kasivarred
¨
¨ ¨
ja jalad nagu laikima loodud
˜
˜
vask f ning ta sonad kolasid¨ ot¨ ¨
sekui rahvahulga haal. 7 Uks¨
nes mina, Taaniel, nagin seda
¨
nagemust, minuga koos olnud
¨
mehed seda ei nainud.g Ometi
˜
¨
hakkasid nad kovasti varisema
ja jooksid peitu.
¨
¨
8 Ma jain uksi. Kui ma seda
˜
¨
¨
voimsat nagemust nagin, rau˜
¨ ¨
¨
ges mu joud, mu vaarikast va¨ ¨
¨
limusest ei jaanud midagi jare¨
˜
le ja ma jain jouetuks. h 9 Siis
˜
ma kuulsin, et ta koneleb. Aga
¨ ¨
¨
kui ma ta haalt kuulsin, jain ma
¨
sugavalt magama, olles silmili maas. i 10 Kuid siis puudu¨
¨
tas mind kellegi kasi j ja aratas
¨
˜
¨
mu ules ning ma tousin kapuki¨
le. 11 Ta utles mulle:
„Taaniel, kes sa oled Juma¨
¨
lale vaga kallis,1 k pane tahele
˜
¨ ¨
neid sonu, mis ma sulle raagin.
˜
¨
Touse pusti, sest mind on saadetud sinu juurde.”
˜
˜
10:4 1 Sona-sonalt „Hiddekeli”. 10:11
˜
˜
¨
˜
1 Voib tolkida ka „keda Jumal vaga korgelt hindab”.

TAANIEL 10:12–11:7

¨
Kui ta oli seda mulle oelnud,
˜
¨
tousin ma vabisedes pusti.
¨
¨
12 Ta utles mulle: „Ara kara
da, Taaniel, sest esimesest
¨
¨ ¨
paevast peale, kui sa puudsid
¨
˜
kogu sudamest neid asju moista
ja alandusid oma Jumala ees,
˜
˜
voeti su sonu kuulda ning ma
˜
¨
olengi tulnud sinu sonade pa¨
rast. b 13 Aga Parsia kuningli¨
ke valduste vurst c seisis mul¨
le vastu 21 paeva. Kuid siis tuli
¨
¨
¨
Miikael1, d uks tahtsamaid vurs¨
te, mulle appi ning ma jain
¨
sinna Parsia kuningate juurde.
14 Ma olen tulnud, et aidata
˜
sul moista, mis juhtub sinu rah¨
vaga viimseil paevil, e sest see
¨
¨
nagemus kaib tuleviku kohta.” f
¨ ¨
15 Kui ta minuga raakis, lan¨
˜
getasin ma pea ja jain sonatuks. 16 Siis puudutas keegi,
¨
¨
kes nagi valja nagu inimene, mu
¨
huuli g ning ma avasin suu ja utlesin sellele, kes mu ees seisis:
¨
„Mu isand, nagemus pani mind
¨
˜
varisema ja mul pole enam joudu. h 17 Kuidas siis mina, su
sulane, suudaksin oma isanda¨ ¨
˜
ga raakida? i Ei ole minus jou¨ ¨
du ega ole minusse jaanud hin˜
geohkugi.” j
¨
¨
18 See, kes nagi valja nagu
¨
inimene, puudutas mind jalle ja
˜
¨
andis mulle joudu. k 19 Seejarel ta lausus: „Sina, kes sa oled
¨
¨
Jumalale vaga kallis, l ara karda. m Rahu sulle! n Ole tugev, jah,
ole tugev!” Kui ta oli mulle seda
¨
˜
oelnud, tundsin ma endas jou¨
¨ ¨
du ja utlesin: „Mu isand raakigu, sest sa oled andnud mulle
˜
joudu.”
¨
20 Siis ta utles: „Kas sa tead,
¨
miks ma su juurde tulin? Ma la¨ ¨
˜
¨
hen nuud tagasi voitlema Parsia
¨
¨
vurstiga, o ja kui ma lahen, tu¨
10:13 1 Nimi Miikael tahendab „Kes on
nagu Jumal?”.
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¨
leb ka Kreeka vurst. 21 Ometi
¨ ¨
raagin ma sulle, mis on kirjuta˜
tud toeraamatusse. Mind ei toeta neis asjus mitte keegi peale
¨
teie vursti a Miikaeli. b
Meedlase Dareiose c esimesel aastal olin mina
talle1 toeks ja abiks. 2 See,
¨
mida ma sulle praegu utlen, on
˜
tosi.
¨
˜
Parsias touseb veel kolm kuningat, aga neljas kogub endale
˜
suuremaid rikkusi kui koik tei¨
sed. Kui ta on tanu oma rikkusele tugevaks saanud, paneb ta
˜
koik liikuma Kreeka kuningriigi
vastu. d
˜
¨
¨
3 Siis touseb uks vagev ku˜
ningas, kes valitseb suure voimuga e ja teeb, mida tahab.
˜
4 Aga kui ta on tousnud, mur¨
dub ta kuningriik tukkideks ja
jagatakse nelja taevatuule poole f ning antakse neile, kes pole
¨
tema jarglased, kuid nad ei saa
˜
sellist voimu, millisega tema oli
valitsenud. Ta kuningriik juuri¨
¨
takse valja ja see laheb teistele.
˜
5 Louna kuningas, kes on
¨
uks tolle juhtidest, muutub tugevaks, aga keegi1 saab tema
¨
˜
ule voimu ja hakkab valitsema
˜
suurema voimuga, kui oli tema2
˜
valitsusvoim.
¨
6 Aastate parast teevad nad
˜
¨
liidu ja louna kuninga tutar
˜
tuleb pohja kuninga juurde,
˜
˜
et solmida vordne kokkulepe.
¨
¨
˜
¨
Kuid tutre kasivarre joud ei sai¨ ¨
¨
li ning kuningas ei jaa pusima
¨
¨
ega tema kasivars. Tutar antak¨
se ara, samuti need, kes ta sin˜
na toid, ja see, kes tema sigitas,
ja see, kes ta neil aegadel tu¨
gevaks tegi. 7 Tutre juurtest

11

˜
11:1 1 St Miikaelile. 11:5 1 Ilmselt pohja
˜
kuningas. 2 Ilmselt louna kuninga.
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˜
¨
˜
touseb uks vosu tema1 aseme˜
¨
˜
le ning tuleb sojavae ja pohja
kuninga kindluse vastu, tegut˜
seb nende vastu ning voidab nad
¨
ara. 8 Nende jumalad, valatud
¨ ¨
˜
kujud, vaartuslikud hobe- ja
kuldasjad ning vangid toob ta
˜
Egiptusse. Ta hoiab moned aas˜
tad eemale pohja kuningast,
˜
9 kes tuleb louna kuninga ku¨
ningriiki, kuid laheb siis tagasi
oma maale.
10 Tema1 pojad aga seavad
˜
end sojaks valmis ja ¨ koguvad
˜
¨
kokku suure sojavae. Uks neist2
¨
¨
tungib edasi ja kaib ule maa ot¨
sekui uputus. Ent ta laheb ta˜
˜
gasi ja sodib, kuni jouab oma
kindlusse.
˜
11 Louna kuningas saab ti¨
¨
˜
gedaks, laheb valja ja voitleb
˜
temaga, pohja kuningaga, ning
see ajab kokku suure rahvahul¨
ga, mis aga antakse tema1 katte. 12 See rahvahulk viiakse
¨
¨
¨
¨
ara. Tema1 suda laheb ulbeks
˜
¨
ja tema tottu langevad kumned
¨
tuhanded, aga ta ei kasuta ara
oma tugevat positsiooni.
˜
13 Pohja kuningas tuleb tagasi ja ta kogub suurema rahvahulga kui esimesel korral. Hil¨
jem, aastate parast, tuleb ta
¨
˜
suure ja hastivarustatud soja¨
˜
vaega. 14 Sel ajal tousevad
˜
paljud louna kuninga vastu.
˜
¨
Sinu rahva seast touseb va¨
¨ ¨
givaldseid1, kes puuavad nage¨
must taide viia, kuid neid ei
saada edu.
˜
15 Pohja kuningas tuleb ja
kuhjab piiramisvalli ning vallu˜
tab kindlustatud linna. Louna
˜
¨
sojavaed1 ei pea vastu, ka mit˜
te tema parimad sojamehed,
˜
11:7, 11, 12, 16 1 Ilmselt louna kuninga.
˜
˜
11:10 1 Ilmselt pohja kuninga. 2 Sona˜
˜
˜
sonalt „ta”. 11:14 1 Voib tolkida ka
¨ ¨
˜
˜
„roovlite poegi”. 11:15, 22 1 Sona-so¨
nalt „kasivarred”.
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˜
¨
¨ ¨
neil pole joudu pusima jaada.
16 See, kes tuleb tema1 vastu, teeb, mida tahab, ja keegi
¨
¨ ¨
ei suuda tema ees pusima jaada. Ta2 seisab ilusal maal a ning
¨
¨
¨
tema kael on vagi havingut
tuua. 17 Ta tuleb otsustavalt
˜
kogu oma kuningriigi voimsu˜
˜
sega, temaga solmitakse vord˜
ne kokkulepe ja ta tegutseb to¨
husalt. Tal lubatakse tutrele1
¨
kahju teha. Tutar aga ei lase sel
¨
¨ ¨
sundida ega jaa tema poolele.
¨ ¨
¨
18 Kuningas poorab oma nao
rannikualade poole ja vallutab
¨
¨
paljud maad. Aga uks vaepealik
˜
¨
teeb lopu kuninga ulbitsemisele, mida ta oli pidanud taluma,
¨
ja maksab talle selle eest katte.
¨ ¨
¨
19 Siis poorab ta2 oma nao tagasi oma maa kindluste poole,
aga ta komistab ja langeb ning
teda ei leita enam.
˜
20 Tema asemele touseb
˜
keegi, kes saadab maksunoud¨
ja1 suursugust kuningriiki labi
¨
˜
¨
kaima, aga mone aja parast ta
¨
murtakse, kuid mitte viha labi
˜
ega sojas.
˜
¨
21 Tema asemele touseb uks
˜
polatu1, kellele ei osutata ku¨ ¨
ningavaarset austust. Ta tuleb rahuajal2 ning haarab libekeelsusega3 kuningriigi enda¨
le. 22 Ta uhub ara uputuse˜
¨
na tulnud sojavaed1 ja need
murtakse, niisamuti lepingu b
˜
juht. c 23 Temaga solmitud lii˜
du tottu teeb ta pettust ning
˜
¨
¨
touseb ja saab vagevaks vaike¨
se rahvaga. 24 Rahuajal2 laheb ta halduspiirkonna rikkaimasse ossa ja teeb seda, mida
˜
11:16, 19 2 Ilmselt pohja kuningas.
˜
˜
11:17 1 Sona-sonalt „temale” (nais˜
˜
soost). 11:20 1 Voib viidata ka soja¨
¨
˜
˜
vakke varbajale. 11:21 1 Voib tolkida ka
˜
¨ ¨
˜
„polastusvaarne”. 11:21, 24 2 Teine voi¨
malik tahendus: „hoiatamata”. 11:21
˜
˜
3 Voib tolkida ka „intriigidega”.

TAANIEL 11:25–40
tema isad ja isade isad pole tei˜
nud. Ta jagab rahvale soja- ja
¨ ¨
roovsaaki ning vara. Ta haub
salaplaane kindlustatud paika˜
de vastu, kuid vaid monda aega.
˜
˜
25 Ta votab kokku jou ja jul¨
˜
guse, et runnata oma suure so¨
˜
˜
javaega louna kuningat. Ka lou˜
na kuningas valmistub sojaks
˜
˜
erakordselt suure ja voimsa so¨
¨ ¨
¨
javaega. Ta1 ei jaa pusima, sest
tema vastu hautakse salaplaa¨ ¨
ne. 26 Need, kes soovad tema
˜
horgutisi, murravad ta.
˜
¨
¨
Tema sojavagi puhitakse minema ja paljud langevad tapetuina.
¨
27 Nende kahe kuninga suda
¨
kaldub kurja tegema ja uhes
¨ ¨
¨
lauas istudes raagivad nad uks˜
teisele valet. Kuid neil ei on˜
nestu miski, sest lopp tuleb al¨ ¨
les maaratud ajal. a
¨
28 Ta1 laheb tagasi oma
maale suure varandusega ja ta
¨
¨
suda on puha lepingu vastu. Ta
˜
tegutseb tohusalt ning naaseb
oma maale.
¨ ¨
¨
29 Maaratud ajal tuleb ta jal˜
le louna vastu, kuid sel korral ei
¨
lahe nii nagu varem. 30 Tema
vastu tulevad Kittimi b laevad ja
ta alandatakse.
¨
Ta laheb tagasi, suunab oma
¨
raevu puha lepingu vastu c ja te˜
¨
gutseb tohusalt. Ta laheb taga¨ ¨
si ja poorab pilgu neile, kes on
¨
¨
huljanud puha lepingu. 31 Ta
¨
˜
¨
saadab valja sojavaed1 ja need
¨
¨
ruvetavad puhamu d ehk kind˜
luse ning korvaldavad alaliselt
toodava ohvri. e
¨
Nad panevad kohale jaleda
laastaja. f
32 Need, kes kurja tehes lepingut rikuvad, paneb ta oma
libekeelsusega usust tagane˜
11:25, 28, 36 1 Ilmselt pohja kuningas.
˜
˜
¨
11:31 1 Sona-sonalt „kasivarred”.
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ma. Aga see rahvas, kes tun˜
neb oma Jumalat, on voidukas
˜
ja tegutseb tohusalt. 33 Taiplikud a rahva seast jagavad aru˜
saamist paljudele. Monda aega
˜ ˜
langevad nad mooga, tuleleeki¨ ¨
de, vangistamise ja ruustamise
ohvriks.1 34 Kui nad aga kannatusi kogevad, saavad nad pisut abi. Paljud liituvad nende˜
ga libekeelsuse abil. 35 Monedel taiplikest lastakse kannatu¨
si kogeda, et rahvast seelabi
sulatada, puhastada ja valgeks
teha, b kuni see aeg otsa saab.
¨ ¨
See tuleb maaratud ajal.
36 Kuningas1 teeb, mida ta¨
˜
hab, ulistab ennast ja tostab
˜
end igast jumalast korgemale.
¨ ¨
Jumalate Jumala c vastu raagib
˜
ta ennekuulmatuid asju. Tal on˜
nestub koik, kuni kohtuotsuse
¨
˜
˜
taideviimine jouab lopule, sest
¨
mis on otsustatud, peab sundima. 37 Ta ei hooli oma isade
Jumalast, ka ei hooli ta naiste ihaldatust ega mingist muust
˜
˜
jumalast, vaid tostab end koi˜
gist teistest korgemale. 38 Ta
austab hoopis kindluste jumalat. Jumalat, keda ta isad ei
˜
tundnud, austab ta kulla, hobe¨ ¨
¨ ¨
da, vaariskivide ja vaartasjade˜ ˜
ga. 39 Voora jumala abiga te˜
˜
gutseb ta tohusalt koige tugevamate kindluste vastu. Neile,
kes teda tunnustavad,1 osutab
ta suurt au ja paneb nad valit¨
sema paljude ule. Ta jagab tasu
eest maad.
˜
˜
40 Lopuajal hakkab louna ku˜
˜
ningas temaga touklema.1 Pohja
˜
˜
11:33 1 Voib tolkida ka „nad pannak˜
˜ ˜
se moneks ajaks komistama mooga,
¨ ¨
tuleleekide, vangistamise ja ruustami¨
˜
¨
se labi”. 11:39 1 Teine voimalik tahendus: „neile, keda ta tunnustab”. 11:40
˜
˜
˜
¨
˜
1 Voib tolkida ka „lopuajal laheb louna
kuningas temaga sarvipidi kokku”.
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˜
kuningas tormab talle kallale sojavankrite, ratsanike ja paljude
laevadega. Ta1 tungib maades¨
¨
se ning puhib neist ule otsekui
uputus. 41 Ta tungib ka ilusale maale a ja paljud maad lange¨
vad. Aga Edom, Moab ja taht¨ ¨
samad ammonlased paasevad ta
¨
¨
kaest. 42 Ta sirutab kae maade
¨
¨ ¨
jarele, ka Egiptusemaa ei paase.
43 Ta valitseb peidetud kuld- ja
˜
˜
hobeaarete ning koigi Egiptuse
¨ ¨
¨
¨
vaarisesemete ule. Liibualased
¨
¨
ja etiooplased kaivad tema jarel.
˜
44 Kuid sonumid idast ja
˜
pohjast teevad ta rahutuks ning
¨
¨
ta laheb valja suures raevus,
¨
et hukata ja havitada paljusid.
¨
45 Ta pustitab oma kuninglikud telgid suure mere ja ilusa
¨
¨
¨
maa b puha mae vahele. Ta la˜
heb oma lopule vastu ja keegi
ei aita teda.
˜
Sel ajal touseb Miikael1, c
¨
suur vurst, d kes seisab
¨
su rahva eest. Siis on hadaaeg,
mille sarnast pole olnud rahva ilmumisest kuni selle ajani.
¨ ¨
Aga sel ajal paaseb sinu rah¨
vas, e igauks, kes leitakse olevat
raamatusse kirjutatud. f 2 Paljud neist, kes maamullas ma¨
¨
¨
gavad, arkavad ules: uhed iga¨
veseks eluks, teised habista˜
miseks ja igaveseks polastamiseks.
¨
3 Siis saravad taiplikud kirkalt kui taevalaotus ning need,
˜
kes aitavad paljusid oiguse tee¨
le, otsekui tahed ikka ja igavesti.
4 Aga sina, Taaniel, hoia
˜
neid sonu saladuses ja pitseeri raamat niikauaks kinni, kuni
˜
saabub lopuaeg. g Paljud hak-

12

˜
11:40 1 Ilmselt pohja kuningas. 12:1
¨
1 Nimi Miikael tahendab „Kes on nagu
Jumal?”.
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kavad seda hoolega uurima ja
˜
¨
toest arusaamine suveneb1.” a
¨
5 Siis mina, Taaniel, nagin
seal seismas veel kahte isikut,
¨
˜
˜
uht joe sellel kaldal
¨ ja teist joe
¨
teisel kaldal. b 6 Uks neist kusis linastes riietes mehelt, c kes
˜
oli joe vete kohal: „Kui palju
¨
˜
aega veel laheb, kuni koik
see imeline teoks saab?” 7 Ma
kuulsin, kuidas linastes riietes
˜
mees, kes oli joe vete kohal, an¨
dis oma paremat ja vasakut katt
˜
taeva poole tostes vande Jumala juures, kes elab igavesti: d
¨ ¨
¨ ¨
„On jaanud maaratud aeg, kaks
¨ ¨
maaratud aega ja pool aega1.
˜
¨
Niipea kui lopetatakse puha
˜
rahva jou murdmine, e saab see
˜
koik teoks.”
8 Ma kuulsin, aga ei saanud
¨
¨
aru f ja kusisin seeparast: „Mu
˜
isand, millega need asjad loppevad?”
¨
9 Ta utles: „Mine, Taaniel,
˜
sest neid sonu hoitakse saladuses ja need on kinni pitseeri˜
tud kuni lopuajani. g 10 Paljud
puhastavad end ja saavad valgeks ning neid sulatatakse. h Ent
¨
jumalatud teevad kurja ja ukski
˜
jumalatu ei saa neist sonadest
aru, taiplikud aga saavad. i
˜
11 Alates ajast, kui korvaldatakse alaliselt toodav ohver j
¨
ja pannakse kohale jale laasta¨
ja, k on ˜ 1290 paeva.
12 Onnelik on see, kes
¨
ootab1, kuni saavad labi 1335
¨
paeva.
˜
13 Aga sina mine lopule vas¨
tu. Sa lahed puhkama, kuid sa
˜
¨
¨
toused ules, et saada katte oma
¨
˜
liisuosa1 paevade lopus.” l
˜
˜
˜
˜
12:4 1 Voib tolkida ka „oige opetus levib”. 12:7 1 St kokku kolm ja pool aega.
˜
˜
˜
12:12 1 Voib tolkida ka „ootab ohinal”.
˜
˜
˜
12:13 1 Voib tolkida ka „kuid sa toused
¨
¨ ¨
ules sulle maaratud kohas”.

HOOSEA
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨
8 Ebajumalateenistuse tagajarjed (1–14)
¨
˜
Kulvavad tuult, loikavad
tormi (7)
Iisrael on unustanud oma
Looja (14)
¨
9 Jumal hulgab Efraimi (1–17)
¨
¨
¨ ¨
Puhendumine habivaarsele
ebajumalale (10)

1

Hoosea naine ja tema lapsed (1–9)
Jisreel (4), Lo-Ruhama (6) ja
Lo-Ammi (9)
¨
Taastamise ja uhtseks saamise
lootus (10, 11)
2 Truudusetut Iisraeli karistatakse (1–13)
¨
Jehoovast saab jalle
abielumees (14–23)
¨
¨ ¨
„Sel paeval huuab ta mind
oma meheks” (16)

10 Iisrael, metsistuv viinapuu,
¨
havitatakse (1–15)
¨
˜
Kulvamine ja loikamine (12, 13)
11 Jumal on armastanud Iisraeli tema
˜
poisipolvest peale (1–12)
„Ma kutsusin oma poja
Egiptusest” (1)
¨ ¨
12 Efraim poordugu Jehoova juurde
tagasi (1–14)
˜
Jaakobi voitlus Jumalaga (3)
Jaakob nutab ja anub Jumala
˜
onnistust (4)
13 Ustavusetu Efraim on unustanud
Jehoova (1–16)
„Surm, kus on sinu astel?” (14)
¨ ¨
14 Kutse poorduda tagasi Jehoova
juurde (1–3)
Huultega toodav ohvriand (2)
Iisraeli ravimine truudusetusest (4–9)

3 Hoosea ostab oma truudusetu naise
tagasi (1–3)
¨ ¨
Iisrael poordub Jehoova juurde
tagasi (4, 5)
¨
4 Jehoova kaib kohut Iisraeliga (1–8)
Maal ei tunta Jehoovat (1)
Iisrael teenib ebajumalaid ja
hoorab (9–19)
Hooruse vaim viib eksiteele (12)
5 Kohtuotsus Efraimi ja Juuda
kohta (1–15)
¨ ¨
6 Kutse poorduda tagasi Jehoova
juurde (1–3)
Rahva truu armastus haihtub
kiiresti (4–6)
Truu armastus on parem kui
ohver (6)
¨
¨ ¨
Rahva habivaarsed teod (7–11)
7 Efraimi kurjus (1–16)
˜
¨ ¨
Jumala vorgust pole paasu (12)

˜

sonum, mis tuli
1 Jehoova
Beeri pojale Hooseale1 Juu-

da kuningate a Ussija, b Joota¨
mi, c Aahase d ja Hiskija e paevil
ning Iisraeli kuninga Jerobea¨
mi, f Jooase g poja paevil. 2 Je˜
hoova sonum, mille ta Hoosea kaudu andis, algas selliste

PTK 1
a Jes 1:1
Mi 1:1
2Aj 26:1, 3, 4
2Ku 15:32–34
2Ku 16:1–3
2Ku 18:1–3
2Ku 14:23, 24
Am 1:1
g 2Ku 13:10, 11

b
c
d
e
f



¨
1:1 1 Hoosea on luhivorm nimest Hoosa- Teine veerg
¨
¨ ¨
˜
ja, mis tahendab „Jaahi paastetud” voi a 5Mo 31:16
¨ ¨
„Jaah on paastnud”.
Ho 3:1
1192

˜
Jehoova sonadega Hooseale:
˜
„Mine vota endale naine. Ta
¨
hakkab hoorama ja sunnitab
sulle sohilapsed. Tee seda sel¨
leparast, et maa rahvas hoorab
¨
ja on Jehoova huljanud.”a
˜
3 Siis Hoosea vottis endale
¨
naiseks Diblaimi tutre Gomeri.
¨
¨
See jai lapseootele ja sunnitas
Hooseale poja.
¨
4 Jehoova utles Hooseale:

1193
„Pane poisile nimeks Jisreel1,
sest veel pisut aega ja ma
˜
nouan Jehu soolt a aru Jisreeli2
¨
verevalamise parast ning teen
˜
lopu Iisraeli soo kuningavalit¨
susele. b 5 Sel paeval murran
ma Jisreeli orus katki Iisraeli
vibu.”
¨
6 Naine jai taas lapseootele
¨
¨
¨
ja sunnitas tutre. Jumal utles
Hooseale: „Pane talle nimeks
Lo-Ruhama1, sest ma ei halasta enam c Iisraeli soo peale,
¨
vaid ajan ta ara. d 7 Aga Juuda soole ma halastan. e Mina,
¨ ¨
nende Jumal Jehoova, paastan
nad. f Kuid ma ei tee seda vibu
˜ ˜
˜
ega moogaga, soja, hobuste ega
ratsanikega.” g
˜ ˜
8 Voorutanud Lo-Ruhama,
¨
jai naine uuesti lapseootele ja
¨
¨
sunnitas poja. 9 Jumal utles:
„Pane talle nimeks Lo-Ammi1,
sest teie ei ole minu rahvas ja
mina ei ole teie Jumal.
10 Iisraeli rahvast on tulevi¨ ¨
kus nii palju nagu mere aares
¨
˜ ˜
liivateri, mida ei saa ara moota
¨
ega lugeda. h Seal, kus neile oeldi: „Teie ei ole minu rahvas”, i
¨
oeldakse neile: „Elava Jumala
pojad.” j 11 Juuda ja Iisraeli
rahvas kogutakse kokku ja nad
¨
on uhtsed. k Nad panevad enda¨
le uhe peameheks ning lahkuvad sealt maalt, sest Jisreeli l
¨
paev on suur.
¨
Oelge oma vendadele:
„Minu rahvas,”1 m
˜
ja oma odedele: „Naine,
kellele on halastatud.”2 n

2

¨
¨
1:4 1 Nimi Jisreel tahendab „Jumal kul˜
vab seemet”. 2 Linn, kus elasid pohjapoolse kuningriigi Iisraeli kuningad, ehkki pealinn oli Samaaria (vrd 1Ku 21:1).
¨
1:6 1 Nimi Lo-Ruhama tahendab „ei ole
¨
halastatud”. 1:9 1 Nimi Lo-Ammi tahendab „ei ole minu rahvas”. 2:1 1 Vrd
¨
Ho 1:9 allmarkusega. 2 Vrd Ho 1:6 all¨
markusega.
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2Ku 17:22, 23

e Ho 11:12
f 2Ku 19:
34, 35

g Jes 37:36
h 1Mo 13:16
1Mo 22:17

i 1Pe 2:10
j Ro 9:25, 26
2Ko 6:18

k Esr 3:1
Jes 11:12
Jer 3:18
Hes 37:19
Mi 2:12

l Ho 2:22
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m Jer 31:33
Hes 36:28
Sak 13:9

n Ho 2:23


Teine veerg
a Jer 3:8
b Hes 23:4, 5
Ho 3:1

c Esr 9:6
Tn 9:7
Ho 9:10

d Hes 23:7, 8
Ho 8:9

e Jes 31:1
Ho 5:13

f Jer 31:18
Hes 23:4
Ho 5:15

g 5Mo 32:
12–14
Neh 9:25

h 5Mo 32:28
Jes 1:3

¨ ¨
2 Suudistage oma ema,
¨ ¨
suudistage teda,
sest ta ei ole minu naine a
ja mina ei ole tema mees.
¨
Ta peab heitma endalt ara
hooruse,
oma rindade vahelt
abielurikkumise,
3 sest muidu ma kisun ta
alasti ja teen ta selliseks,
¨
nagu ta oli oma sundimise
¨
paeval,
˜
teen ta korbe sarnaseks,
˜
muudan pouaseks maaks
ja surman ta januga.
4 Ma ei halasta tema
poegadele,
sest nad on sohipojad.
5 Nende ema on ju
hooranud. b
Tema, kes kandis neid
¨
oma ihus, on kaitunud
¨
¨
¨ ¨
habivaarselt c ja oelnud:
¨
„Mina kain oma kirglike
¨
armukeste jarel, d
¨
nende jarel, kes annavad
mulle mu leiva ja vee,
mu villase ja linase riide,
˜
oli ja joogi.”
¨
˜
6 Seeparast ma tokestan
tema tee okkalise hekiga
¨
ja pustitan ta ette
¨ ¨
kivimuuri,
nii et ta ei leia enam
oma teeradu.
7 Ta ajab taga oma armukesi,
¨
aga ei saa neid katte, e
ta otsib neid, aga ei leia.
¨
¨
Siis ta utleb: „Ma lahen
tagasi oma esimese
mehe juurde, f
sest siis oli mul parem elu
¨ ¨
kui nuud.” g
˜
8 Ta ei moelnud, et mina olin
see, kes andis talle vilja,h
¨
˜
varsket veini ja oli,
¨
kes andis talle kulluslikult
˜
hobedat ja kulda,

HOOSEA 2:9–23
9

10

11

12

13

14

15

mida tema kasutas
Baali jaoks. a
¨
¨ ¨
Seeparast toimin ma nuud
˜
¨
teisiti ja votan ara
˜
oma vilja selle loikusajal,
¨
oma varske veini
selle valmimisajal. b
¨
Ma kisun talt ara
oma villase ja linase riide,
mis katab ta alastust.
Ma paljastan tema
varjatud kehaosad
ta armukeste silme ees
¨ ¨
ja keegi ei paasta teda
¨
minu kaest. c
˜
Ma teen lopu
˜ ˜
kogu ta roomule,
¨
ta puhadele, d noorkuu- ja
¨
hingamispaevadele ning
˜
koigile ta pidustustele.
¨
Ma havitan ta viina- ja
viigipuud, mille kohta
¨
ta on oelnud:
„Need on mu palgaks,
mis mu armukesed
mulle andsid.”
Ma teen neist padriku
ning metsloomad
¨
neelavad need ara.
˜
Ma nouan temalt aru
¨
nende paevade kohta,
kui ta ohverdas
Baali kujudele, e
˜
kaunistas end rongaste ja
ehetega ning ajas taga
oma armukesi,
aga unustas minu, f
lausub Jehoova.
¨
Seeparast keelitan ma teda,
˜
viin ta korbe,
¨ ¨
ja raagin temaga,
˜
¨
et voita ta sudant.
Sealtpeale annan ma
¨
talle tagasi ta viinamaed g
ja teen Aakori1 oru h
¨
talle lootusevaravaks.

¨
˜
2:15 1 Nimi Aakor tahendab „onnetus”.
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a Ho 8:4
b Jes 17:11
c L 50:22

16

Ho 5:14

d Am 5:21
Am 8:10

e Koh 3:7
1Ku 16:30–32
2Ku 10:28
Ho 11:2

f Jes 17:10

17

18

g 5Mo 30:5
Jes 65:21
Jer 32:15
Hes 28:
25, 26
Am 9:14

h Jos 7:24–26
Jes 65:10


Teine veerg

19

a 2Mo 15:1
b 2Mo 23:13
Jos 23:6, 7

c Sak 13:2

20

d Hes 34:25
e Jes 11:6–8
f Jes 2:4

21

Hes 39:9
Sak 9:10

g 3Mo 26:5, 6
Jer 23:6
Mi 4:3, 4

22

h Mi 7:18
i Jes 54:13
Jer 24:7
Jer 31:34

j 5Mo 28:12
Sak 8:12

k Ho 1:11
l Jer 31:27

23

Seal ta vastab mulle
¨
nagu oma nooruspaevil,
¨
nagu paeval, kui ta
¨
valjus Egiptusest. a
¨
¨ ¨
Sel paeval huuab ta mind
oma meheks
¨ ¨
ega huua mind enam
oma omanikuks1,
lausub Jehoova.
˜
Ma korvaldan Baali kujude
nimed tema suust b
ning nende nimesid
ei tuletata enam meelde. c
˜
¨
Ma solmin sel paeval
oma rahva heaks lepingu
metsloomade, d lindude
ja roomajatega. e
Ma kaotan maalt vibu,
˜ ˜
˜
mooga ja soja f
ning lasen oma rahval
elada julgesti. g
Ma kihlun sinuga
igaveseks ajaks,
ma kihlun sinuga
˜
˜
oiguse ja oigluse,
truu armastuse ja
¨
halastuse parast. h
Ma kihlun sinuga
¨
ustavuse parast,
˜
ja siis sa toesti
tunned Jehoovat. i
¨
Sel paeval ma vastan,
lausub Jehoova,
ma vastan taevale
ja see vastab maale, j
maa vastab viljale,
¨
˜
varskele veinile ja olile,
ning need vastavad
Jisreelile1. k
¨
Ma kulvan ta enesele maha
nagu seemne l
ja ma halastan temale,
kellele ei ole halastatud1,

˜
˜
¨
2:16 1 Voib tolkida ka „Baaliks”. Baal tahendab „omanik”, „isand”. 2:22 1 Ni¨
¨
mi Jisreel tahendab „Jumal kulvab see¨
met”. 2:23 1 Vrd Ho 1:6 allmarkusega.

1195

¨
ja utlen neile, kes ei ole
minu rahvas1:
„Teie olete minu rahvas,” a
¨
ja nemad utlevad mulle:
„Sina oled meie Jumal.”” b
¨
Siis Jehoova utles mulle:
„Mine armasta veel kord
oma naist, kes on teise mehe armuke ning rikub abielu, c samamoodi nagu Jehoova armastab
¨
Iisraeli rahvast, d ehkki see kaib
¨
e
teiste jumalate jarel ja armas¨
tab rosinapatsikesi1.”
2 Siis ma ostsin ta endale
˜
15 seekli1 hobeda ja pooleteise
¨
homeri2 odra eest. 3 Ma utle¨ ¨
sin talle: „Sa jaad minu omaks
pikaks ajaks. Sa ei tohi hoorata ega heita teise mehe juurde
ning minagi ei heida sinu juurde.”
¨
4 Seda selleparast, et Iisraeli rahvas elab pikka aega ilma
kuninga f ja peameheta, ilma oh¨
verdamise ja puha sambata,
˜
¨ ¨
ilma olaruu g ja teeravikujude¨
ta1. h 5 Seejarel Iisraeli rahvas
¨ ¨
poordub tagasi ning otsib oma
Jumalat Jehoovat i ja oma ku¨
ningat Taavetit.j Viimseil paevil
¨
tulevad nad varisedes Jehoova
ja tema headuse juurde. k
˜
Kuula Jehoova sonumit,
Iisraeli rahvas,
¨
sest Jehoova kaib kohut
selle maa elanikega, l
˜
kuna maal ei ole tode,
truud armastust ega
Jumala tundmist. m
2 Vohab valevandumine,
valetamine, n tapmine, o
varastamine ja
abielurikkumine. p
¨ ¨ ¨
¨ ¨
Veretoo jargneb veretoole. q

3

4

¨
2:23 1 Vrd Ho 1:9 allmarkusega. 3:1
1 Neid, mida kasutati ebajumalakummardamisel. 3:2 1 170 g. (Vt lisa B14.)
2 330 liitri. 3:4 1 St kodujumalateta.
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a Am 8:7, 8
b Am 5:10, 13
c 5Mo 17:12
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e 2Ku 17:15, 16
f Esr 9:6, 7
g Am 3:1, 2

¨
3 Seeparast tuleb maale lein a
˜
ja koik selle elanikud
¨ ¨
jaavad otsa.
Metsloomad ja linnud
¨
ning kaladki meres havivad.
¨
4 „Siiski argu keegi vaielgu
selle rahvaga ega
noomigu teda, b
sest see rahvas sarnaneb
sellistega, kes vaidlevad
preestriga. c
5 Sina, mu rahvas,
¨
komistad paevaajal
ning prohvet komistab koos
¨ ¨
sinuga, nagu oleks oo.
Ma panen su ema vaikima1.
6 Sind, mu rahvas,
pannakse vaikima,
sest sa ei tunne mind.
Kuna sa pole soovinud
˜
mind tundma oppida, d
˜
siis polgan minagi sind
ja sa ei tohi teenida
mu preestrina.
Kuna sa oled unustanud
oma Jumala seaduse1, e
siis unustan mina su pojad.
7 Mida rohkem neid1 sai,
seda rohkem tegid nad
mu vastu pattu. f
Ma muudan nende au
¨
habiks.2
8 Nad toituvad
mu rahva patust,
nad himustavad
rahva eksimusi.
9 Rahva ja preestriga
¨
¨
laheb uhtemoodi.
˜
Ma nouan neilt aru
¨
nende teede parast
ja saadan nende
¨
tegude tagajarjed
nende endi peale. g

˜
˜
¨
4:5 1 Voib tolkida ka „havitan su ema”.
˜
˜
˜
4:6 1 Voib tolkida ka „opetuse”. 4:7
˜
1 Moeldakse ilmselt preestreid. 2 Tei˜
¨
ne voimalik tahendus: „minu austamise
¨
asemel on nad mind habistanud”.

HOOSEA 4:10–5:4

¨ ¨
10 Nad soovad, aga nende
˜
¨
koht ei saa tais. a
Nad hooravad,
aga ei saa lapsi, b
sest nad ei hooli Jehoovast.
11 Hooramine, vana vein
¨
ja varske vein
˜
votavad tahtmise teha,
˜
mis oige. c
¨
˜
12 Minu rahvas kusib nou
oma puujumalatelt
ja teeb, mida ta sau1
¨
talle utleb.
Hooruse vaim viib
nad eksiteele
ja hooramisega nad
taganevad Jumalast.
13 Nad ohverdavad
¨
magede tippudel d
˜
ja lasevad tousta
¨
ohvrisuitsu kungastel
¨ ¨
tamme, stuuraksipuu ja
mistahes suure puu all, e
sest nende varjus on hea.
¨
¨
Selleparast teie tutred
hooravad
ja teie miniad
rikuvad abielu.
˜
¨
14 Ma ei noua teie tutardelt
¨
aru hooramise parast
ja teie miniatelt
¨
abielurikkumise parast,
¨
sest mehedki lahevad
˜
hooradega korvale
¨
ja ohverdavad uhes
templiprostituutidega.
˜
See moistmatu f rahvas
hukkub.
15 Kuigi sina, Iisrael, hoorad, g
¨
argu Juuda saagu
¨ ¨
h
¨ suudlaseks samas patus.
Arge tulge Gilgalisse i ega
Beet-Aavenisse1 j
¨
ning arge vanduge:
˜
˜
4:12 1 Voib tolkida ka „ennustaja kepp”.
4:15 1 Hoosea raamatus on Beet-Aaven
(„hukatuse koda”) Peetelile („Jumala koda”) antud halvustav nimi.
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˜
„Nii toesti,
kui Jehoova elab!” a
Iisrael on muutunud
kangekaelseks, ta on
nagu kangekaelne lehm. b
Kas Jehoova peaks
karjatama teda
nagu tallekest
avaral karjamaal?
Efraim on liitunud
ebajumalatega. c
¨
Jatke ta!
˜
˜
Kui nende olu1 loppeb,
hakkavad nad hoorama.
Tema valitsejad2
¨
armastavad habitegusid. d
¨
Tuul mahib nad
oma tiibadesse1
ja nad tunnevad piinlikkust
¨
oma ohvrite parast.”
„Kuulge seda, preestrid, e
¨
pane tahele, Iisraeli sugu,
kuula, kuningakoda!
¨
˜
Teie ule moistetakse kohut,
˜
sest te olete saanud loksuks
Mispale
˜
ning vorguks, mis on
¨
laotatud ule Taabori. f
¨
Massajad on uppunud
¨ ¨
tapatoosse.
˜
Ma hoiatan1 neid koiki.
Ma tunnen Efraimi,
Iisrael ei ole minu eest
peidus.
Sina, Efraim,
oled hooranud,
¨
Iisrael on end ruvetanud. g
Nende teod ei luba neil
oma Jumala juurde
¨ ¨
tagasi poorduda,
sest nende keskel on
hooruse vaim. h
Jehoovat ei pane
nad mikski.

˜
˜
˜
4:18 1 Voib tolkida ka „nisuolu”.
˜
˜
˜
˜
2 Sona-sonalt „kilbid”. 4:19 1 Voib tol¨
˜
kida ka „puhib nad minema”. 5:2 1 Voib
˜
tolkida ka „manitsen”.
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˜
5 Iisraeli korkus tunnistab
ta enda vastu. a
Iisrael ja Efraim on oma
˜
patu tottu komistanud,
Juuda on komistanud
koos nendega. b
6 Oma veise- ja lamba¨
karjadega laksid nad
otsima Jehoovat,
aga ei leidnud teda.
Ta oli neist eemale
˜
tombunud. c
7 Nad on reetnud Jehoova, d
sest on sigitanud
˜ ˜
¨ vooraid poegi.
˜
Uhe kuuga ogitakse1 nad
koos maaomandiga.
8 Puhuge sarve e Gibeas ja
trompetit Raamas! f
˜
˜
Tostke sojakisa Beet-Aave¨
nis! g Sinu jarel, Benjamin!
9 Oh, Efraim, sinust saab
¨
karistuspaeval
kohutav vaatepilt. h
Iisraeli suguharude keskel
olen ma andnud teada,
mis nendega juhtub.
10 Juuda peamehed on
otsekui piirinihutajad. i
Ma kallan nende peale
oma raevu nagu vett.
˜
11 Efraim on maha rohutud,
kohtuotsusega
purustatud,
¨
sest ta oli otsustanud kaia
¨
oma vastase jarel. j
¨
12 Seeparast olin ma Efraimile
nagu koi
ja Juuda soole
¨
otsekui madanik.
¨
13 Kui Efraim nagi oma haigust ja Juuda oma haava,
¨
¨ ¨
laks Efraim Assuuriasse k
¨
¨
ja lakitas kaskjalad
¨
vageva kuninga juurde.
˜
¨
¨ ¨
5:7 1 Teine voimalik tahendus: „nuud
˜
˜
ogib kuu”; moeldakse kalendrikuud.
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4

See aga ei suutnud
teid terveks teha
ega teie haava ravida.
Minust saab Efraimile
˜
nagu noor lovi
ja Juuda soole
˜
nagu tugev lovi.
¨
Ma ise kisun nad tukkideks
¨
ja lahen minema, a
viin nad kaasa ja
¨ ¨
keegi ei paasta neid. b
¨
Ma lahen minema ja
¨ ¨
poordun tagasi
oma asupaika, kuniks
nad on kandnud karistuse
¨ ¨
oma suu eest.
Siis nad otsivad
mu soosingut, c
oma ahastuses
otsivad nad mind.” d
¨ ¨
„Tulge, poordugem tagasi
Jehoova juurde.
¨
Tema kiskus meid kull
¨
tukkideks, e kuid tema
teeb meid ka terveks.
˜
Tema loi meid, kuid tema
ka seob meie haavad.
Ta elustab meid
¨
¨
kahe paeva parast,
¨
kolmandal paeval
˜
¨
tostab ta meid ules
˜
ning
me
v
oime
elada
ta ees.
˜
˜
Opime tundma, opime
innuga tundma Jehoovat.
Tema tulek on kindel
kui koit.
Tema tulek on meile
nagu vihmahoog,
nagu kevadine vihm,
mis kastab maad.”
¨
„Mis ma kull sinuga teen,
Efraim?
¨
Mis ma kull sinuga teen,
Juuda?
Teie truu armastus on
nagu hommikused pilved,
nagu kaste, mis kiiresti
haihtub.

HOOSEA 6:5–7:10

¨
5 Seeparast raiun ma nad
prohvetite kaudu maha, a
tapan nad oma suu
˜
sonadega. b
Sinu kohta langetatud
kohtuotsused
¨
saravad nagu valgus. c
6 Sest mulle meeldib truu
armastus1, mitte ohver,
Jumala tundmine enam
˜
kui poletusohvrid. d
7 Aga nemad,
˜
koigest inimesed,
on rikkunud lepingut. e
Seal nad reetsid mind.
8 Gilead on kurjade linn f
¨
¨
tais veriseid jalajalgi. g
9 Preestrid on nagu
¨ ¨ ˜
varitsevad roovjougud,
nad tapavad
¨ ¨
Sekemi h tee aares.
¨
¨ ¨
Nende teod on habivaarsed.
10 Iisraeli soo keskel olen
¨
ma nainud jubedusi.
Efraim teeb seal
¨ ¨
hooratood, i
¨
Iisrael on end ruvetanud. j
11 Aga sinule, Juuda,
¨ ¨
˜
on maaratud loikusaeg,
aeg, kui ma toon tagasi
oma rahva seast
vangiviidud.” k
¨ ¨
„Iga kord, kui ma puuan
Iisraeli tervendada,
paljastub Efraimi pattl
ja Samaaria kurjus. m
Nad teevad pettust, n
vargad murravad sisse
¨ ¨ ˜
¨
ja roovjougud rundavad
¨
valjas. o
˜
2 Aga nad ei motle
¨
oma sudames,
et ma pean meeles
kogu nende kurjust. p
¨ ¨
Nuud on nende teod
nad sisse piiranud,
need on otse mu palge ees.

7

˜
˜
6:6 1 Voib tolkida ka „halastus”.
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3 Oma kurjusega
˜ ˜
roomustavad nad
kuningat
ja oma pettusega peamehi.
˜
4 Nad koik on abielurikkujad,
˜
kes polevad nagu ahi, mille
¨
pagar on kudema pannud,
¨
mille tule ta jatab
˜
taina sotkumisest
kuni kerkimiseni
kohendamata.
¨
5 Meie kuninga pidupaeval
¨ ¨
jaavad peamehed haigeks,
nad on veinist raevunud. a
Kuningas on mestis
pilkajatega.
¨
6 Nad tulevad, suda sees
˜
polemas kui ahi.1
¨ ¨
Pagar magab kogu oo,
¨ ¨
aga hommikul loob
˜
tuli lokkele.
˜
7 Nad koik on kuumad
nagu ahi,
nad neelavad
oma valitsejad1.
˜
Koik nende kuningad
on langenud, b
¨ ¨
keegi neist ei huua
minu poole. c
8 Efraim seguneb
rahvastega. d
¨
Efraim on kui ummargune
¨
kook, mis on jaetud
¨
¨ ¨
umber pooramata.
˜ ˜
9 Voorad on neelanud tema
˜
jou, e aga ta ei teagi seda.
Ta hallid juuksed on
muutunud valgeks,
¨
aga ta ei markagi seda.
˜
10 Iisraeli korkus tunnistab
ta enda vastu, f
aga sellest hoolimata pole
¨ ¨
ta poordunud tagasi oma
Jumala Jehoova juurde g
ega ole teda otsinud.
˜
¨
7:6 1 Teine voimalik tahendus: „nende
¨
suda on kui ahi, kui nad tulevad oma se˜
˜
pitsustega”. 7:7 1 Sona-sonalt „kohtu˜
moistjad”.
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11 Efraim on otsekui lihtsameelne tuvi, tal puudub
˜
kaine moistus1. a
¨ ¨
Nad huuavad Egiptuse poo¨
¨ ¨
le, b lahevad Assuuriasse. c
¨
12 Kuhu nad ka ei laheks,
¨
heidan ma nende ule
˜
oma vorgu.
Ma toon nad alla
nagu taeva linnud.
Ma karistan neid,
nagu ma nende kogudust
olen hoiatanud. d
¨
13 Hada neile, sest nad on
˜
minu juurest pogenenud!
Kadu neile, sest nad on
minu vastu patustanud!
Ma olin valmis nad
vabaks ostma,
¨ ¨
kuid nemad raakisid
minu kohta valet. e
¨
¨ ¨
14 Oma sudames ei huudnud
nad mind appi, f
kuigi oma voodis
nad halasid.
˜
Nad loiguvad end vilja
¨
¨
ja varske veini parast,
¨ ¨
nad poorduvad minu vastu.
15 Ehkki ma manitsesin neid
ja tegin tugevaks
¨
nende kasivarred,
sepitsevad nemad
minu vastu kurja.
¨ ¨
16 Nad poordusid, aga mitte
˜
millegi korgema poole1,
¨
neile sai sama vahe loota
˜
kui lodvale vibule. g
Nende peamehed langevad
˜ ˜
¨
¨
mooga labi oma ulbe
¨
keele parast.
˜
Seetottu pilgatakse neid
Egiptusemaal.” h
„Puhu sarve! i
Vaenlane tuleb nagu kotkas
Jehoova koja vastu, j

8

˜
˜
¨
7:11 1 Sona-sonalt „kes on ilma suda¨
meta”. 7:16 1 St mitte uleva kummardamisviisi poole.
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sest nad on taganenud
mu lepingust, a astunud
¨
ule mu seadusest. b
¨ ¨
Nad huuavad minu poole:
„Meie Jumal!
Me iisraellased
tunneme sind!” c
¨
Iisrael on huljanud hea. d
Ajagu vaenlane teda taga!
Nad on seadnud endale
kuningaid,
aga ilma minuta.
¨ ¨
Nad on maaranud peamehi,
kuid mina ei tunnusta
neid.
˜
Hobedast ja kullast on nad
teinud ebajumalaid, e
kuid see toob neile
¨
havingu. f
Samaaria, sinu vasikas
¨
on huljatud. g
˜ ˜
Mu viha loomab
nende vastu. h
Kui kaua veel on nad
˜
voimetud end puhastama?
Sest see vasikas on
Iisraelist.
¨
¨ ¨
Kasitooline tegi selle,
see pole Jumal.
¨ ¨
Samaaria vasikast jaavad
¨
¨
jarele vaid tukid.
¨
Nad kulvavad tuult
˜
ja loikavad tormi. i
Vili ei loo pead, j
¨
˜
ukski kors ei anna jahu,
ja kui annabki, neelavad
˜ ˜
selle vooramaalased. k
Iisrael neelatakse alla. l
¨ ¨
Nuud on ta rahvaste keskel m
nagu tarbetu anum.
¨
Nagu uksik metseesel,
¨
¨
on ta lainud ules
¨ ¨
Assuuriasse. n
Efraim on ostnud endale
armukesi. o
Kuigi nad rahvastelt
neid ostavad,
¨ ¨
ajan mina nad nuud kokku.

HOOSEA 8:11–9:10

11

12

13

14

9

2
3

Siis nad vaevlevad a
kuninga ja peameeste
pandud koorma all.
Efraim on valmistanud
palju altareid ja
teinud sellega pattu, b
need altarid on saanud
temale patuks. c
Ma kirjutasin tema jaoks
oma seaduse
¨
paljud satted,
¨
˜ ˜
aga need jaid talle vooraks. d
Nad toovad mulle ohvri¨ ¨
ande ja soovad nende liha,
kuid minul, Jehooval,
pole neist hea meel. e
¨ ¨
Nuud ma meenutan nende
¨ ¨
suud ja karistan neid
nende pattude eest. f
¨ ¨
Nad on poordunud1
tagasi Egiptusse. g
Iisrael on unustanud
oma Looja h ja
ehitanud templeid, i
Juuda on rajanud
kindlustatud linnu. j
Aga mina saadan
ta linnadesse tule
ja see neelab
nende tornid.” k
¨
˜ ˜
„¨ Ara roomusta, Iisrael! l
˜
Ara hoiska nagu
teised rahvad!
Sest hooramisega oled sa
lahkunud oma Jumalast. m
Sa oled armastanud
˜
hoorapalka koigil
viljapeksuplatsidel. n
Aga viljapeksuplats ja
˜
surutors ei toida neid,
¨
varsket veini ei ole. o
¨ ¨
Nad ei jaa elama
Jehoova maale, p
¨ ¨
vaid Efraim poordub
tagasi Egiptusse

˜
¨
8:13 1 Teine voimalik tahendus: „nad
¨ ¨
poorduvad”.
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10

¨ ¨
ning nad soovad ebapuhast
¨ ¨
Assuurias. a
Nad ei kalla enam
veiniohvreid Jehoovale, b
nende ohvrid
ei meeldi talle, c
need on kui leinaleib.
˜
¨ ¨
Koik, kes seda soovad,
¨
ruvetavad end.
¨
Nende leib on uksnes
neile endile,
seda ei tooda
Jehoova kotta.
Mida te teete
¨
kogunemispaeval,
¨
Jehoova puha ajal?
¨
¨
Nad peavad havingu parast
˜
pogenema. d
Egiptus kogub nad kokku, e
Memphis matab nad. f
˜
Nogesed vallutavad nende
˜
kallid hobeesemed,
˜ ˜
ogalised poosad kasvavad
nende telkides.
Tulevad
˜
¨
arunoudmispaevad, g
¨
¨
tulevad kattemaksupaevad.
Iisrael teadku seda!
Prohvet teeb end rumalaks
¨
ja nagija hullub.
Kuna teie patt on suur, on
ka vaen teie vastu suur.”
Efraimi vahimees h oli
koos minu Jumalaga. i
¨ ¨
˜
Aga nuud on koik ta
prohvetite teed j otsekui
¨ ¨
¨ ¨
linnupuudja puunised.
Nende Jumala kojas
valitseb vaen.
¨
˜
¨
Nad on taiesti pohja kainud
¨
nagu Gibea paevil. k
¨ ¨
Ta peab meeles nende suud
ja karistab neid
nende pattude eest. l
„Ma leidsin Iisraeli nagu
˜
viinamarjad korbest. m
Teie esiisad olid mu silmis
kui esimesed varajased
viljad viigipuul.

1201

11

12

13

14

15

16

17

¨
Aga nad laksid
Peori Baali juurde, a
¨
puhendusid sellele
¨
¨ ¨
habivaarsele ebajumalale b
¨
ja muutusid sama jalgiks,
nagu oli nende armastatu.
Efraimi auhiilgus
¨
lendab ara kui lind.
¨
Pole enam sunnitust,
lapseootust ega
viljastumist. c
Isegi kui neil
sirguvad lapsed,
˜
¨
votan ma nad ara,
¨ ¨ ¨
nii et kedagi ei jaa jarele. d
˜
¨
Toesti, hada neile,
kui ma neist
¨
¨ ¨
ara poordun! e
Efraim, kes oli istutatud
karjamaale, oli mulle
¨ ¨
nagu Tuuros. f
¨ ¨
Nuud peab Efraim viima
oma pojad tapale.”
Anna neile, Jehoova,
mida sa pead andma:
¨
viljatu usk ja
kuivetunud rinnad.
¨
„Gilgalis g oli naha kogu
nende kurjus, seal ma
hakkasin neid vihkama.
Nende kurjade tegude
¨
¨
parast ajan ma nad ara
oma kojast. h
Ma ei armasta neid enam, i
˜
sest koik nende peamehed
on kangekaelsed.
¨ ¨
Efraim luuakse maha. j
¨
Nende juur kuivab ara ja
nad ei kanna vilja.
¨
Kui nad ka sunnitavad,
surman ma nende
¨
kallid jareltulijad.”
¨
Minu Jumal hulgab nad,
sest nad pole teda
˜
kuulda votnud. k
˜
Neist saavad pogenikud
rahvaste seas. l
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HOOSEA 9:11–10:7

„Iisrael on metsistuv1
viinapuu,
mis kannab oma vilja. a
Mida rohkem vilja tal on,
seda rohkem ehitab
ta altareid. b
Mida parem on maa saak,
seda uhkemad on
¨
ta puhad sambad. c
¨
Nende suda pole siiras1,
˜
¨ ¨
nad moistetakse suudi.
On keegi, kes purustab
nende altarid ja
¨ ¨
ruustab nende sambad.
¨
Nad utlevad: „Meil ei ole
kuningat, d sest me pole
kartnud Jehoovat.
Ja mida saakski kuningas
meie heaks teha?”
¨ ¨
¨
˜
Nad raagivad tuhje sonu,
vannuvad valet, e
˜
solmivad lepinguid.
¨ ¨
˜
Vaar kohtumoistmine
¨
vohab kui murgine
˜
umbrohi polluvagudel. f
Samaaria elanikud
kardavad Beet-Aaveni
¨
vasikakuju parast. g
Rahvas leinab seda taga,
leinavad ka
˜ ˜
voorjumala preestrid,
˜ ˜
keda roomustas
vasikas ja selle au.
Nad leinavad, sest see
viiakse nende juurest
pagendusse.
¨ ¨
See viiakse Assuuriasse
¨
kingituseks vagevale
kuningale. h
¨ ¨
¨
Efraim jaab habisse
ja Iisrael tunneb piinlikkust
˜
¨
nouannete parast,
¨
mida ta jargis. i
Samaaria ja tema kuningas
¨
havitatakse, j
ta on kui murtud oksaraag
vete pinnal.

˜
¨
10:1 1 Teine voimalik tahendus: „vohav”.
˜
˜
10:2 1 Voib tolkida ka „on libe”.

HOOSEA 10:8–11:5
8 Beet-Aaveni a ohvripaigad,
Iisraeli patt, b kaotatakse. c
Nende altaritel
˜
˜
votavad voimust
okastaimed ja ohakad. d
¨
¨
Inimesed utlevad magedele:
„Katke meid!”
¨
ning kungastele:
„Langege meie peale!” e
¨
9 Alates Gibea paevist oled
sa pattu teinud, f Iisrael,
¨ ¨
selliseks oled sa jaanud.
˜
˜
Soda Gibeas ei joudnud
¨
ulekohtusteni1.
10 Kui ma tahan,
siis ma karistan sind.
Rahvad kogunevad
su vastu,
kui sind pannakse
su kahe patu ikke alla.
¨
˜
11 Efraim oli valjaopetatud
mullikas, kellele meeldis
pahmast tallata,
¨ ¨
niisiis ma saastsin
ta kaunist kaela.
¨ ¨
Nuud aga lasen ma kellelgi
Efraimi seljas ratsutada1.g
¨
Juuda kunnab,
¨
Jaakob aestab talle.
¨
12 Kulvake endale seemet
˜
˜
oiguses ja loigake
truud armastust.
¨
˜
Kundke pollumaad, h
kuni on veel aega
otsida Jehoovat, i
˜
kuni ta tuleb ja opetab
˜
j
teile oigust.
¨
13 Te olete kundnud kurjust,
˜
¨
loiganud ulekohutk
¨ ¨
ja soonud pettuse vilja,
sest te olete usaldanud
omaenda teed,
lootnud oma paljude
˜
sojameeste peale.
˜
˜
¨
10:9 1 Voib tolkida ka „ei teinud ule˜
˜
˜
kohtustele loppu”. 10:11 1 Voib tolkida
ka „panen ma Efraimi rakmeisse”.
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14 Sinu rahva vastu on
˜
˜
tousnud sojakisa
˜
ja koik su kindlustatud
linnad laastatakse, a
nagu Salman1 laastas
Arbeli soo
˜
¨
tol voitluspaeval,
kui emad koos lastega
julmalt tapeti.
15 Nii tehakse ka sinuga,
¨ ¨
Peetel, b sinu aarmise
¨
kurjuse parast.
Koidu ajal tehakse
˜
Iisraeli kuningale lopp.” c
„Kui Iisrael oli poisike,
siis ma armastasin
teda, d
ja ma kutsusin
oma poja Egiptusest. e
2 Mida rohkem nad1
iisraellasi kutsusid,
seda rohkem iisraellased
neist eemaldusid. f
Iisraellased ohverdasid
Baali kujudele, g
˜
toid ohvreid
nikerdatud kujudele. h
˜
3 Ometi opetasin mina
˜
Efraimi kondima, i
˜
¨
votsin ta oma katele. j
Aga nemad ei tunnistanud,
et mina neid ravisin.
4 Ma juhtisin neid
inimlike paeltega1,
armastuse paeltega. k
Ma olin neile ikke
kergitajaks kaela pealt
¨
ja toitsin hellalt igauht.
¨ ¨
5 Nad ei poordu tagasi
Egiptusemaale,
vaid nende kuningaks
¨ ¨
saab Assuuria, l

11

¨
10:14 1 Arvatakse, et Salman on luhi˜
¨
vorm nimest Salmanassar; toenaoliselt
¨ ¨
on siin tegu Assuuria kuninga Salmanassar V-ga. 11:2 1 St prohvetid ja tei¨
˜
sed, kes lakitati iisraellasi opetama.
˜
˜
11:4 1 Voib tolkida ka „lahkuse paeltega”; viide sellele, mida teeb lapsevanem.
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6

7

8

9

10

11

12

sest nad keeldusid
minu juurde tagasi
¨ ¨
poordumast. a
˜ ˜
¨
Mook sahvib
nende linnades, b
˜
lohub nende riivid
ja neelab nad
¨
nende sepitsuste parast. c
Mu rahval on kalduvus
murda mulle truudust. d
¨
Kuigi teda kutsutakse ules˜
¨
poole1, ei touse ukski.
Kuidas saan ma sind
¨
ara anda, Efraim? e
Kuidas saan ma sind
loovutada, Iisrael?
Kuidas saan sind kohelda
nagu Admat?
Kuidas saan talitada sinuga
nagu Sebojimiga? f
¨
Mu suda on muutunud,
¨
minus on targanud
kaastunne. g
¨
Ma ei vala valja
oma tulist viha.
¨
Ma ei havita enam Efraimi, h
sest ma olen Jumal,
mitte inimene,
¨
Puha su keskel,
ja ma ei tule sinu vastu
raevus.
¨
¨
Nad kaivad Jehoova jarel
¨
˜
ja ta moirgab nagu lovi. i
¨
Kui ta moirgab,
tulevad ta pojad
¨
¨ ¨
varisedes laane poolt. j
¨
Nad varisevad nagu linnud,
kui tulevad Egiptusest,
ja nagu tuvid, kui tulevad
¨ ¨
Assuuriamaalt, k
ning ma panen nad elama
nende oma majadesse,
lausub Jehoova. l
¨
Efraim on umbritsenud
mind valega
ja Iisraeli sugu pettusega. m
¨
Aga Juuda kaib
veel koos Jumalaga

¨
11:7 1 St uleva kummardamisviisi poole.
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6

Jes 3:11
1Mo 25:26
1Mo 32:28
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24–26

i 1Mo 28:
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13, 19

j 1Mo 28:16
1Mo 32:30

k 2Mo 3:15
l Jes 31:6
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Ho 14:1
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m 5Mo 16:20
Mi 6:8
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o Ilm 3:17
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q 2Mo 20:2
Ho 13:4

ja on ustav
˜
¨
Koigepuhamale.” a
„Efraim toitub tuulest,
¨
ajab kogu paeva taga
idatuult.
¨ ¨
Ta valetab ja ruustab
¨
jarjest enam.
¨ ¨
Assuuriaga b teeb ta lepingu
˜
ja Egiptusse c viib ta oli.
¨
Jehoova kaib Juudaga
kohut. d
˜
Ta nouab Jaakobilt aru
¨
tema teede parast
ja tasub talle tema
¨ ¨
tegusid mooda. e
¨
Emausas haaras ta
oma vennal kannast f
¨
˜
˜
ja taiest joust voitles ta
Jumalaga. g
˜
Ta voitles ingliga
¨
˜
ja sai tema ule voidu.
Ta nuttis ja anus
˜
tema onnistust.” h
Jumal leidis ta Peetelist
¨ ¨
ja seal ta raakis meiega. i
Tema on Jehoova,
¨
vagede Jumal. j
Jehoova on nimi,
¨
millega teda maletatakse. k
¨ ¨
„Poordu siis tagasi
oma Jumala juurde, l
hoia alal truud armastust
˜
ja oiglustm
ning looda alati
oma Jumala peale.
¨
Kaupmehe kaes on
valetavad kaalud,
¨
talle meeldib tussata. n
¨
Efraim utleb: „Ma olen
˜
toesti rikkaks saanud, o
ma olen saavutanud
˜
joukuse. p
¨ ¨ ¨
Seoses mu toorugamisega
ei leita midagi
¨ ¨
vaara ega patust.”
Aga mina olen Jehoova,
sinu Jumal, Egiptusemaa
¨
paevist alates. q

9

HOOSEA 12:10–13:11

10

11

12

13

14

¨
Ma panen sind jalle
elama telkidesse
¨ ¨
nagu maaratud1 ajal.
˜
Ma konelesin prohvetitega, a
andsin neile
¨
palju nagemusi,
ma esitasin prohvetite
˜
kaudu moistujutte.
Gileadis tehakse pettust1 b
¨ ¨
ja raagitakse valet.
Gilgalis ohverdatakse pulle c
ja altarid on nagu kivi˜
kuhilad polluvagudel. d
˜
Jaakob pogenes
Arami1 e aladele,
Iisrael f teenis seal
¨
naise parast, g
¨
hoidis naise parast
lambaid. h
˜
Prohveti kaudu toi Jehoova
¨
Iisraeli Egiptusest valja, i
prohveti kaudu ta
kaitses teda. j
Efraim on valmistanud
Jumalale kibedat
meelepaha, k
¨ ¨ ¨ ¨
tema veresuu jaab
tema peale.
Ta isand tasub temale
enda teotamise eest.” l
¨ ¨
„Kui Efraim raakis,
¨
˜
varisesid koik,
˜
ta oli Iisraelis mojukas. m
¨ ¨
Aga ta oli suudi Baali
kummardamises n ja suri.
¨ ¨
Nuud patustavad nad
veelgi rohkem
ja valavad endale
˜
hobedast kujusid, o
valmistavad osavalt eba˜
jumalaid — need koik on
¨
¨ ¨
meistrimehe katetoo.
¨
Nad utlevad: „Ohverdajad
suudelgu vasikaid.” p

13
2

˜
¨
¨
12:9 1 Teine voimalik tahendus: „puha˜
˜
de”. 12:11 1 Voib tolkida ka „tegeldakse maagiaga”, „tegeldakse okultismiga”.
˜
˜
¨ ¨
12:12 1 Voib tolkida ka „Suuria”.
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¨
3 Seeparast on nad otsekui
hommikused pilved,
nagu kaste, mis varakult
haihtub,
otsekui aganad, mille tuul
¨
viljapeksuplatsilt ara viib,
nagu katuseaugust
˜
tousev suits.
4 Ent mina olen Jehoova,
sinu Jumal, Egiptusemaa
¨
paevist alates. a
Sa ei tundnud peale minu
¨
uhtki teist Jumalat,
¨ ¨
pole muud paastjat
kui mina. b
˜
5 Mina tundsin sind korbes, c
˜
pouasel maal.
6 Oma karjamaadel
˜
¨
said nad kohud tais, d
˜
¨
said kohud tais ja
¨
¨
¨
nende suda laks ulbeks.
Ja nii nad unustasid minu. e
7 Minust saab neile otsekui
˜
noor lovi, f
¨ ¨
nagu tee aares varitsev
leopard.
¨
8 Ma rundan neid nagu karu,
kes on poegadest
¨ ¨
ilma jaanud,
˜
rebin lohki nende rinna.
Ma neelan nad alla
˜
nagu lovi;
metsloom kisub nad
¨
tukkideks.
¨
9 Sa havid, Iisrael,
sest sa oled astunud minu,
oma aitaja vastu.
10 Kus siis on su kuningas,
¨ ¨
et ta paastaks sind
˜
koigis su linnades, g
kus on su valitsejad1, keda
˜
¨
sa noudsid, oeldes mulle:
„Anna mulle kuningas
ja peamehed”? h
11 Oma vihas ma andsin
sulle kuninga, i
˜
oma raevus ma votan
¨
ta ara. j
˜
˜
˜
13:10 1 Sona-sonalt „kohtumoistjad”.
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¨ ¨
12 Efraimi suu on sisse
pakitud1,
tema patt on tallele pandud.
¨
13 Tema parast tulevad
¨
sunnitusvalud.
Kuid ta on rumal laps,
¨
ta ei tule valja,
¨
kui on aeg sundida.
˜
14 Surmavalla1 voimusest
ma vabastan nad,
surmast toon ma nad
tagasi. a
Surm, kus on sinu astel? b
Surmavald, kus on sinu
¨
˜
havitusjoud? c
Ometi on kaastunne peidus
mu silme eest.2
15 Isegi kui ta peaks
˜
oitsema pilliroos,
˜
touseb idatuul,
Jehoova tuul,
˜
see tuleb korbest ning
teeb veetuks tema kaevu
ja kuivatab allika.
¨ ¨
See ruustab ta varakambri
˜
¨ ¨
koigi ta vaarisesemetega. d
˜
16 Samaaria moistetakse
¨
¨ ¨
suudi, e sest ta on massanud oma Jumala vastu. f
˜ ˜
¨
Nad langevad mooga labi, g
nende lapsed
¨
kistakse tukkideks,
nende rasedad
˜
rebitakse lohki.”
„Oh, Iisrael, tule tagasi
Jehoova, oma Jumala
juurde, h
sa oled ju komistanud
˜
oma patu tottu.
2 Tulge tagasi Jehoova juur˜
de kahetsussonadega,
¨
oelge talle: „Anna andeks
˜
meie patud i ja vota vastu,
mis on hea,

14

˜
˜
13:12 1 Voib tolkida ka „alles hoitud”.
¨
13:14 1 Sumboolne paik, kus inimesed
˜
magavad surmaund. (Vt „Sonaseletusi”.) 2 Kuna sel ajal tegid nad ikka veel
pattu.
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Jes 57:18
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me toome huultega
ohvrianniks kiitust, a
me nagu ohverdaks
noori pulle.
¨ ¨
¨ ¨
Assuuria ei paasta meid. b
Me ei ratsuta
hobuste seljas, c
¨
me ei utle enam „Meie
¨
¨ ¨
Jumal!” oma katetoole,
sest vaid sina halastad
isata lapse peale.” d
Mina ravin nad
truudusetusest terveks. e
Ma armastan neid
oma vabast tahtest, f
sest mu viha on nende pealt
¨ ¨
poordunud. g
Minust saab Iisraelile
otsekui kaste.
˜
Siis ta oitseb nagu liilia,
juurdub nagu
Liibanoni puud.
˜
Ta ajab vorseid,
ta saavutab
˜
¨ ¨
olipuu vaarikuse
˜
ning lohnab nagu
Liibanoni puud.
¨
Nad hakkavad jalle elama
minu varju all.
Nad kasvatavad vilja ja
˜
oitsevad nagu viinapuu.h
Ma olen kuulus nagu
Liibanoni vein.
¨
Efraim utleb:
„Mis tegemist on mul veel
ebajumalatega?” i
Mina vastan talle ja
¨
valvan ta ule. j
Ma olen nagu
lopsakas kadakas.
Mina olen see,
kes annab sulle vilja.”
Kes on tark, saagu aru,
˜
kes on arukas, see moistku.
˜
Sest Jehoova teed on oiged k
˜
¨
ja oiged kaivad neil,
¨
kuid uleastujad muudkui
komistavad.

JOEL
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨
Rank rohutirtsunuhtlus (1–14)
¨
¨
„Jehoova paev on lahedal” (15–20)
¨ ¨
Prohvet huuab Jehoova
poole (19, 20)
¨
˜
¨
2 Jehoova paev ja tema sojavagi (1–11)
¨ ¨
Kutse poorduda tagasi Jehoova
juurde (12–17)
˜
¨
„Rebige lohki oma suda” (13)
Jehoova vastab oma rahvale (18–32)
¨
Jehoova valab valja oma
vaimu (28)
1

˜

See on Jehoova sonum, mis
1 tuli
Petueli pojale Joelile1:
2 „Kuulge seda, vanemad,
¨
pange tahele,
˜
koik maa elanikud!
Kas on midagi niisugust
¨
¨
sundinud teie paevil
˜
¨
voi teie esiisade paevil? a
3 Jutustage sellest
oma poegadele,
teie pojad jutustagu
oma poegadele
ja nende pojad
¨
˜
jargmisele polvele.
¨ ¨
¨
4 Mis jai jarele naljastest
rohutirtsudest,
˜
selle soi rohutirtsuparv, b
¨ ¨
mis jai jarele rohutirtsu˜
parvest, selle soid
rohutirtsuvastsed,
¨ ¨
mis jai jarele vastsetest, sel˜
le
s
oid
aplad rohutirtsud. c
¨
5 Argake, te joodikud, d
ja nutke!
˜
Halage, koik veinijoojad,
˜
sest magus vein on voetud
e
teie suust.

¨
1:1 1 Nimi Joel tahendab „Jehoova on
Jumal”.

Imed taevas ja maa peal (30)
¨ ¨
„Kes huuab appi Jehoova nime,
¨ ¨
paastetakse” (32)
˜
˜
3 Jehoova moistab kohut koigi
¨
rahvaste ule (1–17)
Joosafati org (2, 12)
Otsuseorg (14)
Jehoova, Iisraeli kindlus (16)
˜
Jehoova onnistab oma
rahvast (18–21)
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6 Minu maa kallale on tulnud
¨
¨
uks rahvas, vagev ja
rohkearvuline. a
˜
Tema hambad on lovi
˜
hambad, b tema louad
˜
˜
on lovi louad.
7 Ta on laastanud mu
¨
viinapuu ja jatnud
¨
mu viigipuust jarele
¨
vaid kannu.
Ta on rebinud need paljaks
ja visanud minema,
koorinud nende
oksad valgeks.
8 Halise, nagu kotiriiet
kandev neitsi1
haliseb oma nooreea
¨
peiu2 parast.
9 Jehoova kojast on kadunud
roa- c ja joogiohver, d
preestrid, Jehoova
teenijad, leinavad.
˜
¨ ¨
10 Pold on ruustatud,
maapind leinab; e
¨ ¨
on ju vili ruustatud,
¨
¨
varske vein ara kuivanud,
˜
oli otsa saanud. f
˜
˜
1:8 1 Voib tolkida ka „noor naine”.
˜
˜
2 Voib tolkida ka „mehe”.
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˜
11 Pollumehed on jahmunud,
¨
viinamaeharijad halavad
¨
nisu ja odra parast,
˜
¨
sest pollusaak on havinud.
12 Viinapuu on kuivanud,
¨
viigipuu narbunud.
Kuivanud on
˜
granaatounapuu,
˜
palmipuu ja ounapuu,
˜
¨
koik puud valjal. a
˜ ˜
Inimeste roomust
¨
on saanud habi.
¨
13 Pange kotiriie umber ja
leinake1, te preestrid!
Halage, te altariteenrid! b
¨ ¨
Tulge ja veetke oo
kotiriides,
minu Jumala teenijad,
sest teie Jumala kotta
ei tooda enam roa- c ega
joogiohvrit. d
¨
14 Kuulutage valja paast!
¨
Teatage puhalikust
kokkutulekust! e
Koguge vanemad ja
˜
koik maa elanikud
oma Jumala Jehoova kotta f
¨ ¨
ning huudke
Jehoovat appi.
¨
¨
15 Hada, sest see paev tuleb,
¨
sest Jehoova paev
¨
on lahedal! g
¨
See tuleb nagu havitus
˜
˜
Koikvoimsalt.
16 Eks ole toit kadunud
meie silme eest,
˜ ˜
˜
room ja hoiskamine
meie Jumala kojast?
17 Seemned1 tohletavad
¨
kuhvlite all.
¨ ¨
Aidad on ruustatud,
viljahoidlad maha kistud,
sest vili on ikaldunud.
¨
18 Kariloomadki agavad,
veisekarjad ekslevad
˜
˜
1:13 1 Voib tolkida ka „taguge endale
˜
¨
vastu rinda”. 1:17 1 Teine voimalik tahendus: „kuivatatud viigimarjad”.
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e Sef 1:15

3

f Jl 1:6
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5

segaduses, sest neil
pole karjamaad.
Lambakarjad peavad
kandma karistust.
¨ ¨
Ma huuan sinu poole,
Jehoova, a
sest tuli on neelanud
˜
korbe karjamaad
¨
ja leek havitanud
˜
¨
koik puud valjal.
Metsloomadki
igatsevad sind,
sest ojad on kuivanud
ja tuli on neelanud
˜
korbe karjamaad.”
„Puhuge sarve Siionis, b
˜
˜
tostke sojakisa
¨
¨
mu puhal mael!
¨
˜
Varisegu koik
maa elanikud,
¨
sest Jehoova paev tuleb! c
¨
See on lahedal!
¨
¨
See on pime ja sunge paev, d
pilvine ja pilkaselt
¨
pime paev, e
mis laotub kui koidu¨
¨
hahetus ule magede.
¨
On uks arvukas
¨
ja vagev rahvas, f
kelle sarnast pole iial olnud
ega tule ka edaspidi
˜
˜
koigi tulevaste polvede
jooksul.
Nende ees neelab tuli
¨ ¨
ja taga soob leek. g
Maa nende ees on
nagu Eedeni aed, h
¨ ¨
kuid nende taha jaab
¨
˜
tuhi korb
¨ ¨
ja mitte miski ei paase.
¨
¨
Nad naevad valja
nagu hobused,
˜
jooksevad nagu sojaratsud. i
¨ ¨
Nende haal on nagu
˜
¨
sojavankri murin,
¨
kui nad huppavad
¨
magede tippudel, j

JOEL 2:6–19

6

7

8

9

10

11

12

13

˜ ˜
otsekui tulelooma
praksumine,
˜
kui see korsi neelab.
¨
Nad on nagu vagev rahvas,
kes on seadnud end
lahinguvalmis. a
Rahvaid valdab nende
¨
parast suur ahastus,
˜
¨ ¨
koigi palged loovad
˜
ohetama.
¨
Nad rundavad
˜
kui sojamehed,
¨ ¨
ronivad muurile
˜
nagu sodurid.
¨
¨
Igauks neist kaib kindlalt
oma teed,
nad ei muuda oma radu.
˜
Nad ei toukle omavahel,
¨
ukski mees ei kaldu
˜
kursist korvale.
˜
¨
Kui moni langeb oda labi,
ei lahku teised rivist.
Nad tormavad linna,
¨ ¨
jooksevad muurile,
ronivad majadesse,
¨
lahevad akendest sisse
nagu vargad.
¨
Nende ees variseb maa
˜
ja koigub taevas.
¨
¨
Paike ja kuu lahevad
pimedaks b
¨
ning tahed kaotavad
¨
oma sara.
¨ ¨
Jehoova laseb oma haalt
˜
˜
¨
kolada oma sojavae ees, c
¨
tema leer on vaga suur. d
¨
Tema, kes viib taide
˜
¨
oma sona, on vagev.
¨
Jehoova paev on suur
ja aukartust sisendav. e
¨ ¨
¨
Kes suudab jaada pusima?” f
¨
˜
¨ ¨
„Seeparast kasvoi nuud,”
lausub Jehoova,
¨ ¨
„poorduge minu juurde
˜
¨
tagasi koigest sudamest, g
h
paastu, nutu ja halaga.
˜
¨
Rebige lohki oma suda, i
mitte riided, j
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ja tulge tagasi oma Jumala
Jehoova juurde,
sest tema on kaastundlik1
ja halastav, ta ei vihastu
kergesti,a vaid on tulvil
truud armastust, b
ta muudab meelt2 ega
˜
too onnetust.
¨ ¨
Kes teab, ehk ta poordub
ja muudab meelt c
¨
˜
ning jatab onnistusena
¨
jarele
roaohvri ja joogiohvri
teie Jumalale Jehoovale?
Puhuge sarve Siionis!
¨
Kuulutage valja paast,
¨
teatage puhalikust
kokkutulekust. d
Koguge kokku rahvas,
¨
puhitsege kogudust. e
Kutsuge vanad mehed,
koguge kokku lapsed
ja imikud. f
¨
Peigmees tulgu valja
oma toast ja pruut
pulmakambrist.
Preestrid,
Jehoova teenijad,
nutku eeskoja ja altari
¨
vahel g ning oelgu:
„Oo, Jehoova, tunne kaasa
oma rahvale,
¨
ara lase enda omandil
˜
saada polualuseks,
lubades teistel rahvastel
¨
tema ule valitseda.
Miks peaksid rahvad
¨
utlema:
„Kus on nende Jumal?”?” h
¨
Siis on Jehoova tais indu
¨
oma maa parast
ja tunneb kaasa
oma rahvale. i
Jehoova vastab
oma rahvale:

˜
˜
2:13 1 Voib tolkida ka „suuremeelne”.
˜
˜
2 Voib tolkida ka „kahetseb”.
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20

21

22

23

24

25

„Ma saadan teile vilja,
¨
˜
varsket veini ja oli
˜
¨
ning teie koht saab tais. a
Ma ei lase teid enam
¨
habistada rahvaste
keskel. b
˜
Pohja poolt tulija ajan ma
teist kaugele.
˜
Ma ajan ta pouasele
¨
ja tuhjale maale,
¨
ta eelvae idamere1 poole
¨
¨
ning jarelvae
¨ ¨
laanemere2 poole.
˜
Temast touseb haisu,
temast kerkib lehka, c
sest Jumal teeb
¨ suuri tegusid.”
Ara karda, maa!
˜
˜ ˜
Hoiska ja roomusta,
sest Jehoova teeb
¨ suuri tegusid.
¨
Arge kartke, loomad valjal,
˜
sest korbe karjamaad
¨ ¨
loovad haljendama d
ja puud hakkavad
vilja kandma. e
Viigipuu ja viinapuu
annavad rikkaliku saagi. f
˜
Siioni pojad, hoisake ja
˜ ˜
roomustage Jehoova,
¨
oma Jumala tegude ule, g
sest ta annab teile
¨
¨
kullaldaselt sugisvihma,
saadab teile vihmahoo,
¨
sugisese ja kevadise vihma
nagu ennegi. h
¨
Viljapeksuplatsid on tais
puhastatud vilja,
˜
surutorred on tulvil
¨
˜
varsket veini ja oli. i
¨
Ma huvitan teile
need aastad,
˜
kui teie saagi soid rohutirtsuparv, rohutirtsuvastsed, aplad rohutirtsud ja
¨
naljased rohutirtsud —

2:20 1 St Surnumere. 2 St Vahemere.
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32

˜
¨
minu suur sojavagi, kelle
ma saatsin teie kallale. a
¨ ¨
˜
¨
Te soote kohu tais b
ja kiidate oma Jumala
Jehoova nime, c
tema nime, kes on teinud
teie heaks imesid.
Mu rahvas ei pea enam
¨
kunagi habi tundma. d
˜
Siis te todete, et mina olen
Iisraeli keskel, e
et mina olen Jehoova, teie
Jumal f — pole kedagi teist!
Mu rahvas ei pea enam
¨
kunagi habi tundma.
¨
¨
Parast seda valan ma valja
˜
oma vaimu g koiksuguste
inimeste peale
¨
ning teie pojad ja tutred
hakkavad prohvetlikult
¨ ¨
raakima.
Teie vanad mehed
¨
¨
naevad unenagusid,
teie noored mehed
¨
nagemusi. h
Ka oma orjade ja orjataride
peale
¨
¨
valan ma neil paevil valja
oma vaimu.
Ma teen imesid1 taevas
ja maa peal,
saadan verd, tuld
ja suitsusambaid. i
¨
Paike muutub pimedaks
ja kuu vereks, j
enne kui tuleb suur
ja aukartust sisendav
¨
Jehoova paev. k
¨
¨ ¨
Igauks, kes huuab appi
Jehoova nime,
¨ ¨
paastetakse. l
¨
Siioni mael ja Jeruusalemmas on need, kes
¨ ¨
paasevad, m nii nagu
¨
Jehoova on oelnud,
¨ ¨
need, kes jaavad ellu ja
keda Jehoova kutsub.”

˜
˜
2:30 1 Voib tolkida ka „annan endeid”.

JOEL 3:1–16

3
2

3

4

5

6

7

¨
„Neil paevil ja sel ajal,
kui ma toon tagasi Juuda
ja Jeruusalemma vangid, a
kogun ma kokku ka
˜
koik rahvad
ja toon nad alla
Joosafati1 orgu.
¨
Ma kain seal nendega
kohut b
oma rahva ja oma omandi
¨
Iisraeli parast,
sest nad pillutasid ta
rahvaste sekka
ning jagasid omavahel
minu maa. c
Nad heitsid liisku
¨
minu rahva parast, d
¨ ¨
muusid poisi, et anda
tasu prostituudile,
¨ ¨
¨
muusid tudruku,
et osta joogiks veini.
¨ ¨
Oh Tuuros, Siidon ja
˜
koik Vilistimaa alad,
mis on teil minu vastu?
Kas te tasute mulle
¨
millegi eest katte?
Kui tasute, siis saadan ma
sellesama tasu
¨
kiirelt ja karmelt
teie endi pea peale.e
˜
Sest te olete votnud
˜
mu hobeda ja kulla f
ning viinud mu parimad
aarded oma templitesse.
¨ ¨
Te muusite Juuda
ja Jeruusalemma rahva
kreeklastele, g
et nad nende omalt maalt
kaugele saata.
¨ ¨
Nuud lasen ma neil
¨
ara tulla paigast,
¨ ¨
kuhu te nad muusite, h
ja saadan sellesama tasu
teie endi pea peale.

¨
3:2 1 Nimi Joosafat tahendab „Jehoova
˜
on kohtumoistja”.
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¨ ¨
8 Ma muun teie pojad ja
¨
tutred Juuda rahvale a
¨ ¨
ning nemad muuvad
nad seebalastele,
¨
uhele kaugele rahvale.
Jehoova ise on seda
¨ ¨
raakinud.
9 Kuulutage rahvaste seas: b
˜
„Valmistuge
sojaks!
˜
¨
Ohutage vagevaid mehi!
˜
˜
Astugu koik sodurid ette,
¨
asugu runnakule! c
10 Taguge oma adrad
˜ ˜
mookadeks ja
aianoad odadeks1.
˜
¨
Norguke oelgu:
¨
„Ma olen vagev!”
¨
11 Tulge ja aidake uksteist,
˜
¨
koik umberkaudsed
rahvad. Tulge kokku!”” d
Oo, Jehoova,
too alla sellesse paika
¨
˜
oma vagevad sojamehed!
˜
12 „Rahvad tousku ja
tulgu Joosafati orgu,
sest ma istun seal, et
˜
˜
¨
moista kohut koigi umber¨
kaudsete rahvaste ule. e
¨
13 Laske sirbil kaia,
˜
¨
sest loikus on kups.
Tulge alla ja tallake,
˜
¨
sest surutors on tais. f
˜
¨
Torred voolavad ule,
sest nende kurjust
on ohtralt.
14 Rahvahulgad on
otsuseorus,
¨
sest Jehoova paev
¨
otsuseorus on lahedal. g
¨
¨
15 Paike ja kuu lahevad
pimedaks
¨
ning tahed kaotavad
¨
oma sara.
¨
16 Jehoova moirgab Siionist,
¨ ¨
˜
laseb oma haalt kolada
Jeruusalemmast.
˜
˜
3:10 1 Voib tolkida ka „piikideks”.

¨ ¨
JOEL 3:17 – AAMOS, luhiulevaade

1211
Taevas ja maa rappuvad,
kuid Jehoova on
varjupaigaks
oma rahvale, a
kindluseks Iisraeli rahvale.
˜
17 Siis te todete, et mina
olen Jehoova, teie Jumal,
kes elab Siionil,
¨
¨
oma puhal mael. b
Jeruusalemmast
¨
saab puha paik c
˜ ˜
¨
ning voorad ei kai sealt
¨
enam labi. d
¨
˜
18 Sel paeval norgub
¨
˜
maenolvadel
magusat veini, e
¨
kungastel voolab piima
˜
ja koigis Juuda ojades
tulvab vesi.
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b
c
d
e

Jehoova kojast
¨
voolab valja allikas a
ning kastab Sittimi1 orgu.
19 Aga Egiptusest saab
¨
tuhermaa b
¨
˜
ja Edomist tuhi korb c
¨
¨
vagivalla parast
Juuda rahva kallal, d
kelle maal nad valasid
¨ ¨
suutut verd. e
¨ ¨
20 Kuid Juuda jaab
asustatuks igaveseks
ja Jeruusalemm
˜
˜
koigiks polvedeks. f
¨ ¨
21 Ma vabastan nad veresuust g
ja Jehoova hakkab elama
Siionis.” h
¨
3:18 1 Nimi Sittim tahendab „akaatsiad”.

AAMO S
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

˜
Aamos saab Jehoovalt sonumi (1, 2)
Kohtuotsused korduvate vastuhakkude
¨
parast (3–15)
¨ ¨
Suuria (3–5), Vilistimaa (6–8),
¨ ¨
Tuuros (9, 10), Edom (11, 12),
Ammon (13–15)
2 Kohtuotsused korduvate vastuhakkude
¨
parast (1–16)
Moab (1–3), Juuda (4, 5),
Iisrael (6–16)
3 Jumala kohtuotsuse kuulutamine (1–8)
˜
Jumal avaldab oma nou (7)
˜
˜
Hukkamoistusonum Samaaria
kohta (9–15)
˜
˜
4 Hukkamoistusonum Baasani lehmade
kohta (1–3)
˜
Jehoova polgab Iisraeli ebajumalateenistust (4, 5)
˜
Iisrael ei vota manitsust kuulda (6–13)
„Valmistu kohtuma oma
Jumalaga” (12)
˜
Jumal annab teada oma motted (13)
1

5 Iisrael on nagu langenud neitsi (1–3)
Otsige Jumalat ja elage (4–17)
Vihake halba ja armastage head (15)
¨
¨
Jehoova paev, pimeduse paev (18–27)
Iisraeli ohvrid pole vastu˜
voetavad (22)
¨
6 Hada enesekindlatele! (1–14)
Elevandiluust voodid;
veinikarikad (4, 6)
¨
¨
˜
7 Nagemused naitavad, et Iisraeli lopp
¨
on lahedal (1–9)
Rohutirtsud (1–3), tuli (4–6),
¨ ¨
noorlood (7–9)
¨
Aamosel kastakse prohvetlikult
¨ ¨
˜
raakimine lopetada (10–17)
¨
8 Nagemus korvist suviste puuviljadega (1–3)
˜
˜
Rohujad moistetakse hukka (4–14)
¨
Vaimne nalg (11)
¨ ¨
9 Jumala karistuse eest ei paase (1–10)
¨
Taaveti koda pustitatakse taas (11–15)

AAMOS 1:1–14

˜
Aamose1 sonad, mis ta sai
¨
nagemuses Iisraeli kohta
¨
Juuda kuninga Ussija a paevil
ja Iisraeli kuninga Jerobeami, b
¨
Jooase c poja paevil kaks aastat
¨
enne maavarinat. d Aamos oli
¨
uks Tekoa e lambakasvatajatest.
¨
2 Ta utles:
¨
„Jehoova moirgab Siionist,
¨ ¨
toob haale kuuldavale
Jeruusalemmast.
Karjaste karjamaad
hakkavad leinama,
¨
¨
Karmeli maetipp nartsib.” f
¨
3 „Nii utleb Jehoova:
„Damaskuse kolme
¨
vastuhaku1 parast,
¨
koguni nelja parast,
ei muuda ma oma otsust,
sest ta tallas Gileadi rauast
viljapeksuregedega. g
¨
4 Seeparast saadan ma
Hasaeli h koja kallale tule
ja see neelab Ben-Hadadi
kindlustornid. i
5 Ma murran katki
Damaskuse riivid, j
¨
havitan Bikat-Aaveni
elanikud
ja Beet-Edeni valitseja
¨ ¨
ning Suuria rahvas
pagendatakse Kiiri,k
¨
utleb Jehoova.”
¨
6 Nii utleb Jehoova:
„Gaza kolme vastuhaku
¨
parast, l koguni nelja
¨
parast, ei muuda ma
oma otsust,
sest ta saatis kogu rahva
pagendusse m ja
¨
andis Edomi katte.
¨
7 Seeparast saadan ma Gaza n
¨ ¨
muuride kallale tule
ja see neelab
tema kindlustornid.

1

¨
1:1 1 Nimi Aamos tahendab „koormaks
˜
olemine” voi „koorma kandmine”. 1:3
˜
˜
¨ ¨
1 Voib tolkida ka „kuritoo”.
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¨
8 Ma havitan Asdodi
elanikud a
ja Askeloni valitseja. b
˜
¨
Ma tostan kae Ekroni vastu c
¨
¨ ¨
ning jarelejaanud vilistid
¨
˜
hukkuvad,d utleb korgeim
valitseja Jehoova.”
¨
9 Nii utleb Jehoova:
¨ ¨
„Tuurose kolme vastuhaku
¨
parast, e koguni nelja
¨
parast, ei muuda ma
oma otsust,
˜
sest ta andis koik
¨
pagendatud Edomi katte
¨
ega maletanud vendade
vahel tehtud lepingut. f
¨
10 Seeparast saadan ma
¨ ¨
¨ ¨
Tuurose muuride
kallale tule
ja see neelab
tema kindlustornid.” g
¨
11 Nii utleb Jehoova:
„Edomi h kolme vastuhaku
¨
parast, koguni nelja
¨
parast, ei muuda ma
oma otsust,
sest ta on oma venda
˜ ˜
moogaga taga ajanud i
ega ole halastanud.
Ta muudkui kisub neid
¨
oma vihas tukkideks
ja tema raev ei rauge. j
¨
12 Seeparast saadan ma
Teemanisse k tule
ja see neelab
Bosra l kindlustornid.”
¨
13 Nii utleb Jehoova:
„Ammonlastem kolme
¨
vastuhaku parast,
¨
koguni nelja parast,
ei muuda ma oma otsust,
˜
˜
sest nad loikasid lohki
Gileadi rasedad naised,
et laiendada oma valdusi. n
¨
14 Seeparast saadan ma
¨ ¨
Rabba o muuride
kallale tule
ja see neelab
tema kindlustornid,

1213

15

2
2

3

4

5

6

¨
kui lahingupaeval
˜
˜
¨ ¨
kolab sojahuud,
¨
kui tormipaeval
puhkeb maru.
Nende kuningas saadetakse
¨
uhes peameestega pagen¨
dusse, a utleb Jehoova.”
¨
Nii utleb Jehoova:
„Moabi b kolme vastuhaku1
¨
parast, koguni nelja
¨
parast, ei muuda ma
oma otsust,
˜
sest ta poletas Edomi
kuninga luud lubjaks.
¨
Seeparast saadan ma Moabi
kallale tule ja see neelab
Kerijoti c kindlustornid.
¨
Moab sureb keset mollu,
˜
˜
¨ ¨
kui kolab sojahuud
¨ ¨
ja sarvehaal. d
˜
Ma korvaldan tema
keskelt valitseja1
˜
ning tapan koik ta
¨
peamehed uhes temaga,e
¨
utleb Jehoova.”
¨
Nii utleb Jehoova:
„Juuda f kolme vastuhaku
¨
parast, koguni nelja
¨
parast, ei muuda ma
oma otsust,
¨
sest ta on huljanud
Jehoova seaduse1
¨
ega ole jarginud
¨ ¨
tema maarusi. g
Teda on viinud eksiteele
samad valed, mida
¨
jargisid ta esiisad. h
¨
Seeparast saadan ma
Juuda kallale tule
ja see neelab Jeruusalemma kindlustornid.” i
¨
Nii utleb Jehoova:
„Iisraeli j kolme vastuhaku
¨
parast, koguni nelja
¨
parast, ei muuda ma
oma otsust,

˜
˜
¨ ¨
˜
2:1 1 Voib tolkida ka „kuritoo”. 2:3 1 So˜
˜
˜
na-sonalt „kohtumoistja”. 2:4 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „opetuse”.
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¨ ¨
˜
sest nad muuvad hobeda
˜
eest oige
ja sandaalipaari eest
vaese. a
Nad tallavad viletsate
˜
pead pormu b
˜
ja tokestavad tasaste tee. c
Mees ja tema isa heidavad
¨
sama tudruku juurde,
¨
˜
ruvetades nonda
¨
mu puha nime.
Nad heidavad iga altari d
˜
korval laenu pandiks
˜
voetud riietele e
ja joovad oma jumalate
kojas veini, mida nad
˜
on ostnud sissenoutud
trahviraha eest.
¨
Aga mina havitasin oma
¨
rahva parast emorlased, f
kes olid pikad nagu seedrid
ja tugevad nagu tammed.
¨
Ma havitasin neil viljad
¨
ulalt ja juured alt. g
˜
¨
Mina toin teid valja
Egiptusemaalt h
˜
ja juhtisin teid korbes
¨
nelikummend aastat, i
˜
et te saaksite votta oma
valdusse emorlaste maa.
¨ ¨
Ma maarasin teie poegade
seast prohveteid j
ja teie noorte meeste seast
nasiire. k
Kas pole nii, Iisraeli rahvas,
¨
kusib Jehoova.
Aga teie andsite nasiiridele
veini juua l
ja keelasite
prohveteid:
¨
¨ ¨
„Arge raakige
prohvetlikult!” m
¨
Seeparast ma purustan teid
teie paigas,
¨
otsekui viljavihke tais
˜
vanker purustab koik
oma rataste all.
Nobedal pole kuhugi
˜
pogeneda, n
˜
tugev kaotab oma jou

AAMOS 2:15–3:14

¨
˜
ja ukski sojamees
¨ ¨
ei paase eluga.
¨ ¨ ¨
15 Vibulaskja ei jaa pusima,
¨
¨ ¨
valejalg ei paase
¨ ¨
ja ratsanik ei paase eluga.
˜
16 Isegi koige vapram
˜
sojamees
˜
¨
pogeneb sel paeval alasti, a
lausub Jehoova.””
„Kuulake, Iisraeli rahvas,
˜
neid sonu, mis Jehoova on
¨ ¨
raakinud kogu teie soo kohta,
˜
¨
kelle ma toin valja Egiptusemaalt:
˜
2 „Koigi maa rahvaste seast
olen ma tundnud vaid
teid. b
¨
˜
Seeparast nouan ma teilt
˜
¨ ¨
aru koigi teie suutegude
¨
c
parast.
˜
3 Kas kaks konnivad koos,
kui nad pole enne kokku
leppinud, et kohtuvad?
˜
¨
4 Kas lovi moirgab metsas,
kui tal pole saaki?
˜
Kas noor lovi uriseb
pesapaigas, kui ta pole
¨
midagi katte saanud?
5 Kas lind satub maas
olevasse silmusesse, kui
talle pole seda pandud1?
¨ ¨
˜
Kas puunispael touseb
maast, kui keegi pole
¨
sellesse lainud?
6 Kui linnas puhutakse sarve,
¨
kas siis rahvas ei varise?
˜
Kui linnas toimub onnetus,
kas pole see siis
Jehoovalt?
˜
7 Korgeim valitseja Jehoova
ei tee midagi,
˜
avaldamata oma nou1
oma prohvetitele. d
˜
¨
8 Lovi moirgab e —
kes ei kardaks?

3

˜
¨
3:5 1 Teine voimalik tahendus: „kui seal
¨ ¨
˜
˜
pole soota”. 3:7 1 Voib tolkida ka „saladust”.
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PTK 2
a 5Mo 28:25


PTK 3

9

b 2Mo 19:5
5Mo 7:6
L 147:19, 20

c Tn 9:11, 12
Ho 12:2
Am 4:12

d 1Mo 6:13

10

1Mo 18:17
L 25:14
Jes 42:9
Tn 9:22
Ilm 1:1

11
e Am 1:2


Teine veerg
a Jer 20:9
Am 7:14, 15
Ap 4:19, 20

12

b 2Ku 17:22, 23

c Ho 7:1
Am 4:1

d 2Ku 17:6

13
e Ho 11:6
Am 6:8

14
f Jes 8:4
Am 6:4

g Ho 4:9

h 1Ku 12:32, 33
Ho 13:2

˜
Korgeim valitseja Jehoova
˜
¨ ¨
koneleb — kes ei raagiks
prohvetlikult?” a
„Kuulutage Asdodi
kindlustornidele
ja Egiptusemaa
kindlustornidele:
„Kogunege Samaaria
¨
magede vastu, b
vaadake, milline segadus
seal valitseb
ja kui palju seal petetakse. c
˜
Nad ei oska teha, mis oige,
¨
need, kes taidavad oma
¨
kindlustorne vagivalla
¨
ja havitamisega,
lausub Jehoova.””
¨
¨
˜
Seeparast utleb korgeim
valitseja Jehoova:
„Vastane piirab maa
¨
umber, d
¨ ¨
˜
ta roovib sinult jou
ja su kindlustornid
¨ ¨
ruustatakse.” e
¨
Jehoova utleb:
˜
„Nagu karjane saab lovi
˜
¨
lougade vahelt katte
˜
vaid kaks koiba voi
˜
¨
korvatukikese,
¨ ¨
¨
¨
¨
nii jaab vaga vahe jarele
ka Iisraeli rahvast,
rahvast, kes istub praegu
Samaaria uhketel vooditel
ja peentel1
lamamisasemetel. f
Kuulake! Hoiatage Jaakobi
˜
sugu,1 lausub korgeim
valitseja Jehoova,
¨
vagede Jumal.
¨
˜
Sest paeval, mil ma nouan
˜
Iisraelilt aru koigi tema
¨
vastuhakkude1 parast, g
¨
havitan ma ka Peeteli
altarid. h

˜
˜
3:12 1 Voib tolkida ka „Damaskuse”.
˜
˜
3:13 1 Voib tolkida ka „tunnistage Jaa˜
˜
kobi soo vastu”. 3:14 1 Voib tolkida ka
¨ ¨
„kuritoode”.
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15

4

2

3

4

5

¨
Altari sarved raiutakse ara
ja need kukuvad maha. a
¨ ¨
Ma loon puruks talvekoja
ja suvekoja.
Elevandiluust kojad
¨
havivad b
ja uhked1 majad kaovad, c
lausub Jehoova.””
˜
„Kuulake neid sonu,
te Baasani lehmad,
¨
kes olete Samaaria mael, d
te naised, kes petate
˜
viletsaid e ja rohute
vaeseid
¨
ning utlete oma meestele1:
„Tooge meile juua!”
˜
Korgeim valitseja Jehoova
on vandunud
¨
oma puhaduse juures:
¨
„Tulevad paevad,
˜
¨
kui teid tommatakse ules
lihunikukonksudega
¨
¨ ¨
ja ulejaanuid teie hulgast
˜
ongekonksudega.
¨
Teid aetakse valja
¨
¨ ¨
labi muuriavade,
mis on teie ees,
ja heidetakse Harmonile1,
lausub Jehoova.”
Minge Peetelisse
ja tehke pattu1, f
minge Gilgalisse ja
patustage veel enam. g
Tooge oma ohvreid h
hommikul
¨
ja kumniseid i
¨
kolmandal paeval.
˜
Poletage hapnenud leiba
¨
tanuohvriks, j
kuulutage valjult oma
vabatahtlikest ohvritest.
Sest nii sa ju armastad
teha, Iisraeli rahvas,
˜
lausub korgeim valitseja
Jehoova.

˜
¨
3:15 1 Teine voimalik tahendus: „pal˜
˜
jud”. 4:1 1 Voib tolkida ka „isandatele”.
4:3 1 Pole teada, millele „Harmon” viitab.
˜
˜
¨
4:4 1 Voib tolkida ka „massake”.

AAMOS 3:15–4:10
PTK 3
a 2Ku 23:15, 16
2Aj 31:1
2Aj 34:1, 7
Ho 10:2
Mi 1:6

b 1Ku 22:39
c Am 6:11


PTK 4
d Am 6:1
e Ho 4:1, 2
Mi 2:2

f 1Ku 12:28, 29
Ho 4:13
Am 3:14

g Ho 4:15
Ho 9:15
Am 5:5

h Ho 8:11, 13
i 5Mo 14:28
j 3Mo 7:12


Teine veerg
a 3Mo 26:26
5Mo 28:38
5Mo 32:24
1Ku 18:2
2Ku 4:38

b Jer 3:6, 7
c 5Mo 28:
23, 24

d 1Ku 18:5
e Ho 7:10
f 5Mo 28:22
g 5Mo 28:
40, 42

h Jes 42:24
i 2Mo 9:3
5Mo 28:
27, 60

j 3Mo 26:
23, 25
2Ku 8:12

k 2Ku 13:7
l 5Mo 28:26

6 Ma ei andnud teile toitu
¨
mitte uheski teie linnas1
˜
ja toin leivapuuduse
˜
koigisse teie majadesse, a
¨ ¨
kuid te ei poordunud tagasi
minu juurde, b
lausub Jehoova.
7 Samuti ei andnud ma teile
˜
kolm kuud enne loikust
c
vihma.
Ma lasin sadada
¨
uhes linnas,
kuid
teises linnas mitte.
¨
¨
Uks maatukk sai vihma,
aga teine, mis ei saanud,
¨
kuivas ara.
8 Kahe-kolme linna elanikud
¨
taarusid uhte linna
vett jooma, d
aga ei saanud janu
kustutatud.
¨ ¨
Ometi ei poordunud te
tagasi minu juurde, e
lausub Jehoova.
˜
˜
9 Ma loin teie polluvilja
˜
korvetava kuumuse
ja haigustega. f
Te laiendasite oma aedu
¨
ja viinamagesid,
˜
kuid rohutirtsud soid
paljaks teie viigipuud
˜
ja olipuud. g
¨ ¨
Siiski ei poordunud te
tagasi minu juurde, h
lausub Jehoova.
10 Ma saatsin teile katku,
nagu oli Egiptuses, i
˜ ˜
tapsin moogaga
teie noored mehed j ja
˜
¨
votsin ara teie hobused, k
˜
lasin tousta teie ninna haisu
teie laagritest, l
¨ ¨
kuid te ei poordunud tagasi
minu juurde,
lausub Jehoova.
˜
˜
4:6 1 Sona-sonalt „ma andsin teile puh˜
tad hambad koigis teie linnades”.

AAMOS 4:11–5:11
11 Ma paiskasin teid segi,
nagu ma paiskasin segi
Soodoma ja Gomorra. a
Te olite nagu
˜
tulest tommatud tukk,
¨ ¨
kuid te ei poordunud tagasi
minu juurde, b
lausub Jehoova.
¨
12 Seeparast ma talitan sinuga
˜
nonda, Iisrael.
˜
Ja kuna ma sinuga nonda
talitan, Iisrael,
siis valmistu kohtuma
oma Jumalaga.
13 Tema on see, kes on teinud
¨
maed c ja loonud tuule, d
kes annab inimesele teada
˜
oma motted,
kes muudab koiduvalguse
pimeduseks e
˜
ja kes konnib
˜
maa korgendikel. f
¨
Jehoova, vagede Jumal,
on tema nimi.”
˜
„Kuulake neid sonu, mida
ma teie kohta lausun, Iisraeli rahvas, kuulake seda kaebelaulu:
2 „Neitsi, Iisrael,
on langenud,
˜
ta ei suuda enam tousta.
Ta on omaenda maal
¨
huljatud,
pole kedagi, kes teda
¨
˜
ules tostaks.”
¨
˜
3 Nii utleb korgeim valitseja
Jehoova:
¨
˜
„Linna, kust laheb sotta
¨ ¨
¨
tuhat, jaab jarele sada,
¨
¨
ja kust laheb valja sada,
¨ ¨
¨
¨
˜
jaab jarele kumme. Nonda
juhtub Iisraeli rahvaga.” g
¨
4 Nii utleb Jehoova Iisraeli
rahvale:
¨ ¨
„Otsige mind ja te jaate
h
¨ elama.
5 Arge otsige Peetelit, i
¨
arge minge Gilgalisse j

5
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PTK 4
a 1Mo 19:
24, 25

b Ho 7:10
c Jes 40:12

6

d Jer 10:13
e 2Mo 10:22
Jes 5:30
Am 8:9

f Mi 1:3

7


PTK 5
g 5Mo 4:27

8

5Mo 28:62

h 2Aj 15:2
Jes 55:3, 6

i 1Ku 12:28, 29
Am 3:14

j Ho 4:15
Am 4:4


Teine veerg

9

a Am 8:14
b 2Ku 17:6
Ho 9:15

10

c Hes 33:11
d Am 6:12
e Ii 9:9
Ii 38:31–33

f 2Mo 10:
21, 22

g Ii 36:27, 28
Kog 1:7

h 1Ku 18:17
1Ku 22:8

i Mi 2:2
j Jes 9:9, 10
k 5Mo 28:30

11

¨
ja arge minge
Beer-Sebasse, a
¨
sest Gilgal laheb
pagendusse b
¨
ja Peetel saab tuhisuseks1.
Otsige Jehoovat,
¨ ¨
et te jaaksite elama, c
et ta ei lahvataks nagu tuli
Joosepi soo kallale
ega neelaks Peetelit,
ilma et keegi seda
kustutaks.
˜
Te muudate oiguse
koirohuks1
˜
ja paiskate maha oigluse. d
¨
Tema on teinud Kima taht¨
kuju1 ja Kesili tahtkuju2, e
tema muudab pilkase
pimeduse hommikuks,
¨
teeb paeva pimedaks
¨ ¨
nagu oo, f
tema kutsub mereveed,
et valada need
maapinnale g —
Jehoova on tema nimi.
¨
Tema toob akilise hukatuse
tugevale,
¨
havingu kindlustatud
paikadele.
Nad vihkavad neid,
kes noomivad
¨
linnavaravas,
¨
jalestavad neid,
¨ ¨
˜
kes raagivad tott. h
˜
Kuna te nouate vaeselt
maa eest renti
˜
ja votate tema vilja
maksuks, i
siis ei saa te elada tahutud
kividest majades,
mis te olete ehitanud, j
ega juua veini oma
¨
parimatelt viinamagedelt,
mis te olete istutanud. k

˜
¨
¨
5:5 1 Teine voimalik tahendus: „taide˜
˜
takse maagiaga”. 5:7 1 Voib tolkida ka
„kibeduseks”. 5:8 1 Arvatavasti Plejaa¨
˜
¨
dide taheparv Sonni tahtkujus. 2 Arva¨
tavasti Orioni tahtkuju.
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12 Sest ma tean, kui palju on
¨
teie uleastumisi1
¨
ja kui rangad on teie patud:
˜
te ahistate oiget,
˜
¨
votate altkaemaksu
vaikimise eest
¨
ja tallate linnavaravas
˜
jalge alla vaeste oigused. a
13 Arukas on sel ajal vait,
¨
sest see on hadaaeg. b
14 Otsige head, mitte halba, c
¨ ¨
et te jaaksite elama. d
¨
Siis on vagede Jumal
Jehoova teiega,
¨
just nagu te utlete. e
15 Vihake halba
ja armastage head, f
¨
pange linnavaravas
˜
kehtima oigus. g
¨
Ehk vagede Jumal Jehoova
halastab Joosepi soo
¨
¨ ¨
jarelejaanutele.” h
¨
¨
16 Seeparast utleb Jehoova,
¨
vagede Jumal Jehoova:
˜
¨
„Koigil valjakutel hakatakse
halama
˜
¨
ja koigil tanavatel ohkama:
¨
„Oh hada!”
˜
Pollumehi kutsutakse
leinama
ja nutunaisi halama.
˜
¨
17 Koigil viinamagedel
halatakse, i
¨
sest ma lahen teie keskelt
¨
¨
labi, utleb Jehoova.
¨
18 Hada neile, kes igatsevad
¨
Jehoova paeva! j
¨
Mida Jehoova paev
¨
teile tahendab? k
See on pimedus,
mitte valgus. l
¨ ¨
19 See on, otsekui paaseks
˜
mees pogenema
˜
lovi eest, aga talle
tuleks vastu karu,
¨
otsekui laheks ta koju
˜
¨
ja nojatuks kaega vastu
˜
˜
¨
5:12 1 Voib tolkida ka „kuritoid”.

AAMOS 5:12–6:1
PTK 5
a Jes 10:1, 2
Am 2:6, 7

20

b Mi 2:3
c Jes 1:16, 17

21

Mi 6:8

d 3Mo 18:5
5Mo 30:
19, 20

e 2Aj 15:2

22

Mi 3:11

f L 34:14
L 97:10
Ro 12:9

g 2Aj 19:6
Am 5:24

23

h Jer 31:7
Sak 10:6

i Ho 9:2

24

j Jes 5:18, 19
k Am 4:12

25

l Sef 1:14, 15


Teine veerg
˜

a Op 15:8

26

b L 50:8
Jes 66:3
Ho 6:6

c Jes 1:11

27

d Am 6:5
Am 8:10

e Mi 6:8
f Ap 7:42, 43
g 2Ku 15:29
2Ku 17:6

h Am 4:13

6

seina, aga teda salvaks
madu.
¨
Jehoova paev on ju
pimedus, mitte valgus,
¨
¨
see on sunge, ilma sarata.
˜
Ma vihkan, ma polgan
¨
teie puhasid, a
mulle ei meeldi ohvrite
˜
¨
lohn teie puhalikel
kokkutulekutel.
Kuigi te ohverdate mulle
˜
poletusohvreid ja
toote ohvriande,
ei ole mul neist hea meel, b
mulle ei meeldi teie
rahuohvriks toodud
nuumloomad. c
¨ ¨
Saastke mind
¨
oma laulukarast,
ma ei taha kuulda teie
¨ ¨ d
˜ keelpillide haalt.
Oigus voolaku nagu vesi e
˜
ja oiglus nagu
kuivamatu oja.
¨
Kas need nelikummend
˜
aastat korbes
˜
toid sa mulle ohvreid ja
ande, oh, Iisraeli rahvas? f
¨ ¨
Nuud peate viima endaga
kaasa oma kuninga
Sikkuti ja Kiijuni1,
¨
oma tahejumala kujud,
mis te olete endale
valmistanud.
Ma saadan teid pagendusse
teisele poole Damaskust, g
¨
utleb tema,
kelle nimi on Jehoova,
¨
vagede Jumal.”” h
¨
„Hada enesekindlatele
Siionis,
neile, kes tunnevad
end turvaliselt
¨
Samaaria mael, i

˜
˜
¨
 5:26 1 Molema
jumala nimed voivad kaia
PTK 6
planeet Saturni kohta, mida kummardai Am 3:13, 15

ti kui jumalat.

AAMOS 6:2–7:1

2

3

4

5

6

7

8

nimekatele meestele
¨
rahvaste ulikute seast,
kelle juurde tuleb
Iisraeli sugu!
¨
Minge Kalnesse ja nahke.
Sealt minge
suurde Hamatti a
¨
ja seejarel alla
vilistite Gatti.
Kas need on paremad
neist kuningriikidest1
˜
voi on nende maa suurem
kui teie maa?
˜
Kas keeldute motlemast
˜
¨
onnetuspaevale b
ja lasete enda keskel
˜
¨
voimutseda vagivallal? c
Nad lesivad elevandiluust
¨
vooditel d ja losutavad
lamamisasemeil, e
¨ ¨
soovad karja
parimaid lambaid ja
nuumvasikaid, f
sepitsevad laulukesi,
¨ ¨
mida luura1 saatel laulda, g
ja leiutavad endale
muusikariistu
nagu Taavet, h
joovad karikate kaupa veini i
˜
ja voiavad end
˜
parimate olidega,
kuid Joosepi hukkumine
ei tee neile muret. j
¨
Seeparast saadetakse nad
pagendusse
esimeste seas k
ja pikutajate pillerkaari˜
tamisele tuleb lopp.
¨
Vagede Jumal Jehoova
˜
lausub: „Korgeim valitseja
Jehoova on vandunud
iseenda juures: l
¨
„Ma jalestan
˜
Jaakobi korkust, m
vihkan tema kindlustorne n

˜
6:2 1 Moeldakse arvatavasti Juuda ja Iis˜
˜
raeli kuningriiki. 6:5 1 Voib tolkida ka
„keelpilli”.
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PTK 6
a 4Mo 34:2, 8
2Ku 14:28

b Jes 56:12
c Am 5:12
d 1Ku 22:39
e Am 3:12
f Jes 22:13
g Jes 5:12
h 2Aj 7:6
2Aj 29:25, 26

i Jes 5:11
j 2Ku 15:29
2Ku 17:6

k 5Mo 28:41
Am 5:5

l Am 4:2
m Hes 33:28
Ho 5:5

n Nu 2:5


Teine veerg
a Mi 1:6
b Jes 10:5, 6
c Am 3:15
d 1Ku 21:13
Jes 59:13
Ho 10:4
Am 5:7

e 5Mo 8:17, 18
L 75:5

f 5Mo 28:
49, 50
2Ku 15:29
2Ku 17:6
Jes 7:20
Jes 8:4
Jes 10:5, 6
Ho 10:6

g 4Mo 34:2, 8

ning loovutan linna ja
˜
koik, mis selles on,
vaenlastele. a
¨
¨ ¨
¨
9 Kui uhte majja jaab kumme ¨ meest, surevad needki.
10 Uks sugulane1 kannab nad
¨
˜
¨
valja ja poletab ukshaaval. Ta
¨
viib nende luud majast valja ja
¨
kusib siis maja tagaruumis olijalt: „Kas sinu juures on veel
kedagi?” Too vastab: „Ei ole!”
¨
¨ ¨
Siis ta utleb: „Ole tasa! Nuud on
¨ ¨
hilja Jehoova nime huuda.””
¨
11 Sest Jehoova annab kasu b
ning suur maja
¨ ¨
luuakse puruks
¨
ja vaike maja
saab rusudeks. c
12 Kas hobused jooksevad
kaljul
˜
¨
voi kas kuntakse seal
veistega?
˜
Te olete muutnud oiguse
¨
murktaimeks
˜
ja oigluse vilja koirohuks1. d
˜ ˜
13 Te roomustate
¨ ¨
¨
vaartusetu ule
¨
ja utlete: „Eks ole
¨
me saanud vagevaks1
˜
oma jouga?” e
¨
14 Seeparast toon ma teie
¨
vastu uhe rahva, oh,
Iisraeli sugu, f lausub
¨
vagede Jumal Jehoova,
˜
ja te langete tema rohumise
alla — Lebo-Hamatist1 g
kuni Araba vadini.””
˜
Korgeim valitseja Jehoova
¨
¨
andis mulle jargmise nage¨
¨
muse. Hilise kulvi1 tarkamise
ajal saatis ta rohutirtsuparve.
¨
See oli parast seda, kui kunin-

7

˜
˜
¨
6:10 1 Voib tolkida ka „uhe surnu isa
˜
˜
vend”. 6:12 1 Voib tolkida ka „kibedu˜
˜
˜
seks”. 6:13 1 Sona-sonalt „votnud en˜
˜
dale sarved”. 6:14 1 Voib tolkida ka
¨
„Hamati piirialast”. 7:1 1 St mida kulvati jaanuaris ja veebruaris.
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gale oli hein niidetud. 2 Kui
rohutirtsuparv oli maa taimes¨
¨ ¨
¨
tiku ara soonud, utlesin ma:
˜
„Oo, korgeim valitseja Jehoova, palun anna andeks! a Kuidas
˜
¨ ¨
voib Jaakob ellu jaada? Ta on
˜
ju nork!”b
3 Seepeale Jehoova muutis
oma otsust1. c „Seda ei juhtu,”
¨
utles Jehoova.
˜
4 Korgeim valitseja Jehoova
¨
¨
andis mulle jargmise nagemu˜
se. Korgeim valitseja Jehoova
hakkas tulega karistama. Tuli
¨
¨
neelas sugavad veed ja maatu¨
˜
ki. 5 Siis ma utlesin: „Oo, korgeim valitseja Jehoova, palun
˜
¨
ara tee seda! d Kuidas voib Jaa¨ ¨
˜
kob ellu jaada? Ta on ju nork!” e
6 Ja Jehoova muutis ot¨
sust1. f „Ka seda ei juhtu,” utles
˜
korgeim valitseja Jehoova.
¨
7 Ta andis mulle jargmise
¨
¨ ¨
nagemuse. Jehoova seisis muu¨ ¨
ril, mis oli ehitatud noorloo¨
¨ ¨
di abil, ja tema kaes oli noor¨
lood. 8 Jehoova kusis minult:
¨
„Mida sa naed, Aamos?” Ma
¨ ¨
vastasin: „Noorloodi.” Jehoo¨
¨ ¨
va jatkas: „Ma panen noorloodi oma Iisraeli rahva keskele.
Ma ei anna talle enam andeks.g
9 Iisaki ohvripaigad laastatak¨
¨
se h ja Iisraeli puhamud havita˜ ˜
i
takse ning ma tulen moogaga
Jerobeami1 soo vastu.” j
10 Peeteli preesterk Amasja
saatis Iisraeli kuningale Jero˜
beamile l sonumi: „Aamos sepit˜
seb sinu vastu vandenou otse
Iisraeli rahva keskel. m Maa ei
˜
˜
suuda taluda koiki tema sonu. n
¨
11 Sest Aamos utleb: „Jero˜ ˜
¨
beam sureb mooga labi ja Iisrael viiakse oma maalt pagendusse.”” o

AAMOS 7:2–8:3

PTK 7
a Jer 14:7
Tn 9:19

b Jes 37:4
c 5Mo 32:36
L 106:44, 45
Ho 11:8

d 2Mo 32:11
e Jes 1:9
Am 7:2

f 2Mo 32:14
g Am 8:2
h 1Ku 12:25, 31
1Ku 13:33

i Ho 10:8
Am 5:5
Am 8:14

j 2Ku 15:8, 10
Ho 13:16

k 1Ku 12:32
l 2Ku 14:23
m Jer 26:8, 9
Am 1:1

n Jer 18:18
o Am 5:5
Am 6:7


Teine veerg
a Jes 30:10
b Am 2:12
c 1Ku 12:29, 32
1Ku 13:1

d Am 1:1
e Jer 1:7
Hes 2:3
2Pe 1:21

f Jer 11:21
Am 7:13

g Mi 2:6

¨
12 Siis utles Amasja Aamo¨
¨
sele: „Sina, nagija, mine ara
Juudamaale, teeni seal leiba
¨ ¨
ja raagi seal prohvetlikult! a
13 Aga Peetelis ei tohi sa enam
¨ ¨
prohvetlikult raakida, b sest see
¨
on kuninga puhamu c ja kuningriigi tempel.”
14 Seepeale vastas Aamos
Amasjale: „Ma ei olnud proh¨
vet ega ka mitte prohvetijunger,
vaid karjane, d ja ma hoolitse¨
sin sukomoor-viigipuude eest1.
˜
15 Kuid Jehoova vottis mind
¨
¨
¨
karja jarelt ara ja Jehoova ut¨ ¨
les mulle: „Mine ja raagi prohvetlikult mu Iisraeli rahvale!” e
¨ ¨
˜
16 Kuula nu¨ ud Jehoova sona:
¨
¨ ¨
„Sa utled: „Ara raagi prohvetli¨
kult Iisraeli vastu f ja ara kuuluta g Iisaki soo vastu.” 17 See¨
¨
˜
parast utleb Jehoova nonda:
„Sinu naine saab linnas prosti¨
tuudiks, su pojad ja tutred lan˜ ˜
¨
gevad mooga labi. Sinu maa
˜ ˜
¨ ¨
jaotatakse moodunooriga ning
˜ ˜
sa ise sured vooral maal. Iisrael saadetakse oma maalt pagendusse.””” h
˜
Korgeim valitseja Jehoo¨
va andis mulle jargmise
¨
¨
nagemuse. Oli uks korv su¨
viste puuviljadega1. 2 Ta ku¨
sis: „Mida sa naed, Aamos?”
Ma vastasin: „Korvi suviste
¨
puuviljadega.” Jehoova jatkas:
„Mu rahvale Iisraelile on tul˜
nud lopp.1 Ma ei anna neile
enam andeks. i 3 Templilaulu¨
dest saab sel paeval halamine, j

8

˜
˜
¨
7:14 1 Voib tolkida ka „ja sukomoor-viigi¨
puu viljade torkija”. 8:1 1 Need olid uld
˜
juhul viigimarjad, aga monikord ka dat˜
¨
PTK 8
lid. 8:2 1 Heebrea keeles on sonamang:
¨
˜
i Am 4:12
valjendid „suvised puuviljad” ja „lopp”
¨
Am 7:8
on sarnased. Suvised puuviljad olid mar˜
˜
¨
˜
7:3, 6 1 Voib tolkida ka „tundis kahet- j Ho 10:5
giks selle kohta, et kaes oli pollumajan˜
sust”. 7:9 1 Jerobeam II (Am 1:1).
dusaasta lopp.
Am 5:23
h 3Mo 26:33
2Ku 17:6

AAMOS 8:4–9:2

˜
lausub korgeim valitseja Jehoo˜
va. Koikjale on siis heidetud
palju laipu. a Seal olgu vaikus.
4 Kuulake, teie,
kes tallate vaeseid
ja teete tasastele
˜
maa peal lopu, b
¨
¨ ¨
5 kes utlete: „Millal moodub
¨
noorkuupuha, c
¨ ¨
et saaksime muua
teravilja?
˜
Millal loppeb
¨
hingamispaev, d
˜
et voiksime anda
¨ ¨
vilja muuki?
Siis saaksime teha eefa1
¨
vaiksemaks,
seeklivihi suuremaks,
¨
et tussata pettuse
kaaludega. e
˜
6 Siis saaksime osta hobeda
eest viletsa,
sandaalipaari eest vaese f
¨ ¨
ja muua viljaprahti.”
7 Jehoova, Jaakobi uhkus, on
iseenda nimel vandunud: g
„Ma ei unusta kunagi
¨
uhtki nende tegu! h
¨
8 Seeparast hakkab
¨
maa varisema
˜
ja koigile selle elanikele
tuleb lein. i
˜
˜
Eks see koik touse
nagu Niilus,
vooga ja alane
nagu Egiptuse Niilus?” j
˜
9 Korgeim valitseja Jehoova
lausub:
¨
„Sel paeval lasen ma
¨
paikesel loojuda
¨
keskpaeval
ja toon pimeduse maale
¨
¨
paise paeva ajal. k
10 Ma muudan teie
¨
puhad leinaajaks l
˜
ja koik teie laulud
kaebelauludeks.
˜ ˜
˜
8:5 1 Kuivaine moodunou. (Vt lisa B14.)
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j Am 9:5

k Mi 3:6
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e 2Ku 18:11
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PTK 9
f Jes 6:1
Hes 1:27, 28

g Am 2:14

˜
Ma panen koigi puusade
¨
umber kotiriide ja
˜
ajan koigi pead paljaks.
See on nii, nagu leinataks
oma ainsat poega,
¨
˜
ja selle paeva lopp on kibe.”
¨
11 Tulevad paevad, kui ma
¨
saadan maale nalja,
¨
nalja mitte leiva ja
¨
janu mitte vee jarele,
˜
vaid Jehoova sonade
¨
kuulmise jarele,
˜
lausub korgeim valitseja
Jehoova. a
12 Nad vaaruvad
merest mereni
˜
ja pohjast itta.
Nad uitavad ringi,
˜
otsides Jehoova sona,
kuid ei leia seda.
¨
13 Sel paeval minestavad
¨
janu parast
ilusad neitsid ja
noored mehed,
14 need, kes vannuvad
Samaaria patu b juures
¨
ja utlevad:
˜
„Nii toesti, kui su jumal
elab, Daan!” c
˜
ja „Nii toesti, kui tee viib
Beer-Sebasse!” d
Nad langevad ega
˜
touse enam.” e
¨
Ma nagin Jehoovat f altari
¨
¨ ¨
kohal. Ta utles: „Loo sam¨
ba pead, nii et laved vappuvad.
¨ ¨
Loo sammastelt pead maha ja
ma tapan viimased
rahva seast
¨
˜ ˜
˜
moogaga. Uhelgi pogenejal ei
˜
˜
¨
onnestu pogeneda ja ukski pa¨ ¨
geja ei paase pakku. g
2 Kui nad kaevuksid
alla surmavalda,
¨
saaks mu kasi nad
¨
sealt katte,
¨
kui nad laheksid
¨
ules taevasse,
tooksin ma nad sealt alla.

9
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3 Kui nad peidaksid end
Karmeli tippu,
¨
otsiksin ma nad ules ja
˜
¨
votaksin sealt ara. a
¨
Kui nad laheksid mu silme
˜
eest varjule merepohja,
saadaksin ma sinna mao
neid salvama.
4 Kui nende vaenlased
viivad nad vangi,
¨
˜ ˜
kasin ma moogal neid
seal tappa. b
Ma hoian neil silma peal,
et teha neile halba ja
mitte head. c
˜
¨
5 Korgeim valitseja vagede
Jehoova puudutab maad,
˜
nii et see sulab d ja koik selle
elanikud leinavad. e
˜
˜
See koik touseb nagu
Niilus,
alaneb nagu
Egiptuse Niilus. f
6 Tema ehitab oma trepid
taevasse
˜
ja rajab oma volvi
maa kohale,
ta kutsub mereveed,
et valada need
maapinnale g —
Jehoova on tema nimi. h
7 Oh, Iisraeli rahvas, eks te
ˇ
ole mulle nagu kusiitide1
pojad, lausub Jehoova.
Eks toonud ma Iisraeli
¨
valja Egiptusemaalt, i
vilistid Kreetalt j ja
¨ ¨
suurlased Kiirist? k
˜
8 Korgeima valitseja Jehoova
silmad on patuse
kuningriigi peal
¨
ja ta havitab selle
maapinnalt. l
¨
Ometi ei havita ma
¨
Jaakobi sugu taielikult, m
lausub Jehoova.
˜
9:7 1 Voib viidata etiooplastele.
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l 1Ku 13:34
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Ap 15:16–18

d 4Mo 24:18
Jes 11:14
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e 3Mo 26:5
Ho 2:22

f Jl 3:18
g Jes 35:1
Jes 55:12

h Esr 3:1
Jer 30:3
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j Jes 65:21, 22
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¨
9 Ma annan kasu
ja raputan Iisraeli sugu
˜
koigi rahvaste hulgas, a
˜
nii nagu raputatakse soela:
¨
ukski kivike ei kuku maha.
˜
10 Koik minu rahva patused
˜ ˜
¨
surevad mooga labi,
¨
need,
˜ kes utlevad:
˜
„Onnetus ei joua meieni
ega taba meid.”
¨
¨
11 Sel paeval pustitan ma taas
Taaveti kokkulangenud
koja1 b
ja parandan selle praod.
Ma ehitan selle
¨
varemeist ules
ja taastan selle, nii et see on
¨
nagu muistseil paevil, c
12 et nad saaksid endale
¨
¨ ¨
Edomi jarelejaanud d
˜
ja koik rahvad,
keda kutsutakse minu
nimega, lausub Jehoova,
kes seda teeb.
¨
13 Tulevad paevad,
¨
˜
¨
kui kunnimees jouab jarele
˜
loikajale
˜
¨
ning viinamarjasotkuja kulvajale, e lausub Jehoova.
¨
˜
˜
Maenolvadel norgub
magusat veini, f
˜
seda voolab koigil
¨
kungastel. g
14 Ma toon oma Iisraeli rahva
vangistusest tagasi. h
¨
Nad ehitavad ules laastatud
linnad ja elavad neis, i
¨
istutavad viinamagesid ja
joovad nende veini, j
rajavad aedu ja
¨ ¨
soovad nende vilja. k
15 Ma istutan nad nende
omale maale
ja neid ei juurita enam
¨
kunagi valja nende maalt,
mille ma neile andsin, l
lausub sinu Jumal
Jehoova.”

˜
˜
9:11 1 Voib tolkida ka „lehtmaja”, „telgi”.

O BADJA
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨
Ulbe Edom alandatakse (1–9)
¨
Edomi vagivald Jaakobi
kallal (10–14)
¨
˜
Jehoova paev tuleb koigi rahvaste
peale (15, 16)

¨
1 Obadja1 nagemus.
˜
¨
˜
Nonda utleb korgeim
valitseja Jehoova
Edomi kohta: a
„Me oleme kuulnud
˜
Jehoova sonumit,
¨
kaskjalg on saadetud
rahvaste juurde teatama:
˜
„Touske, valmistugem
˜
tema vastu sodima!” b
2 Ma olen teinud sind
rahvaste seas
¨
tahtsusetuks,
˜
¨
sind polatakse vaga. c
¨
¨
3 Su sudame ulbus on
sind petnud, d
sind, kes elad
˜
kaljulohedes,
˜
˜
asud korgel ja motled
¨
oma sudames:
˜
„Kes voiks heita mind alla
maa peale?”
4 Kui sa ka asuksid elama1
˜
korgele nagu kotkas
˜
voi teeksid oma pesa
¨
tahtede vahele,
tooksin ma su sealt alla,
lausub Jehoova.
5 Kui su juurde tuleksid
¨
¨ ¨
vargad, oised roovlid —
¨
1 1 Nimi Obadja tahendab „Jehoova tee˜
¨
nija”. 4 1 Teine voimalik tahendus: „lendaksid”.

Jaakobi sugu taastatakse (17–21)
Jaakob neelab Edomi (18)
˜
Kuningavoim saab
Jehoovale (21)

a Jes 21:11
Hes 25:12–14
Jl 3:19
Am 1:11, 12

b Jer 49:14–16

6
c Jer 49:8

7
d Mal 1:4
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b Jer 49:7
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c Jer 49:22

9
d 1Mo 36:10, 11
Hes 25:13
Am 1:12

e Jes 34:5, 6
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¨
¨
kui taielikult sind kull
¨
havitatakse!1 —,
eks varastaks nad vaid
seda, mida tahaks?
˜
Voi kui su juurde tuleksid
viinamarjakorjajad,
¨
eks jataks nad midagi ka
¨
jarelnoppimiseks? a
˜
¨
Kui pohjalikult on kull
¨
Eesav labi otsitud!
Tema varjatud aarded
¨
on valja tuhnitud.
˜
Koik su liitlased on ajanud
¨
sind ara kuni piirini,
nad on sind petnud.
Need, kes olid sinuga
˜
rahujalal, voimutsevad
¨ ¨
¨
nuud su ule.
Need, kes koos sinuga
¨ ¨
leiba soovad,
˜
seavad sulle vorgu,
¨
aga sina ei marka seda.
¨
¨
Sel paeval ma havitan
Edomist targad b
¨
ja Eesavi magismaalt
taiplikud,
lausub Jehoova.
˜
Su sojamehed kohkuvad, c
oh, Teeman, d
˜
sest koik Eesavi
¨
¨
magismaal havitatakse
tapatalgutes. e

˜
¨
5 1 Teine voimalik tahendus: „kui palju
nad siis laastaks?”.
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¨
¨
10 Vagivalla parast
oma venna Jaakobi
kallal a
¨
katab sind habi b
ja sa hukkud igaveseks. c
¨
11 Sel paeval, kui sa
seisid eemal,
¨
˜ ˜
paeval, kui voorad viisid
˜
¨
tema sojavae vangi, d
˜ ˜
¨
kui vooramaalased laksid
¨
tema varavast sisse ja
heitsid Jeruusalemma
¨
parast liisku, e
olid sinagi nagu
¨
¨ uks nendest.
12 Ara parasta oma venda
˜
¨
tema onnetuspaeval, f
¨
˜ ˜
ara tunne kahjuroomu
¨
Juuda rahva ule
¨
tema hukkumispaeval, g
¨
¨ ¨
¨
ara raagi ulbelt
¨
tema ahastuspaeval.
¨
13 Ara sisene mu
¨
rahva varavast
¨
¨
tema hadapaeval, h
¨
ara parasta teda
˜
¨
ta onnetuse parast
¨
¨
ta hadapaeval,
¨
¨
ara pista katt tema rikkuse
¨
¨
¨
kulge ta hadapaeval. i
¨
14 Ara seisa teelahkmel, et
˜
tappa tema pogenikke, j
¨
¨
ara anna valja
¨ ¨
tema ellujaanuid
¨
ahastuspaeval. k
¨
15 Sest lahedal on Jehoova
¨
˜
paev, mis tuleb koigi
rahvaste peale. l
Nii nagu sina oled teinud,
tehakse ka sulle. m
See, kuidas sa oled
kohelnud teisi,
tuleb tagasi su
enda pea peale.
˜
16 Nii nagu te joite
¨
¨
mu puhal mael,
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˜
nonda peavad lakkamata
˜
jooma koik rahvad. a
Nad joovad ja kummutavad
Jumala vihakarikat
ning kaovad, otsekui
poleks neid olnudki.
¨ ¨
Aga need, kes paasevad,
¨
on Siioni mael b
¨
ja see on puha. c
Jaakobi sugu saab
oma vara enda valdusse. d
Jaakobi soost saab tuli,
Joosepi soost leek
ja Eesavi soost
˜
saavad korred.
˜
Tuleleek poletab
ja neelab need,
Eesavi soost
¨ ¨ ¨
ei jaa ukski ellu. e
Jehoova ise on seda
¨ ¨
raakinud.
˜
Nad votavad oma valdusse
Negevi,
¨
Eesavi magismaa, f
Sefela ja vilistite maa. g
˜
Nad votavad oma valdusse
Efraimi alad ja
Samaaria alad h
˜
ning Benjamin votab
oma valdusse Gileadi.
Pagendatud Iisraeli rahvas,
kes elas selle
kaitsevalli taga, i
saab oma valdusse
kaananlaste maa
kuni Sareptani. j
Jeruusalemmast
pagendatud,
kes olid Sefaradis,
saavad oma valdusse
Negevi linnad. k
¨ ¨
¨
¨
Paastjad lahevad ules
¨
Siioni maele,
˜
et moista kohut
¨
¨
Eesavi magismaa ule. l
˜
Ja kuningavoim saab
Jehoovale.” m

JOONA
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨
Joona uritab Jehoova eest
˜
pogeneda (1–3)
Jehoova toob suure tormi (4–6)
¨ ¨
Joona on suudi (7–13)
Joona heidetakse tormisesse
merre (14–16)
Hiigelsuur kala neelab Joona (17)
˜
2 Joona palve kala kohus (1–9)
Kala oksendab Joona maale (10)
¨
3 Joona kuuletub Jumalale ja laheb
Niinevesse (1–4)
1

Amittai poja˜
1 Joonale,1
le, tuli Jehoovalt sonum:

Niinevelased kahetsevad Joona
˜
sonumit kuuldes (5–9)
Jumal otsustab Niinevet mitte
¨
havitada (10)
4 Joona on vihane ja tahab surra (1–3)
˜
Jehoova opetab Joonale halastuse
¨
tahtsust (4–11)
˜
˜
„Kas sul on oigus nonda
˜ vihastuda?” (4) ˜
Oppetund pudelkorvitsataime
abil (6–10)

a

2 „Mine Niinevesse, b sellesse
suurde linna, ja kuuluta nei˜
le kohtusonumit, sest ma olen
¨
nainud nende kurjust.”
3 Joona aga tahtis Jehoo˜
va eest Tarsisesse pogene¨
da. Ta laks alla Joppesse ja
leidis laeva, mis oli Tarsisesse
˜
minemas. Maksnud soiduraha,
astus ta pardale, et koos nen¨
dega Tarsisesse minna, ara Jehoova palge eest.
4 Siis paiskas Jehoova me˜
rele tugeva tuule ja merel tou¨
sis nii suur torm, et laeva ahvardas hukk. 5 Meremehed
˜
¨
loid kartma ja igauks hakkas
¨ ¨
oma jumalat appi huudma. Samuti hakkasid nad laevas olevaid asju merre heitma, et
laeva kergendada. c Aga Joona
¨
oli lainud alla laeva siseruu¨
mi, seal pikali heitnud ja sugavasse unne vajunud. 6 Laeva
¨
kapten tuli tema juurde ja ut˜
les: „Kuidas sa void magada?
¨
1:1 1 Nimi Joona tahendab „tuvi”.

PTK 1
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˜
¨
¨ ¨
Touse ules ja huua oma ju˜
mala poole! Vahest toeline Ju˜
mal motleb meie peale ja me ei
hukku.” a
¨ ¨
7 Siis raakisid mehed omavahel: „Heidame liisku, b et
saaksime teada, kes on selles
˜
¨ ¨
onnetuses suudi.” Nad heitsidki liisku ja liisk langes Joona¨
le.¨ c 8 Siis nad kusisid temalt:
¨ ¨
„Utle meile palun, kes on suu˜
di selles onnetuses, mis meid
¨ ¨
on tabanud? Mis tood sa teed
ja kust sa tuled? Mis maalt
¨
ja millise rahva seast sa parit
oled?”
9 Ta vastas neile: „Ma olen
heebrealane ja ma kardan1 Jehoovat, taeva Jumalat, kes on
teinud mere ja kuiva maa.”
˜
10 Siis loid mehed veel roh¨
kem kartma ja utlesid tal¨
le: „Mida sa kull oled teinud!”
˜
(Nad teadsid, et ta pogeneb Jehoova eest, kuna ta oli seda
¨ ¨
¨
neile raakinud.) 11 Nad kusisid temalt: „Mida me peaksime
sinuga tegema, et meri rahu˜
˜
1:9 1 Voib tolkida ka „teenin”.
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¨
neks?”, sest meri muutus jarjest marusemaks. 12 Ta vas¨
tas: „Visake mind merre, kull
siis meri rahuneb, sest ma
tean, et see kange torm on
¨
tabanud teid minu parast.”
˜
˜
13 Mehed soudsid kovasti, et
kuivale maale tagasi saada,
˜
kuid see ei onnestunud, sest
¨
¨
meri nende umber muutus jarjest marusemaks.
¨ ¨
14 Siis nad huudsid Jehoova poole: „Oh, Jehoova, palun
¨
¨
ara lase meil selle
mehe pa¨
rast hukkuda! Argu tulgu selle
¨ ¨
suutu veri meie peale, Jehoo˜
va, sest see koik on toimunud sinu tahtel!” 15 Siis nad
heitsid Joona merre ning mere
raev vaibus. 16 Seepeale valdas mehi suur kartus Jehoova
˜
ees a ning nad toid Jehoovale
˜
ohvri ja andsid tootusi.
¨
17 Jehoova saatis aga uhe
hiiglasuure kala Joonat neela˜
ma ning Joona oli kala kohus
¨
¨ ¨
kolm paeva ja kolm ood. b
˜
Joona palvetas kala kohus
oma Jumala Jehoova poo¨
le c 2 ja utles:
¨ ¨
„Ahastuses huudsin ma
Jehoova poole ja
tema vastas mulle. d
¨
Surmavalla sugavusest
kisendasin ma appi e
¨ ¨
ja sina kuulsid mu haalt.
3 Kui sa heitsid mind
¨
sugavusse,
¨
avamere sudamesse,
siis hoovused
neelasid mind, f
˜
koik su veevallid ja
¨
¨
lained kaisid minust ule. g
¨
4 Ma utlesin: „Ma olen
¨
ara aetud su silme eest!
¨
Kuidas saaksin veel naha
¨
su puha templit?”

2

JOONA 1:12–3:4

i Jn 2:9

5 Veed neelasid mu,
minu elu oli ohus, a
¨
vetesugavus piiras mind,
¨
meretaimed mahkusid
¨
umber mu pea.
¨
6 Magede alusteni
vajusin ma alla,
maa riivid sulgusid
mu kohal igaveseks.
˜
Kuid sa toid mind elavana
¨
¨
hauasugavusest ules,
oo, Jehoova, mu Jumal! b
¨ ¨
7 Kui mu elu oli haabumas,
meenutasin ma
Jehoovat. c
˜
Siis joudis mu palve
sinu juurde
¨
su puhasse templisse. d
¨
8 Need, kes on puhendunud
¨
tuhistele ebajumalatele,
¨
on huljanud truu
armastuse allika,1
˜
9 aga mina lasen kolada
¨
˜
tanusonadel ja
tahan sulle ohvreid tuua.
˜
Mida olen tootanud,
seda ka teen. e
¨ ¨
Paaste tuleb Jehoovalt.” f
˜
¨
¨
10 Mone aja parast kaskis
Jehoova kalal Joona kuivale
maale oksendada.
Siis tuli Joonale teist korda
˜
Jehoovalt sonum: g 2 „Mine Niinevesse, h sellesse suur˜
de linna, ja kuuluta sonumit,
mis ma sulle annan.”
3 Joona kuuletus Jehoova
¨
¨
kasule i ja laks Niinevesse. j Nii¨
neve oli vaga suur linn: selle
¨
¨
¨
labikaimiseks kulus kolm pae˜
va. 4 Joona joudis linna ning
˜
¨
¨
kondis uhe paevateekonna ja
¨
kuulutas: „Veel 40 paeva ja Nii¨
neve havitatakse!”

j 1Mo 10:8, 11

˜
¨
¨
2:8 1 Teine voimalik tahendus: „hulgavad oma ustavuse”.
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3

JOONA 3:5–4:11
5 Niineve mehed uskusid
¨
Jumalat, a kuulutasid valja
¨
paastu ning panid endale um˜
ber kotiriide, koige suuremast
˜
¨
˜
koige vaiksemani. 6 Kui so˜
num joudis Niineve kuningani,
˜
˜
tousis see troonilt, vottis ku¨ ¨
ningliku ruu seljast, kattis end
kotiriidega ja istus tuha peale.
7 Ta lasi kogu Niineves kuu¨
lutada: „Kuninga ja ta ulikute
¨ ¨
maaruse kohaselt tuleb toimi˜
da nonda.
¨
Mitte ukski inimene ega
¨
loom, ei veised ega lambad, ar¨ ¨
¨
gu soogu midagi! Keegi ar¨ ¨
¨
gu soogu ja argu joogu vett!
˜
8 Koik inimesed katku ennast
ja oma loomad kotiriidega.
¨ ¨
˜
Nad huudku tosimeeli Jumala
¨ ¨
poole ning poordugu oma kur¨
jadest ja vagivaldsetest tegu˜
dest. 9 Kes teab, ehk toeline
Jumal muudab oma otsust1 ja
¨ ¨
poordub oma tulisest vihast,
nii et me ei hukku?”
¨
10 Kui Jumal nagi, mida
¨ ¨
nad tegid, kuidas nad poordusid oma kurjadest tegudest, b
siis ta muutis oma otsust ega
˜
toonud nende peale seda onnetust, mille ta oli kavatsenud
tuua. c
¨
Joona aga pani seda vaga
¨
pahaks ja temas suttis viha.
2 Ta palvetas Jehoova poole: „Oh, Jehoova, kas ma
˜
ei moelnud seda juba siis,
¨
kui olin oma maal! Seeparast
¨ ¨
ma puudsingi algul Tarsises˜
se pogeneda. d Ma ju teadsin,
et sa oled kaastundlik ja halastav Jumal, et sa ei vihastu
kergesti, vaid oled tulvil truud
˜
armastust e ning tunned onne¨
¨ ¨
tuse parast kurbust. 3 Nuud,
˜
Jehoova, palun vota mult elu,

4

˜
˜
3:9 1 Voib tolkida ka „tunneb kahetsust”.
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sest mul on parem surra kui
elada!” a
¨
4 Jehoova kusis: „Kas sul
˜
˜
on oigus nonda vihastuda?”
¨
5 Siis laks Joona linnast
¨
valja, ida poole, ja istus maha.
Ta valmistas endale sinna varjualuse ja ta istus selle varjus,
¨
et naha, mis linnaga juhtub. b
6 Siis lasi Jumal Jehoova kas¨
˜
vada uhel pudelkorvitsataimel1, et see sirguks Joona kohale, pakuks ta peale varju ja
leevendaks ta vaeva. Joona oli
˜
¨
¨
pudelkorvitsataime ule vaga
˜ ˜
roomus.
¨
¨
7 Aga jargmisel paeval koi¨
du puhkedes saatis Jumal uhe
˜
¨
ussi pudelkorvitsataime nari¨
ma ja taim kuivas ara. 8 Kui
¨
paike paistma hakkas, saatis
˜
Jumal ka korvetava idatuule.
¨
˜ ˜
¨
Paike looskas Joonale pahe,
¨ ¨
nii et ta oli minestuse aarel.
Joona palus mitu korda, et ta
˜
¨
voiks surra, ja utles: „Mul on
parem surra kui elada!” c
¨
9 Jumal kusis Joonalt: „Kas
˜
˜
sul on oigus pudelkorvitsatai¨
˜
me parast nonda vihastuda?” d
Tema vastas: „Jah, on! Ma
olen nii vihane, et tahaksin
¨
surra!” 10 Kuid Jehoova ut˜
les: „Sinul on kahju pudelkorvitsataimest, mille heaks sa
¨
pole vaeva nainud¨ ja mida sa
¨ ¨
pole kasvatanud. Uhe ooga see
¨
¨ ¨
kasvas ja uhe ooga hukkus.
11 Kas siis minul ei peaks
olema kahju Niinevest, sellest
suurest linnast, e kus on rohkem kui 120 000 inimest, kes
˜
ei suuda eristada oiget valest,1
ja peale selle nende paljud loomad?” f
˜
¨
4:6 1 Teine voimalik tahendus: „riitsinu˜
˜
sel”. 4:11 1 Voib tolkida ka „kes ei suu¨
da vahet teha oma parema ja vasaku kae
vahel”.

MIIKA
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

˜
˜
Hukkamoistusonum Samaaria ja
Juuda kohta (1–16)
¨
Patud ja vastuhakk toovad hada (5)
¨
˜
2 Hada rohujatele! (1–11)
¨
Iisrael tuuakse taas uhtsusse (12, 13)
¨
Maa on tais rahvahulga suminat (12)
˜
3 Juhid ja prohvetid moistetakse
hukka (1–12)
Jehoova vaim annab Miikale
˜
joudu (8)
˜
Preestrid opetavad tasu eest (11)
Jeruusalemm saab
rusuhunnikuks (12)
˜
¨
4 Jehoova korge magi (1–5)
˜ ˜
Moogad atradeks (3)
„Elame Jehoova, oma Jumala nime
¨ ¨
vaariliselt” (5)
Taastatud Siion saab
tugevaks (6–13)

¨
¨
5 Vagev valitseja ule kogu maa (1–6)
Valitseja tuleb Petlemmast (2)
¨
¨ ¨
Jarelejaanud on nagu kaste ja nagu
˜
lovi (7–9)
Maa puhastatakse (10–15)
¨
6 Jumal kaib kohut Iisraeliga (1–5)
Mida
˜ Jehoova ootab? (6–8)
Oigeid tegusid, ustavust,
tagasihoidlikkust (8)
¨ ¨
Iisraeli suu ja karistus (9–16)
¨
7 Allakainud Iisrael (1–6)
Vaenlasteks omad pereliikmed (6)
„Ma ootan kannatlikult” (7)
˜
Jumala rahvas moistetakse
˜
oigeks (8–13)
¨
Miika palvetab ja ulistab
Jumalat (14–20)
Jehoova vastus (15–17)
„Kes on Jumal nagu sina” (18)

1

˜

See on Jehoova sonum, mis
1 tuli
mooresetlasele Miika-

le1 a Juuda kuningate Jootami, b
¨
Aahase c ja Hiskija d paevil e ning
¨
mille ta sai nagemuses Samaaria ja Jeruusalemma kohta.
˜
2 „Kuulake, koik rahvad!
¨
˜
Pane tahele, maa ja koik,
mis seal on!
˜
Korgeim valitseja Jehoova
olgu tunnistajaks
teie vastu, f
Jehoova
¨
oma puhas templis!
¨
3 Jehoova valjub
oma asupaigast,
ta laskub alla ja
˜
˜
konnib maa korgendikel.
¨
1:1 1 Miika on luhivorm nimest Miikael
˜
¨
voi Miikaja, mis tahendab „Kes on nagu
Jehoova?”.
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f L 50:7
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¨
4 Maed sulavad tema all a
˜
ja orud lohenevad
otsekui vaha tule ees,
¨
otsekui jarsakult
langev vesi.
˜
¨
5 See koik sunnib Jaakobi
¨
vastuhaku parast,
Iisraeli rahva pattude
¨
parast. b
¨ ¨
Kes on suudi Jaakobi
vastuhakus?
Kas mitte Samaaria? c
¨ ¨
Kes on suudi,
et Juudas on
ohvripaigad? d
Kas mitte Jeruusalemm?
6 Ma teen Samaaria
¨
rusuhunnikuks valjal,
¨
viinamagede istutusmaaks.
Ma heidan orgu ta kivid
¨ ¨
ja paljastan ta alusmuurid.

MIIKA 1:7–2:4

˜
7 Koik tema nikerdatud kujud
¨ ¨
luuakse puruks a
˜
ja koik kingitused, mis ta
¨ ¨
enda muumise eest sai,1
˜
¨
poletatakse ara. b
¨
˜
Ma havitan koik
ta ebajumalad.
Ta on kogunud need
hoorapalga eest
ja hoorapalgaks saavad
need taas.”
¨
8 Seeparast ma halan
ja ulun, c
¨
kain paljajalu ja poolalasti. d
Mu hala on nagu
ˇ
saakali ulgumine,
mu lein on kui
jaanalinnu kisa.
9 Sest tema haav on
ravimatu. e
See ulatub Juudani, f
˜
nuhtlus on joudnud
¨
mu rahva varavasse,
g
Jeruusalemma.
¨
10 „Arge kuulutage
seda Gatis,
¨
arge nutke.
Beet-Afras1
¨
˜
puherdage pormus.
11 Oh, Saafiri elanikud,
¨
¨
minge ara alasti ja habis!
Saanani elanikud
¨
pole valja tulnud.
Beet-Eselis halatakse ja see
ei paku teile enam varju.
12 Maaroti elanikud
ootasid head,
aga Jehoovalt on tulnud
˜
onnetus Jeruusalemma
¨
varavasse.
13 Oh, Laakise h elanikud,
rakendage hobused
vankri ette!
Teist sai alguse
¨
Siioni tutre patt,
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h Jos 15:20, 39
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c Jes 7:17
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f 5Mo 28:41
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Jes 39:7
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i Jer 22:17

3

Hes 22:12, 29

j Jer 18:11
k Am 2:14
l Jes 2:11
m Am 5:13
n Jer 9:10
Nu 1:1

˜
˜
1:7 1 Voib tolkida ka „kogu tasu, mis ta
˜
˜
hooramise eest sai”. 1:10 1 Voib tolkida ka „Afra kojas”.

14

b Ho 2:5

o Jes 6:11
Jer 25:9
Sef 1:2

4

on ju temast leitud
¨
Iisraeli uleastumisi. a
¨
Seeparast annad sa
lahkumiskingid
Mooreset-Gatile.
Aksibi b majad
valmistasid pettumuse
Iisraeli kuningatele.
Ma toon teie juurde
vallutaja, c
oh, Maaresa d elanikud.
Siis ulatub Iisraeli au
Adullamini. e
Ajage pea paljaks,
¨
pugage juuksed maha
¨
oma kallite laste parast.
Ajage pea paljaks
nagu kotkal,
sest nad on viidud sinu
juurest pagendusse.” f
¨
„Hada neile,
kes hauvad kurja,
kes sepitsevad oma voodis
nurjatust!
Hommikuvalges teevad nad
˜
moeldu teoks,
˜
sest nende voimuses on
g
seda teha.
˜
Nad himustavad polde
ja omastavad need, h
samuti maju ja
˜
votavad need.
Nad petavad mehelt
¨
valja maja, i
¨
mehelt tema parandi.
¨
¨
Seeparast utleb Jehoova:
„Ma tahan tuua selle soo
˜
peale onnetuse, j
¨ ¨
millest te ei paase. k
˜
Te ei saa enam korgilt
¨
ringi kaia, l
˜
sest see on onnetuse aeg. m
¨
Sel paeval lausutakse
˜
¨ ¨
teie kohta konekaandu
¨
ja teie parast halatakse
n
¨ kibedalt. ˜
Oeldakse nonda: „Me oleme
¨
taiesti laastatud! o

1229

5

6

7

8

9

10

Ta on andnud meie rahva
¨
valdused teiste katte.
Ta on need mult
¨
˜
ara votnud. a
˜
Ta jagab meie pollud
truudusetutele.”
¨
Seeparast pole sul kedagi,
˜ ˜
¨ ¨
kes moodunooriga
˜ ˜
maad moodaks,
kes Jehoova koguduses
selle liisuosadeks jaotaks.
¨
Nad¨ utlevad:
„Arge kuulutage!
Nad ei tohi neist asjust
kuulutada.
Ei meie koge alandust.”
¨ ¨
Kas mitte nii ei raagita,
oh, Jaakobi sugu:
˜
„Kas Jehoova vaim on toesti
kannatamatu?
˜
Kas teeb ta toesti
midagi sellist?”?
˜
Eks tee mu sonad
head neile,
¨
kes kaivad aususe teel?
Aga hiljuti on mu
oma rahvas hakanud
tegutsema kui vaenlane.
Te kisute avalikult uhked
kaunistused
koos riietega neilt1,
˜
kes nagu sojast tulijad
teist pahaaimamatult
¨ ¨
mooduvad.
Te ajate mu rahva naised
¨
valja mugavatest
majadest.
¨ ¨
Te roovite nende lastelt
igaveseks mu hiilguse.
˜
¨
Touske ja minge ara,
sest sellel maal
pole enam rahu.
¨
Ebapuhtuse parastb
¨
see havitatakse
¨
ja havitus on valus. c

˜
¨
2:8 1 Teine voimalik tahendus: „nende
riietelt”.
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11 Kui mees ajab taga
¨
tuhisust ja valskust
˜
ning valetab nonda:
„Ma jutlustan sulle veinist
¨
ja vagijookidest”,
siis on ta sellele rahvale
paras prohvet. a
12 Ma kogun sind kokku,
Jaakob,
ma kogun kokku need,
kes on Iisraelist
¨ ¨
alles jaanud. b
¨
Ma toon nad uhtsusse:
nad on kui
lambad aedikus,
kui kari karjamaal. c
Kostab rahvahulga sumin.” d
¨
13 Nende ees kaib see,
¨
kes murrab labi.
¨
Nad murravad labi
¨
ja lahevad
¨
¨
varava kaudu valja. e
¨
Nende ees laheb kuningas
˜
¨
ja koige ees kaib Jehoova.” f
¨
Ma utlesin: „Palun kuulake,
Jaakobi peamehed
¨
ja Iisraeli rahva ulemad. g
Kas te ei peaks teadma,
˜
mis on oige?
2 Teie aga vihkate head h
ja armastate halba, i
rebite mu rahvalt naha
ja ta luudelt liha. j
¨ ¨
3 Te soote mu rahva liha, k
¨
nulite talt naha,
murrate ta luud
¨
ja purustate tukkideks l
nagu patta pandavad
kondid ja
katlasse pandava liha.
¨ ¨
4 Sel ajal te huuate
Jehoovat appi,
aga tema ei vasta teile.
Ta peidab sel ajal oma palge
teie eest, m
sest te olete teinud kurja. n

3

MIIKA 3:5–4:3

¨
5 Jehoova utleb prohvetite
kohta, kes eksitavad
mu rahvast, a
¨
kes haukavad suutaie b
¨ ¨
ja huuavad: „Rahu!”,1c
˜
kuulutavad aga soja sellele,
kes neile midagi
suhu ei pane:
¨ ¨
6 „Teile tuleb ood
¨
¨
ja te ei nae nagemusi, e
teile tuleb pimedus
ja te ei saa ennustada.
¨
Paike loojub
prohvetite kohal
¨
ja paev muutub neile
pimedaks. f
¨
¨ ¨
¨
7 Nagijad jaavad habisse g
ja ennustajad pettuvad.
˜
¨
Nad koik peavad habiga
katma oma suu1,
sest Jumalalt
ei tule vastust.””
8 Aga mina olen
¨
tanu Jehoova vaimule
¨
˜
tais joudu,
¨
˜
¨
tais oigust ja vage,
¨ ¨
et raakida Jaakobile
tema vastuhakust
ja Iisraelile tema patust.
9 Palun kuulake seda,
Jaakobi peamehed
¨
ja Iisraeli rahva ulemad, h
¨
˜
kes jalestate oigust
¨ ¨
˜
ja vaanate koveraks
˜
koik sirge, i
10 kes ehitate Siionit
verevalamisega
ja Jeruusalemma
¨
ulekohtuga. j
˜
11 Tema juhid moistavad
¨
kohut altkaemaksu eest, k
˜
preestrid opetavad
tasu eestl
˜
˜
¨ ¨
3:5 1 Voib tolkida ka „kes huuavad: „Rahu!”, kui neil on midagi hammaste va¨
˜
˜
hel narida”. 3:7 1 Voib tolkida ka „vuntsid”.
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ja prohvetid ennustavad
raha1 eest. a
Samas toetuvad nad2
¨
Jehoovale, oeldes:
„Eks ole Jehoova meiega? b
˜
Meid ei taba onnetus.” c
¨
12 Teie parast
¨
¨
kuntakse Siion ules
˜
nagu pold,
Jeruusalemm saab
rusuhunnikuksd
¨
ja templimagi
¨
metsastunud kunkaks. e
¨
Viimseil paevil
˜
¨
korgub Jehoova koja magi f
¨
kindlalt ule teiste
¨
maetippude,
˜
˜
touseb korgemale
¨
kungastest
ja rahvad voolavad sinna. g
¨
2 Paljud rahvad lahevad
¨
ja utlevad:
¨
¨
„Tulge, lahme ules
¨
Jehoova maele,
Jaakobi Jumala kotta! h
˜
Ta opetab meile oma teid,
˜
¨
et me voiksime kaia
tema radu.”
Sest Siionist tuleb seadus1
ja Jeruusalemmast
˜
Jehoova sona.
˜
˜
3 Tema moistab oigust
paljude rahvaste keskel i
ja seab asjad korda
¨
vagevate rahvaste
¨
huvanguks, olgu nad
¨
˜
lahedal voi kaugel.
Nad taovad oma
˜ ˜
moogad atradeks
ja odad aianugadeks. j
˜
˜ ˜
Rahvas ei tosta mooka
rahva vastu
˜
˜
ja nad ei opi enam sodima. k

4

˜
˜
˜
˜
3:11 1 Voib tolkida ka „hobeda”. 2 Voib
˜
¨
tolkida ka „vaidavad nad, et toetuvad”.
˜
˜
˜
4:2 1 Voib tolkida ka „opetus”.
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¨
4 Nad istuvad1 igauks oma
viinapuu ja viigipuu all a
ning keegi ei kohuta neid. b
¨
Vagede Jehoova suu
¨ ¨
on raakinud.
˜
¨
5 Koik rahvad elavad igauks
oma jumala nime
¨ ¨
vaariliselt1,
meie aga elame Jehoova,
oma Jumala nime
¨ ¨
vaariliselt2c
ikka ja igavesti.
¨
6 „Sel paeval kogun ma
kokku lonkaja rahva
ja laialipillutatud rahva d
koos rahvaga,
keda ma vaevasin,”
lausub Jehoova.
¨ ¨
7 Ma paastan oma
¨ ¨
lonkaja rahva jaagi e
ja teen kaugele saadetust
¨
vageva rahva. f
Jehoova valitseb kuningana
¨
¨
nende ule Siioni mael
sellest ajast ja igavesti.
8 Sulle, oh, karjatorn,
¨
¨
Siioni tutre kungas, g
sulle tuleb tagasi
˜
esialgne voim, h
¨
Jeruusalemma tutrele
kuuluv kuningriik. i
9 Miks sa karjud nii valjult?
Kas sul pole kuningat
˜
˜
voi on su nouandja
hukkunud,
et sa vaevled valudes
¨
nagu sunnitaja? j
¨ ¨
10 Vaanle ja oiga,
¨
oh, Siioni tutar,
¨
otsekui sunnitaja,
sest sa pead lahkuma
¨
linnast ja elama valjal.
¨
Sa pead minema Babuloni;k
seal sind vabastatakse, l
˜
˜
4:4 1 Voib tolkida ka „elavad”. 4:5
˜
˜
¨
¨
1 Voib tolkida ka „kaivad igauks oma ju˜
˜
¨
mala nimel”. 2 Voib tolkida ka „kaime
Jehoova, oma Jumala nimel”.

MIIKA 4:4–5:2

h 1Mo 49:10

seal ostab Jehoova sind
¨
tagasi su vaenlaste kaest. a
Sinu vastu kogunevad
paljud rahvad.
¨
Nad utlevad:
¨
„Siion saagu ruvetatud,
¨
meie silmad nahku seda
˜ ˜
kahjuroomuga!”
Aga nemad ei tea
˜
Jehoova motteid,
˜
¨
ei moista tema eesmarki1.
Ta kogub nad kokku,
¨
˜
nagu asjaloigatud vili
kogutakse
viljapeksuplatsile.
˜
Touse ja peksa vilja,
¨
Siioni tutar, b
sest su sarved
ma muudan rauaks
˜
ja su sorad vaseks
ning sa pihustad
paljud rahvad. c
Nende ebaausalt saadud
¨
tulu puhendad sa
Jehoovale,
nende rikkused
kogu maa isandale.” d
¨ ¨
˜
„Nuud sa loigud end,
¨
oh, tutar,
¨
keda runnatakse.
¨
Meid on umber piiratud. e
¨ ¨
Nad loovad Iisraeli
˜
kohtumoistjat
˜
kepiga posele. f
Sina, Petlemm, Efrata,1g
¨
kes oled liiga vaike, et olla
Juuda tuhandete2 seas,
sinust tuleb mulle see,
kellest saab
Iisraeli valitseja, h
¨
kes on parit
¨
muistseist paevist,
ammustest aegadest.

1Aj 5:2
Jes 9:6
Mt 2:4–6
Lu 1:32, 33
Lu 2:11
Joh 7:42

˜
˜
˜
4:12 1 Voib tolkida ka „nou”. 5:2 1 Efrata on ilmselt Petlemma varasem
˜
¨
nimi voi linna umbritseva maa-ala nimi.
˜
˜
˜
2 Voib tolkida ka „suguvosade”.

PTK 4
a Sak 3:10
b Jes 54:14

11

Hes 34:25
Hes 39:
25, 26

c Sak 10:12
d L 147:2
Jes 56:8
Hes 34:12, 16
Hes 37:21
Sef 3:19

12

e Jes 10:21
Mi 2:12
Mi 7:18

f Jes 60:22
g 2Sa 5:7

13

h Ob 21
i Sak 9:9
j Jer 30:6
k 2Ku 20:18
2Aj 36:17, 20

l Jes 45:13
Sak 2:7


Teine veerg
a L 107:2, 3
Jes 48:20
Jer 15:21

5

b Jes 41:15
c Sak 9:13
d Jos 6:18, 19
Jes 23:17, 18


PTK 5
e 5Mo 28:52
f Mt 26:67
Joh 18:22
Joh 19:3

g 1Mo 35:19
Lu 2:4

2

MIIKA 5:3–6:4

¨
3 Seeparast loobub ta neist,
¨
kuniks sunnitaja
¨
on sunnitanud.
¨ ¨
Tema allesjaanud vennad
¨ ¨
poorduvad tagasi
Iisraeli rahva juurde.
4 Ta seisab ja hoiab karja
˜
Jehoova jouga, a
oma Jumala Jehoova
¨
¨
uleva nime vaega.
Nad elavad julgesti, b
sest tema suurus ulatub
¨ ¨
maa aarteni. c
5 Tema toob rahu. d
Juhul kui maale tungib
¨ ¨
assuurlane ja tuleb meie
kindlustornidesse, e
˜
siis tostame tema vastu
seitse karjast, jah,
kaheksa peameest
inimeste seast.
˜ ˜
6 Nad karjatavad moogaga
¨ ¨
Assuuriamaad, f
samuti Nimrodimaad g
¨ ¨
selle sissepaasude juures.
Tema vabastab meid
¨ ¨
¨
assuurlase kaest, h
kui see tungib meie maale
ja astub meie aladele.
¨
¨ ¨
7 Siis on Jaakobi jarelejaanud
paljude rahvaste keskel
nagu kaste Jehoovalt,
nagu taimi kastev
vihmahoog,
˜
mis ei soltu inimesest
ega oota inimlapsi.
¨
¨ ¨
8 Siis on Jaakobi jarelejaanud
rahvaste seas,
paljude rahvaste keskel
˜
nagu lovi
metsloomade keskel,
˜
nagu noor lovi lambakarjas.
Lammaste keskelt
¨
labi minnes
kargab ta neile kallale
¨
ja kisub nad tukkideks
¨ ¨
ning paastjat ei ole.
¨
˜
9 Sinu kasi touseb
su vastaste kohale
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PTK 5
a Hes 34:23
Hes 37:24

10

b Jer 23:5, 6

c Sak 9:9, 10

d Jes 9:6

11
12

e Jes 8:7

f Jes 33:1

13

g 1Mo 10:9–11

h Jes 14:25



14

Teine veerg
a Jes 2:6
Jes 8:19

b Jes 2:8
Hes 36:25
Ho 14:3
Sak 13:2

15

6

c Jes 27:9


PTK 6

2

d Jes 5:3

e L 50:1, 4
Jes 1:2

f Jes 43:26

3

Jer 2:35
Ho 4:1

g Jer 2:5

h 2Mo 12:51
5Mo 4:20

i 5Mo 7:8

j 2Mo 15:20

4

˜
ja koik su vaenlased
¨
havitatakse.”
¨
¨
„Sel paeval havitan ma
su keskelt hobused
˜
ja purustan su sojavankrid,”
lausub Jehoova.
¨
„Ma havitan linnad
su maal,
˜
˜
lohun koik su kindlused.
˜
Ma teen lopu
˜
su noidumistele,
¨ ¨
sulle ei jaa enam
¨
uhtegi maagi.a
¨
Ma havitan su keskelt
nikerdatud kujud
¨
ja puhad sambad,
sa ei kummarda enam
¨
¨ ¨
oma katetood. b
¨
Ma juurin su keskelt valja
¨
puhad tulbad1c
¨
ja havitan su linnad.
Vihas ja raevus maksan ma
¨
katte rahvastele,
kes pole mulle kuuletunud.”
Palun kuulake,
¨ ¨
mida raagib Jehoova!
˜
Touske, esitage oma
¨
argumendid magedele,
¨
¨ ¨
kuulgu kunkad teie haalt!d
¨
Kuulake, maed,
Jehoova kohtuvaidlust,
teie, maa kindlad alustoed, e
¨
sest Jehoova kaib kohut
oma rahvaga,
ta riidleb Iisraeliga:f
„Mu rahvas, mida ma olen
sulle teinud?
Millega ma olen
sind vaevanud? g
Tunnista minu vastu!
˜
¨
Ma ju toin su valja
Egiptusemaalt, h
ostsin su vabaks
orjusekojast. i
Ma saatsin su ette Moosese,
Aaroni ja Mirjami. j

˜
5:14 1 Vt „Sonaseletusi”.
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5 Mu rahvas, tuleta palun
meelde, mida sepitses
Moabi kuningas Baalak a
ja mida vastas talle
Beori poeg Bileamb —
mis juhtus teekonnal
Sittimist c Gilgalini d —,
˜
et sa moistaksid
˜
Jehoova oiglasi tegusid.”
6 Millega ma peaksin tulema
Jehoova ette?
Millega kummardama
˜
korgustes elava
Jumala ees?
Kas peaksin tulema ta ette
˜
poletusohvritega,
aastaste mullikatega? e
7 Kas Jehooval on hea meel
¨ ¨
tuhandetest jaaradest,
¨
kumnetest tuhandetest
˜ ˜
olijogedest? f
Kas pean andma
¨
esmasundinud poja
¨
oma uleastumise eest,
ihuvilja oma patu eest? g
¨
8 Tema on oelnud sulle,
inimene, mis on hea.
Mida Jehoova sinult ootab?
Vaid seda, et teeksid,
˜
mis oige,1h
peaksid kalliks ustavust2i
ja oleksid tagasihoidlik3j
koos oma Jumalaga
¨
kaies. k
¨ ¨
9 Jehoova haal
¨ ¨
huuab linnale,
targalt tegutsejad kardavad
su nime.
Kuuletu sauale ja temale,
¨
kelle kaes see on. l
10 Kas jumalatu majas on
¨
veel ulekohtuselt saadud
varandust
˜
˜
˜
6:8 1 Voib tolkida ka „et oleksid oigla˜
˜
ne”. 2 Voib tolkida ka „oleksid oma ar˜
˜
mastuses lahke ja ustav”. Sona-sonalt
˜
„armastaksid truud armastust”. 3 Voib
˜
tolkida ka „alandlik”.

MIIKA 6:5–7:1

PTK 6
a 4Mo 22:5, 6
b 4Mo 23:7, 8

11

4Mo 24:10
Ilm 2:14

c 4Mo 25:1
4Mo 33:
48, 49

12

d Jos 4:19
e 1Sa 15:22
L 51:16, 17
Jes 1:11

f L 50:8–15

13

g 2Ku 3:26, 27
Hes 16:20
˜

h Op 21:3

14

Jes 1:17
Jer 22:3
Hes 45:9
Ho 12:6
˜

i Op 3:3
Ho 6:6
Sak 7:9
˜

j Op 8:13

15

k 5Mo 10:
12, 13

l Jes 9:13


Teine veerg
a 5Mo
25:13
˜
Op 11:1
Ho 12:7

16

b Jes 59:3
Mi 7:2

c Jer 9:3
d Jes 1:5
e 3Mo 26:26
Hes 4:16
Ho 4:10

f 5Mo 28:38
Jer 12:13
Jl 1:10
Am 5:11

g 1Ku 16:25, 30
2Ku 16:2, 3
2Ku 21:1, 3

h Jer 19:8
i L 44:13
Jer 51:51
Nu 5:1
Tn 9:16

7

¨
ja vahendatud eefa1,
¨
¨ ¨
mis on jalestusvaarne?
Kas ma saan olla puhas1
vale kaalu
¨ ¨
ja vaarate kaalukividega
koti juures? a
Linna rikkad on
¨
¨
udini vagivaldsed,
selle elanikud
¨ ¨
raagivad valet, b
neil on suus valelik keel. c
¨
¨ ¨
„Seeparast ma loon
ja haavan sind, d
et laastada sind
¨
su pattude parast.
¨ ¨
¨ ¨
Sa sood, aga ei saa soonuks,
˜
¨
su koht on tuhi. e
¨
˜
Sa paned kull korvale,
aga ei suuda seda hoida,
ja mida sa suudad hoida,
selle ma annan
˜ ˜
¨
mooga katte.
¨
Sa kulvad seemet,
˜
aga ei saa loigata,
˜
sotkud oliive,
˜
aga ei saa oli kasutada,
¨
teed varsket veini,
aga ei saa seda juua. f
Te peate kinni Omri
¨ ¨
˜
maarustest ja teete koiki
Ahabi soo tegusid g
¨
˜
¨
ning kaite nende nou jargi.
¨
Seeparast teen ma teist
kohutava vaatepildi
ja linna elanikest
˜
vilistamise pohjuse. h
Te peate taluma
rahvaste teotust.” i
¨
Hada mulle!
Ma olen nagu see,
¨
kes parast suviste
puuviljade1 korjamist
¨
ja parast viinamarjade
¨
jarelnoppimist

˜ ˜
˜
6:10 1 Kuivaine moodunou. (Vt lisa
˜
˜
¨ ¨
B14.) 6:11 1 Voib tolkida ka „suuta”.
¨
7:1 1 Need olid uldjuhul viigimarjad, aga
˜
monikord ka datlid.

MIIKA 7:2–14

2

3

4

5

6

7

8

¨
ei leia uhtki
viinamarjakobarat,
¨ ¨
mida suua,
¨
uhtki varajast viigimarja,
mida mu hing ihkab.
Ustav on kadunud maalt,
inimeste seas pole
¨
˜
uhtegi oiget. a
˜
Nad koik varitsevad,
et valada verd. b
¨
˜
Igauks jahib vorguga
oma venda.
¨
Nende kaed on osavad
tegema kurja. c
˜
Peamees esitab noudmisi,
˜
¨
kohtumoistja kusib tasu, d
¨
ulik teeb teatavaks
oma soovid, e
¨
uheskoos peavad nad
salaplaani.
Parim neist on otsekui
˜ ˜
ogaline poosas,
˜
oigeim neist hullem kui
okkaline hekk.
¨
Aga tuleb paev, millest on
¨ ¨
raakinud su vahimehed,
¨
su aruandmise paev. f
Siis
satud sa segadusse. g
¨
Arge olge kindlad
oma ligimeses
ega usaldage
¨
˜
lahedast sopra. h
Valva oma suud,
¨ ¨
kui raagid sellega,
kes lebab su embuses.
˜
Sest poeg polgab isa,
¨
˜
tutar touseb ema vastui
¨
ja minia amma vastu j —
inimese vaenlasteks saavad
ta omad pereliikmed. k
Aga mina vaatan
Jehoova poole. l
Ma ootan kannatlikult
¨ ¨
oma paaste Jumalat. m
Minu
Jumal kuuleb mind. n
¨
˜ ˜
Ara tunne kahjuroomu
¨
minu ule, mu vaenlane.

1234
PTK 7
a Jes 57:1
b Jes 59:7
c Jer 3:5
Jer 4:22
Hes 22:6

9

d Jes 1:23
Mi 3:11

e 1Ku 21:5, 6
f Jes 10:3
Hes 12:23
Ho 9:7

10

g Jes 22:5
h Jer 9:4
i Hes 22:7
j Lu 12:53
k Jer 12:6

11

Mt 10:35, 36

l L 123:2
Jes 8:17

12

m L 25:5
L 62:1
Nu 3:26

n L 40:1
Jes 12:2
Jes 25:9


Teine veerg
a Nu 1:18
b L 79:10
L 115:2
Jl 2:17

c Jes 11:16
Jes 27:13
Ho 11:11

d Jes 40:11
e Jer 50:19
Hes 34:23

13
14

Ehkki ma langesin,
˜
¨
tousen ma ules,
ehkki ma elan pimeduses,
on Jehoova mulle
valguseks.
Mul tuleb taluda
Jehoova raevu —
sest ma olen tema vastu
pattu teinuda —,
kuni ta lahendab
mu kohtuasja
˜
˜
ja moistab mu oigeks.
Tema toob mind valgusse,
¨
˜
ma saan naha ta oiglust.
¨
Ka mu vaenlane naeb seda
¨
ja teda katab habi,
¨
teda, kes mulle utles:
„Kus on Jehoova,
su Jumal?” b
¨
Mu silmad naevad
mu vaenlast,
kuidas teda tallatakse
¨
nagu tanavapori.
¨
¨
Sel paeval ehitatakse ules
¨ ¨
su kivimuurid,
¨
sel paeval laiendatakse
su piire1.
¨
Sel paeval tullakse
su juurde
¨ ¨
Assuuriast
ja Egiptuse linnadest,
maa-alalt, mis ulatub
˜
Egiptusest suure joeni1,
merest mereni
¨
¨
ja maest maeni. c
¨
Maast saab tuhermaa
¨
tema elanike parast,
¨
nende tegude parast.
Karjata kepiga oma rahvast,
oma karja, d
¨
kes elas uksinda metsas,
keset viljapuuaeda.
¨ ¨
Soogu nad Baasanis
ja Gileadis e
¨
nagu muistseil paevil.

˜
¨
¨ ¨
7:11 1 Teine voimalik tahendus: „on maarus kaugel”. 7:12 1 St Eufratini.
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¨
15 „Ma naitan teile imetegusid,
¨
nagu noil paevil,
¨
mil te tulite valja
Egiptusemaalt. a
¨
16 Rahvad naevad neid ja
¨
tunnevad habi hoolimata
¨
kogu oma vagevusest. b
¨
Nad panevad kae suule,
˜
nende korvad
¨ ¨
jaavad kurdiks.
˜
17 Nad lakuvad pormu nagu
maod, c
¨
tulevad varisedes
¨
oma kindlustest valja
nagu roomajad.
Nad tulevad hirmunult
Jumal Jehoova ette,
tunnevad kartust ta ees.” d

MIIKA 7:15 – NAHUM 1:3
PTK 7
a L 78:12
Jes 63:11
Jer 23:7, 8

b L 126:2
Jes 26:11
Jes 66:18

c Jes 49:23
d Jer 33:9


Teine veerg
a 2Mo 34:6, 7

b
c
d
e
f

Jes 1:18
Jes 44:22
Jer 50:20
Tn 9:9
Jer 23:3
Jl 2:32
L 103:9
Jes 57:16
Nu 3:22
5Mo 30:3
L 103:8, 13
Ho 2:19
L 103:12
Jes 55:7
Jer 31:34
1Mo 22:17
L 105:8–11
Lu 1:72, 73
Ap 3:25, 26

18 Kes on Jumal nagu sina,
kes annab andeks
¨
eksimused a ja laheb
¨ ¨
¨ ¨
mooda oma rahva jaagi
¨
uleastumistest? b
Sa ei pea viha igavesti,
sest sulle meeldib osutada
truud armastust. c
¨
19 Sa halastad jalle meie
peale, d alistad meie patud,
˜
heidad koik meie patud
¨
meresugavustesse. e
20 Sa oled ustav Jaakobile
ja osutad truud armastust
Aabrahamile,
nii nagu sa vandusid
meie esiisadele
¨
muistseil paevil. f

NAH U M
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

¨
Jumal maksab katte oma
vastastele (1–7)
¨ ¨
Jumal ootab jaagitut
¨
puhendumust (2)
Jehoova ei unusta neid, kes tema
juurest varju otsivad (7)
¨
Niineve havitatakse (8–14)
Viletsus ei tule teist korda (9)
¨
Juudale kuulutatakse haid
˜
sonumeid (15)

˜

˜

oistusonum Niineve
1¨ Hukkam
kohta. Elkoslase Nahumi1
a

nagemuseraamat.
2 Jehoova on Jumal,
¨ ¨
kes ootab jaagitut
¨
puhendumust b ja
¨
kes maksab katte.

¨
1:1 1 Nimi Nahum tahendab „lohutaja”.

¨
2 Niineve havitatakse (1–13)
˜
¨
„Jogede varavad avatakse” (6)
¨
¨ ¨
3 „Hada veresuuga linnale!” (1–19)
¨
˜
Niineve havingu pohjused (1–7)
Niineve langeb nagu
Noo-Aamon (8–12)
¨
Niineve having on
¨
valtimatu (13–19)

PTK 1
a Jes 10:12
Nah 3:7
Sef 2:13

b 2Mo 20:5


Teine veerg
a 5Mo 32:
35, 41
Jes 59:18

b 4Mo 14:18
c Ii 9:4

¨
Jehoova maksab katte
ja on valmis oma raevu
¨
valja valama. a
¨
Jehoova maksab katte
oma vastastele,
¨
on tais raevu
oma vaenlaste vastu.
3 Jehoova ei vihastu kergesti b
˜
˜
ja ta on voimas joult. c

NAHUM 1:4–2:3

4

5

6

7

8
9

10

¨
Siiski ei jata Jehoova
karistamata, kui karistus
¨
on ara teenitud. a
¨
Tema tee kulgeb havitavas
tuules ja tormis,
pilved on tolmuks
ta jalgade all. b
˜
Ta soitleb merd c
ja kuivatab selle,
˜
˜
laseb koik joed
kuivaks joosta. d
Baasan ja Karmel
¨
narbuvad, e
˜
¨
Liibanoni oied nartsivad.
¨
¨
Maed varisevad tema ees,
¨
kunkad sulavad. f
Maapind kerkib
tema palge ees,
˜
maa ja koik,
kes seal elavad. g
Kes suudaks taluda
tema pahameelt? h
˜
¨ ¨
¨
Kes voiks jaada pusima
˜ ˜
tema vihaloomas? i
¨
Ta paiskab oma raevu valja
nagu tule,
kaljud purunevad tema ees.
Jehoova on hea, j
ta on kindluseks
¨
ahastuspaeval. k
Ta ei unusta neid,1
kes tema juurest
varju otsivad. l
¨
Tulvaveega puhib ta
selle linna1 minema,
¨
pimedus jalitab ta vaenlasi.
Mida te sepitsete
Jehoova vastu?
¨
¨
Tema toob taieliku havingu.
Viletsus ei tule teist korda. m
Su elanikud on
˜
omavahel poimunud
nagu okastaimed,
˜
nad on otsekui olleuimas,
aga nad neelatakse
˜
nagu kuivad korred.

˜
˜
1:7 1 Voib tolkida ka „ta hoolitseb nende
eest”. 1:8; 2:1 1 St Niineve.
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PTK 1
a 2Mo 34:6, 7

b Ii 38:1

c Ii 38:11
L 104:6, 7
L 107:29

d Jos 3:16

e Jes 33:9
Am 1:2

f 2Sa 22:8
L 68:7, 8

g L 97:4, 5
Jes 24:1

h Jer 10:10

i 5Mo 32:22

j L 136:1
Mt 19:17

k L 46:1
L 91:2
˜
Op 18:10
Jes 25:4

l L 1:6

m Jes 10:24, 25


Teine veerg
a Jes 14:25

b Jes 52:7
Ro 10:15

c 5Mo 16:16


PTK 2
d Jer 25:9

e 2Ku 17:6

11 Sinust tuleb see,
kes sepitseb
Jehoova vastu kurja,
¨
˜
annab tuhja nou.
¨
12 Nii utleb Jehoova:
¨
˜
„Kuigi nad on taies jous
ja neid on palju,
¨
havitatakse nad ikkagi,
nad hukkuvad1.
Ma olen sind2 vaevanud,
kuid enam ma seda ei tee.
¨ ¨
13 Nuud ma murran tema ikke
sinu pealt a
¨
ja kisun katki su koidikud.
14 Aga sinu1 kohta
¨
on Jehoova oelnud:
¨ ¨ ¨
„Su nimi ei jaa pusima.
¨
Ma havitan su jumalakojast
nikerdatud ja
valatud kujud.
Ma teen sulle haua, sest sa
˜
¨ ¨
oled polastusvaarne.”
¨
15 Magedel astuvad selle jalad,
¨
˜
kes toob haid sonumeid,
kes kuulutab rahu. b
¨
Pea oma puhasid, c Juuda,
¨
˜
taida oma tootused,
¨
sest enam ei lahe nurjatu
¨
su keskelt labi.
¨
¨
Ta havitatakse taielikult.”
Pillutaja on tulnud
su1 vastu. d
Valva kindlustusi!
Vaata teed!
¨ ¨
Voota end
˜
˜
ja vota joud kokku!
2 Jehoova taastab
Jaakobi uhkuse
ja Iisraeli uhkuse,
sest laastajad
on neid laastanud, e
¨
˜
havitanud nende vorsed.
¨
3 Tema vagevate meeste
˜ ˜
kilbid on voobatud
punaseks,

2

˜
¨
1:12 1 Teine voimalik tahendus: „ja ta
¨
¨
laheb nende seast labi”. 2 St Juudat.
¨ ¨
1:14 1 St Assuuria.
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4

5

6
7

8

9

10

˜
ta sojamehed on riietatud
karmiinpunasesse.
¨
Paeval, kui ta valmistub
lahinguks,
˜
helendab sojavankrite raud
nagu tuli
ja viibutatakse
kadakapuust odasid.
¨
Tanavatel kihutavad
˜
sojavankrid,
¨
neid tormab valjakutel
siia ja sinna.
¨
Nad saravad
˜
otsekui torvikud,
¨
¨
sahvivad nagu valgud.
Kuningas kutsub kokku
¨
vaepealikud.
Edasi liikudes
nad komistavad.
˜
¨ ¨
Nad tottavad linnamuurile,
¨
˜
pustitavad kaitsetokke.
˜
¨
Jogede varavad avatakse
¨
ja palee havitatakse.
Asi on otsustatud:
linn on paljastatud,
¨
ta viiakse ara ning
ta orjatarid oigavad.
¨ ¨
Haalitsedes nagu tuvid,
taovad nad endale
vastu rinda.
Niineve a on alati olnud
nagu vetest tulvil tiik,
¨ ¨
˜
kuid nuud need pogenevad.
„Seis! Pidage!”
¨
¨ ¨
Aga ukski ei poordu tagasi. b
¨ ¨
˜
Roovige hobedat,
¨ ¨
roovige kulda!
˜
Varandust on loputult.
Seda hoitakse koos
¨ ¨
igasuguste vaartuslike
asjadega.
¨
Linn on tuhi,
lage ja laastatud. c
¨
Nende suda
¨
variseb hirmust,
˜
polved tudisevad,
kogu keha on vaevas.

NAHUM 2:4–3:4

PTK 2
a 1Mo 10:8, 11

11

12
b Sef 2:13

13

c Sef 2:15


Teine veerg
a Jer 2:14, 15
Jer 50:17

3
b Jes 10:12

2

3

c L 46:9
Jes 37:24

4

d 2Ku 18:17

˜
¨
˜
Koigi naod ohetavad
¨
arevusest.
˜
Kus on lovi pesapaik, a
˜
¨ ¨
kus noored lovid soovad,
˜
kust lovi oma kutsika ees
¨
¨
valja laheb,
ilma et keegi neid
kohutaks?
˜
Lovi murdis piisavalt saaki
kutsikatele
¨
˜
ja kagistas emalovidele.
¨
Ta taitis pesapaigad
saagiga,
˜
koopad lohkikistud
loomadega.
¨ ¨
„Ma poordun sinu vastu,”
¨
lausub vagede Jehoova, b
˜
˜
„poletan su sojavankrid
suitsu sees. c
˜ ˜
Mook neelab sinu
˜
noored lovid.
˜
Ma teen maa peal lopu
¨ ¨
su roovimistele,
enam ei kuulda
¨
¨ ¨
su kaskjalgade haalt.” d
¨
¨ ¨
Hada veresuuga linnale!
¨
Ta on tais pettust
¨ ¨
ja roovimist.
¨ ¨
Ta ei jaa kunagi saagita.
Kostab piitsaplakse
ja rattaraginat,
hobune kihutab ja
˜
¨
sojavanker hupleb.
Ratsanikud on hobuste
˜ ˜
¨
seljas, moogad valguvad,
¨
odad sahvivad,
tapetuid on hulganisti,
laibad on hunnikutes,
˜
surnukehi on loputult,
laipade otsa komistatakse.
See on selle prostituudi
¨
rohke hooramise parast.
Ta on ilus, ta lummab,
˜
ta on osav noiduja,
˜
kes on vorgutanud rahvaid
¨ ¨
oma hooratooga,
˜
rahvahoime
˜
oma noidusega.

NAHUM 3:5–19
5 „Ma olen sinu1 vastu,”
¨
lausub vagede Jehoova, a
˜
˜
„ja tostan su holmad
¨
¨
ule su nao.
¨
Ma naitan rahvastele
su alastust,
¨
kuningriikidele su habi.
¨
6 Ma viskan su peale jalkusi,
˜
teen su polatavaks,
panen su teistele vahtida. b
¨
¨
7 Igauks, kes sind naeb,
˜
pogeneb su juurest c
¨
ja utleb:
„Niineve on laastatud!
Kes tunneb talle kaasa?”
¨
Kust ma kull leian sulle
lohutajaid?
8 Kas oled sa parem kui
Noo-Aamon1, d kes istus
¨ ¨
Niiluse kanalite aares? e
¨
Teda umbritses vesi,
meri oli ta rikkus
¨ ¨
ja meri oli ta muur.
˜
9 Etioopia oli tema piiritu jou
allikas, samuti Egiptus.
¨
Puut f ja liibualased olid
talle abiks. g
10 Ometi pidi ta minema
pagendusse,
ta viidi vangi. h
Tema lapsi tapeti
˜
¨
koigil tanavanurkadel.
¨ ¨
Tema auvaarsete meeste
¨
parast heideti liisku,
˜
¨
koik tema vagevad
pandi ahelaisse.
¨ ¨
11 Sinagi jaad purju, i
poed peitu,
otsid varju vaenlase eest.
˜
12 Koik su kindlustused on
otsekui viigipuud,
mille esimesed viljad
on valminud:
kui neid raputada,
kukuvad viljad
¨ ¨
soojale suhu.
3:5 1 St Niineve. 3:8 1 St Teeba.
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a Nah 2:13

b Sef 2:15

c Nah 2:8

d Jer 46:25
Hes 30:14

e Jes 19:6

f 1Mo 10:6

g 2Aj 16:8
Jer 46:8, 9

h Jes 20:4

i L 75:8
Jer 25:15


Teine veerg
a 2Aj 32:3, 4

b Sef 2:13

c 2Mo 10:
14, 15

d Nah 2:8

e Sef 2:15

f Jes 10:5, 6
Jes 37:18

¨
13 Su vaehulgad su keskel
on kui naised.
¨
Su maa varavad
on su vaenlastele valla.
¨
Tuli neelab su varavariivid.
14 Ammuta endale
piiramisajaks vett. a
Tugevda oma kindlustusi.
˜
Astu porri, sotku savi,
haara tellisevorm.
15 Isegi siis neelab sind tuli.
˜ ˜
¨
Mook havitab su. b
˜
¨
See ogib su ara,
˜
nagu ogiksid
rohutirtsuvastsed. c
Olgu sind arvukalt nagu
rohutirtsuvastseid,
olgu sind arvukalt nagu
rohutirtse!
16 Sul on rohkelt kaupmehi,
¨
rohkem kui tahti taevas.
Rohutirtsuvastne ajab kesta
maha ja lendab minema.
17 Su valvurid on nagu
rohutirtsud,
su ametnikud nagu
rohutirtsuparv.
¨
¨
Kulmal paeval redutavad
nad kiviaedikutes,
¨
aga kui paike
hakkab paistma,
lendavad nad minema
ja keegi ei tea, kus nad on.
18 Su karjased on unised,
¨ ¨
Assuuria kuningas,
¨
¨
su ulikud pusivad
oma majades,
su rahvas on pillutatud
¨
magedele,
pole kedagi,
¨
kes nad uhte koguks. d
19 Ei tule kergendust
˜
su onnetusele.
Su haav on ravimatu.
˜
Koik, kes sinust kuulevad,
¨
plaksutavad kasi, e
sest kes poleks kannatanud
su lakkamatu julmuse
˜
tottu?” f

HABAKU K
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨ ¨
Prohveti appihuud (1–4)
„Kui kaua, Jehoova” (2)
˜
„Miks sallid rohumist?” (3)
˜
Jumal moistab kohut kaldealaste
¨ ¨
kae labi (5–11)
Prohvet anub Jehoovat (12–17)
¨
„Mu Jumal, mu Puha, sina
ei sure” (12)
„Sinu silmad on liiga puhtad,
et vaadata kurjust” (13)
¨
2 „Ma pean valvet, et naha, mida ta minu
¨ ¨
kaudu raagib” (1)
1

˜

sonum, mille proh¨
1 Kaalukas
vet Habakuk1 sai nagemu-

ses.
2 Kui kaua, Jehoova, pean ma
¨ ¨
appi huudma, et sa mind
˜
kuulda votaksid? a
Kui kaua tuleb mul anuda
¨
¨
sult abi vagivalla parast,
et sa midagi ette
˜
votaksid? b
¨
3 Miks lased mul naha
¨
ulekohtutegusid,
˜
miks sallid rohumist?
¨
Miks on mu ees havitus
¨
ja vagivald,
miks on nii rohkesti
¨
tulitsemist ja riidu?
˜
˜
4 Selle koige tottu
˜
on seadus jouetu
˜
¨ ¨
ja oigus ei paase eales
˜
voidule.
˜
Jumalatu piirab oiget
¨
¨ ¨
ja seeparast vaanatakse
˜
oigust.c
5 „Vaadake ringi rahvaste
¨
seas ja pange tahele.

˜
¨
1:1 1 Nimi Habakuk voib tahendada „palav embus”.

Jehoova vastus prohvetile (2–20)
¨
¨
¨
N˜ agemus laheb kindlasti taide (3)
¨ ¨
¨
Oige jaab tanu oma ustavusele
elama (4)
¨
Viis hada kaldealastele (6–20)
¨
Jehoova tundmine taidab
maa (14)
3 Prohvet palub, et Jehoova
tegutseks (1–19)
¨ ¨
˜
Jumal paastab oma voitud rahva (13)
Juubeldamine hoolimata
¨
hadadest (17, 18)

PTK 1
a L 13:1
b L 22:1
L 74:10
Ilm 6:10

c Ii 12:6
L 12:8
Kog 8:11
Jes 1:21
Ap 7:52, 53


Teine veerg
a Jes 28:21
Jes 29:14
Nu 4:11, 12
Ap 13:40, 41

b Jer 22:7
Jer 46:2

c 5Mo 28:
49–51
Jer 5:15–17
Jer 6:22, 23
Hes 23:22, 23

d Jer 39:5–7
Tn 5:18, 19

e Jer 5:6
f Jer 4:13
Nu 4:19
Hes 17:3
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¨
Vaadake hammastunult
ja imestage,
¨
¨
sest teie paevil sunnib
midagi sellist,
mida te ei usuks, kui teile
sellest jutustataks. a
˜
6 Ma lasen tousta
kaldealased, b
halastamatu ja
tormaka rahva.
Nad kihutavad
¨
labi maa avaruste,
et haarata endale maju,
mis ei kuulu neile. c
¨
7 Nad on hirmuaratavad
ja kardetavad.
Nad panevad kehtima
˜
omaenda oiguse
˜
ja voimu. d
8 Nende hobused on
leopardidest kiiremad.
Nad on raevukamad
˜
kui hundid ohtul. e
˜
Nende sojaratsud
kappavad edasi,
nende hobused
tulevad kaugelt.
Nad on nagu toidu kallale
¨ ¨
soostvad kotkad. f

HABAKUK 1:9–2:5

˜
¨
9 Nad
koik vagivallatsevad. a
¨
Uheskoos edasi liikudes
on nad kui idatuul, b
¨
nad kuhveldavad vange
kokku nagu liiva.
˜
10 Nad monitavad kuningaid,
˜
naeravad korgete
¨
ametnike ule. c
Nad naeravad igat
kindlust: d
nad teevad muldvalli
ja vallutavad selle.
11 Siis liiguvad nad edasi nagu
¨
¨
tuul ja lahevad labi maa,
aga nad saavad
¨ ¨
suudlaseks, e
˜
sest panevad oma jou
oma jumala arvele1.” f
12 Eks ole sina, oo, Jehoova,
olnud olemas
igavesest ajast? g
¨
Mu Jumal, mu Puha,
sina ei sure1. h
Jehoova, sina oled
¨ ¨
maaranud nad
¨
kohtuotsust taide viima.
Mu kalju, i sina oled
seadnud nad karistama. j
13 Sinu silmad on liiga puhtad,
et vaadata kurjust,
˜
sa ei salli oelust. k
Miks sallid siis reeturlikke, l
miks vaikid, kui jumalatu
˜
neelab endast oigema? m
14 Miks lased inimesi kohelda
kui mere kalu,
kui mere loomi,
kellel pole valitsejat?
˜
˜
15 Ta1 tombab nad koik
˜
¨
ongekonksuga ules.
¨ ¨
Ta puuab nad oma noota,
˜
kogub kalavorku.
¨
Seeparast on ta
¨
˜ ˜
vaga roomus. n
˜
¨
1:11 1 Teine voimalik tahendus: „sest
˜
nende joud on nende jumal”. 1:12 1 Tei˜
¨
ne voimalik tahendus: „me ei sure”.
1:15 1 St kaldealasest vaenlane.
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a Jer 25:9
b Jes 27:8
Hes 17:10

c 2Ku 24:12
d Jer 32:24
Jer 52:7

e Jes 47:5, 6
Jer 51:24
Sak 1:15

f Tn 5:1, 4
g L 90:2
L 93:2
Ilm 1:8

h 1Ti 1:17
Ilm 15:3

i 5Mo 32:4
j Jer 30:11
k L 5:4, 5
l Jer 12:1
m L 35:21, 22
n Jer 50:11
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a 2Aj 36:17
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PTK 2
b Jes 21:8
Mi 7:7

c 2Mo 17:14
d 5Mo 31:9, 11
e Mi 7:7
f Joh 3:36
Ro 1:17
Ga 3:11
Heb 10:38

¨
16 Seeparast ohverdab ta
oma noodale
˜
ja toob ohvreid kalavorgule,
sest nende abil on ta
saak rammus
ja toit parim.
¨ ¨
17 Kas ta jaabki oma noota
¨
tuhjendama1?
¨ ¨
Kas ta jaabki rahvaid
armutult tapma? a
Ma seisan oma valvepostil, b
olen kaitsevallil.
¨
Ma pean valvet, et naha,
mida ta minu kaudu
¨ ¨
raagib
¨
ja mida mul tuleks oelda,
kui mind noomitakse.
2 Jehoova vastas mulle:
¨
¨
„Kirjuta nagemus ules
ja pane see selgelt
tahvlitele kirja, c
et sellel, kes seda ette loeb,
oleks lihtne lugeda1. d
¨
3 Nagemus ootab veel
¨ ¨
maaratud aega.
˜
See kiirustab lopu1 poole
ega osutu valeks.
Kui see peaks viibima2,
siis oota seda3, e
¨
sest see laheb
¨
kindlasti taide
¨ ¨
ega jaa hiljaks.
4 Vaata seda, kes on uhke.
˜
Temas pole oigust.
˜
¨ ¨
¨
Aga oige jaab tanu oma
ustavusele1 elama. f
5 Kuna vein on reeturlik,
˜
¨
ei joua ulbe mees sihile.
Tema himu on suur
nagu surmavald,

2

˜
¨
1:17 1 Teine voimalik tahendus: „oma
˜ ˜
˜
˜
mooka paljastama”. 2:2 1 Voib tolkida ka „et see, kes seda ette loeb, teeks
˜
˜
seda soravalt”. 2:3 1 Voib tolkida ka
¨
˜
˜
¨
„taitumise”. 2 Voib tolkida ka „naibki
˜
˜
viibivat”. 3 Voib tolkida ka „oota seda
˜
˜
¨
ohinal”. 2:4 1 Teine voimalik tahendus:
„usule”.
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6

7

8

9

10

11
12

ta on nagu surm ega
¨
kullastu mitte.
Ta kutsub enda juurde
˜
koik rahvad,
kogub kokku
˜
koik inimesed. a
˜
Eks nad koik lausu
˜
¨ ¨
tema kohta konekaande,
˜
˜
pilkeid ja moistusonu? b
¨
Nad utlevad:
¨
„Hada sellele,
kes kuhjab kokku,
mis pole tema oma —
kui kaua veel! —,
˜
ja suurendab oma volga!
˜
¨
Eks touse akitselt
˜
su volausaldajad?
¨
Nad arkavad ja raputavad
˜
sind kovasti,
¨ ¨
nad ruustavad sind.c
¨ ¨
Kuna sa ise oled ruustanud
paljusid rahvaid,
¨ ¨
˜
¨
¨ ¨
ruustavad koik ulejaanud
rahvad sind, d
sest sa oled valanud
inimeste verd,
¨
oled olnud vagivaldne maa,
linnade ja nende elanike
vastu. e
¨
¨ ¨
Hada sellele, kes puuab
saada ebaausat tulu
oma kojale,
˜
et teha oma pesa korgele
¨ ¨
˜
ja paaseda nii onnetuse
¨ ¨
kuusist!
Sa oled oma sepitsustega
¨
oma kojale habi toonud.
¨
Sellega, et oled havitanud
paljud rahvad,
oled sa teinud pattu
iseenda vastu. f
Isegi kivi seinas kisendab
ja sarikapuu katuselt
vastab talle.
¨
Hada sellele, kes ehitab
linna verevalamisega,
¨
rajab linna ulekohtuga!

HABAKUK 2:6–19

PTK 2
a Jes 14:16, 17

b Jes 14:4

c Jer 51:11

d Jes 13:19
Jer 27:6, 7
Sak 2:7–9

e 2Aj 36:17
L 137:8

f Jes 14:20


Teine veerg
a Jer 51:58

b L 72:19
Jes 11:9
Sak 14:9

c L 75:8
Jes 51:22, 23
Jer 25:28
Jer 51:57

d L 137:8
Jer 50:28
Jer 51:24

e Jes 42:17
Jes 44:19, 20
Jes 45:20

¨
13 Eks ole see vagede
Jehoovalt, et rahvaste
¨ ¨
¨
toovaev laheb tuleroaks,
˜
¨
et rahvahoimud naevad
vaeva asjata? a
14 Sest Jehoova au tundmine
¨
taidab maa,
otsekui veed katavad
˜
merepohja. b
¨
15 Hada sellele, kes pakub
kaaslastele jooki,
olles lisanud sinna raevu ja
¨ ¨
viha, et nad jaaksid purju
¨
ja ta saaks naha nende
alastust.
˜
¨
¨
16 Sa ogid end tais habi,
mitte au.
Sinagi joo ja paljasta
oma eesnahk1.
Karikas Jehoova paremas
¨
˜
kaes jouab ka sinuni c
¨
ja habi katab su au.
17 Liibanoni kallal tarvitatud
¨
vagivald katab sind
¨
ning having, millega sa
kohutasid loomi,
tabab sind ennast,
sest sa oled valanud
inimeste verd,
¨
oled olnud vagivaldne maa,
linnade ja nende elanike
vastu. d
18 Mis kasu on
nikerdatud kujust,
mille mees meisterdab?
Mis kasu on valatud kujust
˜
ja valeopetajast,
kuigi nende valmistaja
loodab nende peale
¨ ¨
ja teeb vaartusetuid,
˜
˜
konevoimetuid jumalaid? e
¨
¨
19 Hada sellele, kes
¨ utleb
¨
puutukile: „Arka!”
˜
˜
ja konevoimetule kivile:
˜
¨
„Touse ules
˜
ja opeta meid!”!

˜
¨
2:16 1 Teine voimalik tahendus: „ja taaru”.

HABAKUK 2:20–3:15

20

3
2

3

4

5
6

7

See on kaetud kulla ja
˜
hobedaga, a
kuid selles pole eluvaimu. b
Aga Jehoova on
¨
oma puhas templis. c
Vaiki tema ees,
kogu maa!”” d
Prohvet Habakuki palve.
Kaebelaul.
Oo, Jehoova, ma olen
kuulnud su tegudest.
Jehoova, ma tunnen
aukartust nende ees.
Tee neid parajal ajal1.
Anna sellest teada
parajal ajal.
Olgu sul meeles halastada
rahutul ajal. e
Jumal tuli Teemanist,
¨
Puha saabus Paarani
¨
maelt. f (sela)1
¨
Tema ulevus kattis taeva, g
¨
¨
tema ulistamine taitis maa.
¨
Tema sara oli nagu
valgusepaistus. h
¨
Kaks kiirt sahvatasid
¨
ta kaest,
kus peitus tema tugevus.
¨
Tema ees kais katk, i
tema kannul
˜
poletav palavik.
Ta seisatas ja
raputas maad. j
Oma pilguga pani ta
˜
rahvad vopatama. k
¨
Igavesed maed purunesid,
˜
¨
polised kunkad
kummardasid. l
˜
Need koik on tema
iidsed teed.
¨
¨
Ma nagin hada
Kuusani telkides.
Midjanimaa telgiriided
¨
varisesid. m

˜
¨
3:2 1 Teine voimalik tahendus: „meie
¨
˜
˜
paevil”. Sona-sonalt „aastate keskel”.
˜
3:3 1 Vt „Sonaseletusi”.
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j Jes 13:13
Hag 2:21
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2Mo 23:27
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c L 68:17
d 2Mo 19:18
L 114:1, 4

e L 77:16
f Jos 10:12
g L 77:17, 18

8 Kas oled sa vihastunud
˜
jogede peale, Jehoova,
kas oled sa vihastunud
˜
jogede peale?
˜
Voi oled sa raevunud
mere peale? a
Sa tulid ratsa oma
hobustega, b
˜
˜
˜
su sojavankrid toid voidu. c
˜
¨
9 Sa oled votnud valja
oma vibu.
Kepid1 on vandega
¨ ¨
maaratud.2 (sela)
˜
Jogedega sa
˜
lohestasid maa.
¨
¨ ¨
10 Sind nahes vaanlesid
¨
maed valust. d
Vihma kallas.
¨
¨ ¨
Sugavus tegi haalt, e
˜
˜
¨
tostis korgele oma kaed.
¨
¨
11 Paike ja kuu jaid seisma
˜
oma korges asupaigas. f
¨
Sinu nooled valjusid
nagu valgus, g
¨
¨
su oda sahvis valguna.
12 Vihas marssisid sa
¨ ¨
mooda maad,
raevus tallasid rahvaid.
¨
¨ ¨
13 Sa laksid paastma
oma rahvast,
¨ ¨
˜
paastma oma voitut.
Sa purustasid jumalatute
koja peamehe.
¨
Koda havis vundamendist
katuseni. (sela)
14 Tema enda relvadega
¨
sa labistasid
˜
ta sojameeste pea,
¨
kui nad tormasid valja
mind laiali pillutama.
Neil oli hea meel neelata
varitsuspaigast vaevatuid.
15 Sa sammusid oma
¨
hobustega labi mere,
¨
¨ ¨
labi aaretute vetevoogude.
˜
¨
3:9 1 Teine voimalik tahendus: „nooled”.
˜
¨
2 Teine voimalik tahendus: „suguharud
˜
on andnud vandetootusi”.
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HABAKUK 3:16 – SEFANJA 1:4

16 Ma kuulsin ja mind
¨
haaras varin,
˜
sonum pani mu huuled
˜
vobisema.
¨
Madanik tungis mu
luudesse, a
¨
jalad mu all varisesid.
Siiski ootan ma vaikselt
¨
ahastuspaeva, b
mis tabab rahvast,
¨
kes meid rundab.
˜
17 Isegi kui viigipuu ei oitse
ja viinapuu ei kanna vilja,
˜
isegi kui olipuu
ei anna saaki

PTK 3
a L 119:120
Jer 23:9
Tn 8:27

b L 42:5
Jes 26:20
Nu 3:26


Teine veerg
a 2Mo 15:2
1Sa 2:1
L 18:2
L 27:1
Jes 61:10

b Jes 12:2
Flp 4:13

˜
ega pollud toidust,
isegi kui lambad
kaovad aedikust
ja tarandikes pole veiseid,
18 juubeldan ma¨
Jehoova parast,
˜ ˜
tunnen roomu
¨ ¨
oma paaste Jumalast. a
˜
19 Korgeim valitseja
Jehoova
˜
on mu joud. b
Ta teeb
mu jalad
¨
valedaks kui hirvel
¨
ja paneb mind kaima
˜
korgendikel. c
Juhatajale:
minu keelpillide saatel.

c 2Sa 22:34

S E FA N J A
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

¨
¨
Jehoova kohtupaev on lahedal (1–18)
¨
Jehoova paev ligineb kiiresti (14)
˜
¨ ¨
Hobe ja kuld ei paasta (18)

¨
3 Jeruusalemm, massuline ja
rikutud linn (1–7)
˜
Hukkamoist ja taastamine (8–20)
Puhas keel (9)
Alandlik ja tasane rahvas
¨ ¨
paastetakse (12)
Jehoova juubeldab Siioni
¨
parast

2 Otsige Jehoovat enne tema
¨
vihapaeva (1–3)
˜
Otsige oigust ja tasadust (3)
„Ilmselt varjatakse teid” (3)
¨
Kohtuotsus umberkaudsete rahvaste
kohta (4–15)

˜

See on Jehoova sonum, mis
1 tuli
Juuda kuninga Joosija,
¨

a

Aamoni b poja paevil Sefanjale1, kes oli Kuusi, kes oli Gedalja, kes oli Amarja, kes oli Hiskija poeg.
¨
˜
2 „Ma puhin maapinnalt koik
¨
ara,” lausub Jehoova. c
¨
3 „Ma puhin minema
inimesed ja loomad.

¨
1:1 1 Nimi Sefanja tahendab „Jehoova on
varjanud”, „Jehoova on talletanud”.

(17)

PTK 1
a 2Ku 22:1, 2
Jer 1:2

b 2Ku 21:18–20
c 2Ku 22:16
Jes 6:11
Jer 6:8


Teine veerg

¨
Ma puhin minema
taeva linnud ja
mere kalad, a
komistuskivid1 b
koos jumalatutega.
˜
Ma korvaldan
inimesed maapinnalt,”
lausub Jehoova.
¨
4 „Ma sirutan kae
Juuda vastu

a Jer 4:25
b Hes 14:3

1:3 1 Ilmselt ebajumalateenistusega seo˜
tud asjad voi tegevused.

SEFANJA 1:5–17

5

6

7

8

9

10

˜
ja koigi Jeruusalemma
elanike vastu.
¨
Ma puhin sellest paigast
¨
˜
¨
ara koik jaljed Baalist, a
˜ ˜
voorjumalate preestrite
nimed koos preestritega, b
need, kes kummardavad
katustel taevakehade
ette, c
ning need, kes kummardavad Jehoova ette
ja vannuvad talle
truudust, d
kuid samal ajal vannuvad
truudust ka Malkamile1, e
need, kes on taganenud
Jehoovast, f
ja need, kes ei otsi
˜
Jehoovat ega tema nou.” g
˜
Vaikige korgeima valitseja
Jehoova ees,
¨
sest Jehoova paev
¨
on lahedal. h
Jehoova on valmistanud
¨
ohvri, ta on puhitsenud
oma kutsutud.
¨
„Jehoova ohvripaeval
˜
nouan ma aru
peameestelt,
kuningapoegadelt i
˜
ja koigilt neilt,
kes kannavad
˜ ˜
vooramaiseid riideid.
˜
¨
Ma nouan aru igauhelt,
¨
kes ronib sel paeval
˜
korgendile1,
¨
neilt, kes taidavad
oma isanda koja
¨
vagivalla ja pettusega.
¨
¨
Sel paeval kostab hadakisa
¨
Kalavaravast, j

1:5 1 Ilmselt ammonlaste ebajumal, keda
nimetati ka Moolokiks ja Milkomiks.
1:9 1 Ilmselt alusele, kus seisis kuningatroon.
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PTK 1
a 4Mo 25:3
Koh 2:11, 13
2Aj 28:1, 2
Jer 11:17

11

b 2Ku 23:5
c 2Aj 33:1, 3
Jer 19:13

d Jes 48:1
e Jos 23:6, 7

12

1Ku 11:33
Jer 49:1

f Jes 1:4
Jer 2:13

g Jes 43:22
h Jl 2:1
2Pe 3:10

i 2Ku 25:7

13

Jer 39:6

j 2Aj 33:1, 14
Neh 3:3
Neh 12:
38, 39


Teine veerg

14

a 2Aj 34:22
b L 10:13
L 14:1

c Jes 6:11
d 5Mo 28:30
Jer 5:17

15

e Jl 2:1
f Hab 2:3
g Jes 66:6
h Jes 33:7

16

Jl 1:15

i Ilm 6:17
j Jer 30:7

17

halamine uuest linnaosast, a
¨
vali raksatus kungastelt,”
lausub Jehoova.
„Halage, Maktese1
elanikud!
˜
Sest koik kaupmehed
on hukka saadetud,
˜
˜
koik hobedakaalujad
¨
havitatud.
Sel ajal otsin ma
Jeruusalemma
¨
lampidega labi
˜
ja nouan aru meestelt,
kes on enesega
rahulolevad1 ja
˜
¨
motlevad oma sudames:
„Jehoova ei tee
head ega halba.” b
Nende rikkus riisutakse
ja majad laastatakse. c
Nad ehitavad majasid,
aga ei ela neis,
¨
istutavad viinamagesid,
aga ei joo nende veini. d
¨
Jehoova suur paev
¨
on lahedal. e
¨
See on lahedal ja
¨
ligineb vaga kiiresti1. f
¨
˜
Jehoova paeva koma
on kohutav. g
˜
Siis kisendab ka sojamees. h
¨
¨
See paev on raevu paev, i
¨
¨
ahastuse ja angistuse paev, j
¨
raju ja laastamise paev,
¨
pime ja must paev, k
¨
¨
pilvine ja sunge paev, l
˜
¨ ¨
¨
sarve ja sojahuuu paev m
kindlustatud linnade ja
˜
korgete nurgatornide
vastu. n
Ma viin inimesed
ahastusse,

k Am 5:18, 20
Ap 2:20

l Jl 2:2
m Jer 4:19
n Jes 2:12, 15

1:11 1 Ilmselt Jeruusalemma linnaosa,
¨
¨
mis asus Kalavarava laheduses. 1:12
˜
˜
1 Sona-sonalt „kes on tardunud oma settele”. St nad olid nagu sete veinimahu˜
˜
˜
ti pohjas. 1:14 1 Voib tolkida ka „kiirus¨
tab vaga”.
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18

2
2

3

4

5

¨
nad kaivad otsekui
pimedad, a
sest nad on patustanud
Jehoova vastu. b
Nende verd tallatakse
˜
nagu pormu
ja nende liha
˜
nagu sonnikut. c
˜
Nende hobe ja kuld
¨ ¨
ei paasta neid
¨
Jehoova raevupaeval. d
Tema vihaleek neelab
terve maa, e
˜
sest ta teeb lopu,
˜
jah, kohutava lopu
˜
koigile maa elanikele.” f
Kogune, jah, kogune, g
¨
rahvas, kes ei tunne habi. h
¨ ¨
˜
Enne kui maarus joustub,
¨
¨
enne kui paev lendab ara
aganate sarnaselt,
enne kui teie peale tuleb
Jehoova tuline viha, i
enne kui teie peale tuleb
¨
Jehoova vihapaev,
otsige Jehoovat, j
˜
koik tasased1 maal,
¨
kes te jargite
˜
¨ ¨
tema oigeid maarusi,
˜
otsige oigust,
otsige tasadust2,
siis ilmselt3 varjatakse teid
¨
Jehoova vihapaeval. k
¨
Sest Gaza huljatakse
¨ ¨
¨
ja Askelon jaab tuhjaks. l
¨
Asdod aetakse ara
¨
¨
paise paeva ajal
¨
ja Ekron juuritakse valja. m
¨
„Hada mereranniku
elanikele, kreetidele! n
Jehoova on teid
˜
hukka moistnud.
Kaanan, vilistite maa,
¨
ma havitan su,

˜
˜
2:3 1 Voib tolkida ka „alandlikud”.
˜
˜
˜
2 Voib tolkida ka „alandlikkust”. 3 Voib
˜
tolkida ka „ehk”.

SEFANJA 1:18–2:11

PTK 1
a 5Mo 28:
28, 29
Jes 59:9, 10

6

b Jes 24:5
Tn 9:5, 8

c L 79:2, 3
Jer 9:22
Jer 16:4
˜

d Op 11:4

7

Jes 2:20
Hes 7:19

e 5Mo 32:22
Jer 7:20

f Jer 4:27


PTK 2
g Jl 1:14
Jl 2:15, 16

h Jes 1:4

8

Jer 6:15

i 2Ku 23:26
2Aj 36:16, 17
Jer 23:20
Nu 4:11

j Jes 55:6
Am 5:6

k 1Mo 7:13, 16

9

Jes 26:20
Jl 2:12, 14
Am 5:15

l Jer 47:5
m Jer 25:17, 20
Am 1:6–8
Sak 9:5, 6

n Hes 25:16, 17
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a Jes 11:11
Jer 31:7
Hag 1:12

b L 126:1
Jer 23:3
Hes 39:25
Am 9:14
Mi 2:12
Mi 4:10
Sef 3:20

10

c Jer 48:26, 27
Hes 25:8, 9

d Jer 49:1
Hes 25:3

e L 83:2, 4
f Hes 25:11
Am 2:1, 2

g 1Mo 19:
24, 25

h Am 1:13–15
Ju 7

i Jes 16:6
Jer 48:29

11

¨ ¨
nii et sulle ei jaa
¨
uhtki elanikku.
Mererannast saab
karjamaa,
kus on kaevud karjastele ja
kiviaedikud lammastele.
¨ ¨
See piirkond jaab Juuda
¨
¨ ¨
soo jarelejaanutele, a
seal leiavad nad toitu.
˜
Ohtuti lebavad nad
Askeloni majades.
Sest nende Jumal Jehoova
¨ ¨
poorab neile oma pilgu1
ja toob tagasi vangiviidud. b
Ma olen kuulnud
Moabi c teotusi ja
ammonlaste d solvanguid.
Nad on pilganud mu
¨
rahvast ja ahvardanud
˜
¨
votta ara tema maa. e
¨
˜
Seeparast, nii toesti, kui
¨
ma elan, lausub vagede
Jehoova, Iisraeli Jumal,
saab Moab Soodoma f
ja Ammon Gomorra
sarnaseks, g
˜
nogeste ja soolakute
paigaks, igaveseks
¨
tuhermaaks. h
¨
¨ ¨
Minu rahva jarelejaanud
¨ ¨
ruustavad neid,
¨ ¨
mu rahva allesjaanud
riisuvad neid.
˜
Nonda juhtub neile
¨
nende uhkuse parast, i
sest nad on pilganud
¨
vagede Jehoova rahvast
ja suurustanud selle ees.
Nad tunnevad aukartust1
Jehoova ees, kui ta
tegutseb nende vastu.
˜
Ta korvaldab
˜
koik maa jumalad.

˜
˜
2:7 1 Voib tolkida ka „hoolitseb nende
˜
˜
eest”. 2:11 1 Voib tolkida ka „hirmu”.

SEFANJA 2:12–3:8

12
13

14

15

3
2

3

˜
Ja koik rahvaste saared
hakkavad teda
kummardama, a
¨
igauks oma paigas.
Ka teid, etiooplased,
˜ ˜
surmab mu mook. b
¨
˜
Ta sirutab oma kae pohja
¨
¨ ¨
poole ja havitab Assuuria.
Ta muudab Niineve
¨
tuhermaaks, c
˜
˜
sama pouaseks kui korb.
Selle keskel lebavad karjad,
igasugused metsloomad.
¨ ¨
Pelikan ja okassiga oobivad
seal mahalangenud
sambakapiteelide vahel.
¨ ¨
Aknaavast kaigub haal,
¨
ukselavedel on rusud.
Ta kisub paljaks
seedrist seinalauad.
See on see uhke linn,
kes elas julgesti,
˜
¨
kes motles oma sudames:
˜
„Mina olen korgeim,
mitte keegi teine.”
Milliseks kohutavaks
¨
vaatepildiks see kull
on saanud,
paigaks, kus lebavad
metsloomad!
¨
¨ ¨
Igauks, kes sealt mooda
¨
laheb, vilistab
¨
¨
ja naitab napuga.” d
¨
¨
Hada sellele massulisele,
¨
˜
ruvedale ja rohuvale
linnale! e
Ta ei tahtnud kuulata, f
˜
ei votnud kuulda
manitsust. g
Ta ei lootnud Jehoova
peale, h ei tulnud
oma Jumala ligi. i
Peamehed ta keskel
¨
˜
on moirgavad lovid. j
˜
Tema kohtumoistjad
˜
on nagu hundid ohtul,
¨
¨
kes ei jata uhtki konti
¨
hommikul jaramiseks.
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e Jer 21:12
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g 3Mo 18:28
h Jes 5:3, 4
Jes 63:8
2Pe 3:9

i Jer 7:5–7
Jer 25:5, 6

j Mi 2:1
k L 37:34
L 130:7
Jes 30:18

4 Tema prohvetid
on jultunud,
reeturlikud mehed. a
¨
Ta preestrid ruvetavad
¨
puhi asju, b
rikuvad seadust. c
5 Jehoova tema keskel
˜
on oiglane, d
¨
ta ei tee ulekohut.
Igal hommikul teeb ta
˜
teatavaks oma oiguse e
sama kindlalt,
¨
kui saabub paevavalgus.
¨
Aga ulekohtutegija
¨
ei tunne habi. f
¨
6 „Ma havitasin rahvaid,
nende nurgatornid
¨
¨
jaid tuhjaks.
¨ ¨
Ma ruustasin nende
¨
tanavaid, nii et keegi
˜
seal enam ei kondinud.
Nende linnad tehti
¨ ¨
varemeiks, ei jaanud
¨
alles uhtegi inimest,
ainsatki elanikku. g
¨
7 Ma utlesin: „Kindlasti sa
hakkad mind kartma ja
˜
votad kuulda manitsust”, h
et tema eluaset
¨
ei havitataks. i
˜
Ma nouan temalt
˜
¨
koige selle parast aru.1
Nemad aga tegid
veelgi agaramalt kurja. j
¨
8 Seeparast oodake mind1, k
lausub Jehoova,
¨
˜
paeva, mil ma tousen,
et riisuda saaki,2
sest ma olen teinud otsuse
koondada rahvad, koguda
kokku kuningriigid,
˜
˜
3:7 1 Voib tolkida ka „ma karistan teda
˜
¨
˜
˜
koige selle parast.” 3:8 1 Voib tolkida
ka „oodake mind kannatlikult”. 2 Teine
˜
¨
˜
voimalik tahendus: „tousen kui tunnistaja”.
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9

10

11

12

13

14

15

et valada nende peale
oma pahameel,
kogu oma tuline viha; a
mu vihaleek neelab
terve maa. b
Sel ajal annan ma
rahvastele puhta keele,
˜
et nad koik saaksid
¨ ¨
huuda Jehoova nime,
teenida teda
˜
˜
˜
olg ola korval1. c
˜
Etioopia jogede piirkonnast
toovad mulle anni need, kes
minu poole palvetavad:
kogu mu pillutatud
rahvas. d
¨
Sel paeval ei pea
¨
sa habenema
¨
uhtki oma tegu, millega sa
¨
minu vastu massasid, e
˜
sest siis ma korvaldan
˜
su keskelt koik
˜
korgid hooplejad
ja sa ei ole enam kunagi
˜
¨
¨
kork mu puhal mael. f
¨
Ma jatan su keskele alles
alandliku ja tasase rahva g
ning see otsib varju
Jehoova nimest.
¨ ¨
Iisraeli allesjaanud h
¨
ei tee ulekohut, i
¨ ¨
nad ei raagi pettust ja
nende keskel ei leidu
valelikku keelt.
¨ ¨
Nad soovad rohumaal,
heidavad puhkama
ja keegi ei kohuta neid.” j
˜
˜ ˜
Hoiska roomsalt,
¨
Siioni tutar!
˜
˜ ˜
Rokka roomust, Iisrael! k
˜
˜ ˜
Hoiska ja roomusta
¨
kogu sudamest,
¨
Jeruusalemma tutar! l
¨
Jehoova on tuhistanud
kohtuotsused,
mis olid sinu vastu. m

˜
˜
¨
3:9 1 Voib tolkida ka „uksmeelselt”.

SEFANJA 3:9–20
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18
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19
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Jes 65:19
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Nu 2:6
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i Jes 60:14
Sak 14:3

j Mi 4:6, 7
k Jes 11:11, 12
Jes 27:12
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20

¨
Ta on ajanud ara
su vaenlase. a
Iisraeli kuningas Jehoova
on su keskel. b
Sa ei pea enam kartma
˜
onnetust. c
¨
¨
Sel paeval oeldakse
Jeruusalemmale:
¨
„Ara karda, Siion! d
¨
˜
¨
Argu lotvugu su kaed!
Sinu keskel on
su Jumal Jehoova. e
¨
¨ ¨
Ta on vagev ja ta paastab.
˜ ˜
Ta juubeldab roomust
¨
su parast. f
Armastus sinu vastu
on talle hingekosutuseks.
˜ ˜
Ta roomustab ja
˜
¨
hoiskab su parast.
Ma kogun kokku need,
kes on kurvad,
et ei saa olla kohal
¨
su puhadel. g
Nad olid sinust eemal,
sest pidid
kandma teotust. h
˜
Sel ajal tegutsen ma koigi
˜
vastu, kes sind rohuvad, i
¨ ¨
ma paastan lonkaja j
ja kogun kokku
laialipillutatud. k
Ma lasen neile osaks saada
kiitust ja au
˜
koigis maades,
kus nad on pidanud
¨
habi tundma.
Sel ajal toon ma teid tagasi,
just sel ajal
kogun ma teid kokku.
Sest ma lasen teile osaks
saada au ja kiitust l
˜
koigi maa rahvaste seas,
kui ma toon teie silme ees
tagasi need, kes on teie
seast vangi viidud,”
¨
utleb Jehoova. m

HAGGAI
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

¨
2 Teine tempel taitub auhiilgusega (1–9)
˜
Koiki rahvaid raputatakse (7)
„Rahvaste rikkused tulevad
siia kotta” (7)
Templi taastamine toob
˜
onnistusi (10–19)
¨
Puhadust ei saa edasi anda (10–14)
˜
Sonum Serubbaabelile (20–23)
„Teen sinust otsekui
˜
pitserisormuse” (23)

Noomitus selle eest, et templit pole
taastatud (1–11)
Kas praegu on aeg elada oma
vooderdatud majades? (4)
˜
˜
„Motelge tosiselt oma teguviisi
peale” (5)
¨
˜
Kulvatakse palju, aga loigatakse
¨
vahe (6)
˜
Rahvas votab Jehoovat
kuulda (12–15)

Kuningas Dareiose1 teisel
1 aastal
kuuenda kuu esi¨

mesel paeval tuli Jehoovalt
prohvet Haggai2 a kaudu Juuda maavalitsejale Serubbaabe¨
lile, b Sealtieli pojale, ja ulempreester Joosuale, Joosadaki
˜
pojale, selline s onum:
¨
2 „Nii lausub vagede Jehoo¨
va: „See rahvas utleb, et veel ei
¨
ole aeg Jehoova koda ules ehitada.”” c
¨
3 Seejarel tuli prohvet Hag˜
d
gai kaudu Jehoovalt taas s onum: 4 „Kas praegu, kui see
koda on varemeis, on teil
aeg elada oma vooderdatud
¨ ¨
¨
¨
majades? e 5 Nuud utleb vage˜
˜
de Jehoova: „Motelge tosiselt
¨
oma teguviisi peale. 6 Te kul˜
vate palju seemet, aga loika¨ ¨
˜
¨
te vahe saaki. f S oote, aga koht
¨
ei saa tais. Joote, aga janu ei
kao. Riietute, aga sooja ei saa.
¨ ¨
See, kes teeb palgatood, teenib auklikku kukrusse.”
˜
˜
7 Motelge tosiselt oma te-

PTK 1
a Esr 5:1
b Esr 3:2
Esr 5:2

c Esr 4:4, 23
d Esr 6:14
e Jer 52:12, 13
f 5Mo 28:22
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f Mt 1:12
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1:1 1 Dareios I ehk Dareios Suur. 2 Ni¨
¨
¨
mi Haggai tahendab „sundinud puhade
ajal”.

Lu 3:23, 27

h 1Aj 6:15
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¨
¨
guviisi peale, utleb vagede Jehoova.
¨
¨
8 Minge ules maele, tooge palke a ja ehitage see koda
¨
ules, b et mul oleks sellest hea
¨
meel ja see tooks mulle ulis¨
tust, c utleb Jehoova.
9 Te lootsite saada palju,
¨
˜
aga saite vahe. Te toite selle koju, aga mina puhusin sel¨
¨
le minema. d Miks, kusib vagede Jehoova. Sest mu koda on
varemeis, samal ajal kui iga¨
uks teist rabeleb, et hoolitseda
˜
oma maja eest. e 10 Seetottu
¨
ei anna taevas ulal teile enam
kastet ega maa saaki. 11 Ma
˜
¨
olen kutsunud poua maa, ma¨
˜
gede, vilja, varske veini, oli ja
˜
koige kallale, mida maa kasvatab, ning inimeste, karilooma¨
¨ ¨
de ja kogu teie katetoo kallale.”
12 Serubbaabel, f Sealtieli g
¨
poeg, ja ulempreester Joosua,
Joosadaki h poeg, ning kogu
¨
¨ ¨
ulejaanud rahvas kuulas oma
¨ ¨
Jumala Jehoova haalt ja proh˜
vet Haggai s onu, sest nende
¨
Jumal Jehoova oli ta lakitanud, ja rahvast valdas kartus
Jehoova ees.

1249
13 Siis andis Jehoova saa¨
dik Haggai Jehoova ulesandel
˜
rahvale edasi sellise s onumi:
„Mina olen teiega, a lausub Jehoova.”
¨
14 Jehoova aratas Juuda
maavalitseja b Serubbaabeli,
¨
Sealtieli poja vaimu c ja ulempreester Joosua, d Joosadaki
¨
¨ ¨
poja vaimu ning kogu ulejaanud rahva vaimu. Nad tu¨ ¨
¨
lid ja asusid toole vagede Jehoova, oma Jumala koja kallal. e 15 See toimus kuningas
Dareiose teise aasta f kuuenda
¨
¨
kuu kahekumne neljandal paeval.
¨
Seitsmenda kuu kahekum¨
ne esimesel paeval tuli
prohvet Haggai g kaudu Je˜
¨
hoovalt s onum: 2 „Palun kusi
Juuda maavalitsejalt h Serubbaabelilt, i Sealtieli pojalt, ja
¨
ulempreester Joosualt, j Joosa¨
¨ ¨
daki k pojalt, ja ulejaanud rah¨
valt: 3 „Kes teist on nainud
seda koda selle endises hiilguses? l Missugusena te seda
¨
praegu naete? Kas pole see en˜
disega vorreldes nagu ei midagi?” m
¨ ¨
4 Aga ole nuud tugev, Serubbaabel, lausub Jehoova, ole
¨
tugev ka sina, ulempreester
Joosua, Joosadaki poeg.
˜
Olge tugevad te koik, maa
rahvas, n lausub Jehoova, ja
¨ ¨
tehke tood.
Sest mina olen teiega, o lau¨
sub vagede Jehoova. 5 Tule˜
tage meelde, mida ma teile too¨
tasin, kui te tulite valja Egiptu¨
p ja mu vaim ja¨ ab
teiega1. q
sest,
¨
Arge kartke! r
¨
¨
6 Sest vagede Jehoova ut¨
leb: „Veel kord, veidi aja parast, raputan ma taevast ja
maad, merd ja kuiva maad. s

2

˜
¨
2:5 1 Teine voimalik tahendus: „ja kui mu
vaim oli teiega”.
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PTK 1
a 2Aj 15:2
Jes 8:10
Ro 8:31

b Esr 1:8
Esr 5:14

c Esr 1:1, 5
d Sak 3:1
Sak 6:11–13

e Esr 5:2
Sak 6:15

f Esr 4:24
Hag 1:1
Sak 1:1


PTK 2
g Esr 5:1
Esr 6:14

h Esr 1:8
i 1Aj 3:17–19
Sak 4:9

j Sak 3:8
Sak 6:11

k 1Aj 6:15
l 1Ku 6:1
Esr 3:12

m Sak 4:10
n Sak 8:9
o 2Mo 3:12
Jes 43:2
Ro 8:31

p 2Mo 29:45
2Mo 34:10

q Sak 4:6
r Jes 41:10
Sak 8:13

s Heb 12:
26, 27


Teine veerg
a Jes 2:2
Jes 60:5, 11

b 2Mo 40:35
1Ku 8:11
Jes 66:12

c Jes 60:13
d L 85:8
Jes 2:4
Jes 60:17, 18
Sak 8:12

e Hag 1:1
f Mal 2:7
g 3Mo 7:21
4Mo 5:2, 3
4Mo 9:6
4Mo 19:11
4Mo 31:19

h Esr 3:10
Sak 4:9

˜
7 Ma raputan koiki rahvaid
˜
ja koigi rahvaste rikkused tule¨
vad siia kotta a ning ma taidan
¨
selle koja auhiilgusega, b utleb
¨
vagede Jehoova.
˜
8 Mulle kuulub hobe ja mul¨
le kuulub kuld, lausub vagede
Jehoova.
9 Selle koja tulevane hiilgus
¨
on suurem, kui oli endine, c ut¨
leb vagede Jehoova.
Ma annan selles paigas
¨
rahu, d lausub vagede Jehoova.””
10 Dareiose teisel aastal
¨
¨
uheksanda kuu kahek umne
¨
neljandal paeval tuli prohvet
˜
Haggaile e Jehoovalt s onum:
¨
¨
11 „Vagede Jehoova utleb:
¨
„Palun kusi preestritelt sea¨
duse kohta jargmist. f 12 Kui
˜
keegi kannab oma riide hol¨
mas puha ohvriliha ja puudu˜
tab oma holmaga leiba, hau˜
˜
tist, veini, oli voi mingit muud
¨
toitu, siis kas see saab puhaks?””
Preestrid vastasid: „Ei saa.”
¨
¨
13 Seejarel kusis Haggai:
„Kui keegi on surnu puuduta¨
mise parast ebapuhas ja puudutab midagi neist asjust, siis
kas see saab ebapuhtaks?” g
Preestrid kostsid: „See saab
ebapuhtaks.”
¨
14 Seepeale utles Haggai:
„Selline on ka see rahvas ja
sellised on need inimesed minu ees, lausub Jehoova, ja sel¨
¨ ¨
line on kogu nende katetoo.
˜
Koik nende ohvrid on ebapuhtad.
¨ ¨
15 Aga nuud ma palun teid,
˜
¨
¨
motelge alates tanasest pae˜
vast tosiselt sellele, kuidas olid
asjad siis, kui Jehoova templis polnud veel asetatud kivi
¨
kivi peale. h 16 Kui keegi laks
viljakuhja juurde ja lootis saa˜ ˜
da 20 mootu, oli seal vaid 10

¨ ¨
HAGGAI 2:17 – SAKARJA, luhiulevaade

˜ ˜
¨
mootu. Kui keegi laks suru˜
torre juurde, et ammutada 50
˜ ˜
mootu veini, oli seal vaid 20
˜ ˜
˜
mootu. a 17 Ma loin teid, kogu
¨
¨ ¨
˜
teie katetood, korvetava tuule, viljahaiguste b ja rahega, aga
¨
mitte ukski teist ei otsinud
mind, lausub Jehoova.
˜
¨
18 Palun motelge alates ta¨
¨
nasest paevast — uheksan¨
da kuu kahekumne neljandast
¨
paevast, kui rajati vundament
˜
Jehoova templile c —, motelge
˜
tosiselt sellele: 19 kas viljahoidlas on veel seemet d ja kas
˜
viinapuu, viigipuu, granaatou˜
napuu ja olipuu kannavad vil¨
¨
ja? Aga tanasest paevast alates
˜
annan ma oma onnistuse.” e
20 Haggaile tuli kuu ka-
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PTK 2
a Hag 1:6
Sak 8:10

b 5Mo 28:22
c Esr 5:2
Sak 8:9

d Hag 1:6
˜

e Op 3:9, 10
Sak 8:12


Teine veerg
a Hag 2:10
b Hag 2:6
Heb 12:
26, 27

c Jes 60:12
Tn 2:44
Sef 3:8

d Koh 7:22
e Esr 3:8
f Mt 1:12

¨
¨
hekumne neljandal paeval
˜
teist ¨korda Jehoovalt s onum: a
21 „Utle Juuda maavalitsejale Serubbaabelile: „Ma raputan
taevast ja maad. b 22 Ma pais¨
kan umber kuningatroonid ja
kaotan rahvaste kuningriikide
˜
¨
˜
jou. c Ma paiskan umber s oja˜
vankri ja sellel s oitjad. Hobused hukkuvad ja nende ratsani¨
kud langevad, iga uks oma ven˜ ˜
¨
na mooga labi. d
¨
¨
23 Sel paeval, lausub va˜
gede Jehoova, votan ma sinu,
mu teenija Serubbaabel, e Sealtieli f poeg, lausub Jehoova,
ja teen sinust otsekui pitseri˜
s ormuse, sest ma olen vali¨
nud sinu, lausub vagede Jehoova.””

SAKAR JA
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Kutse tulla tagasi Jehoova juurde (1–6)
¨ ¨
„Poorduge tagasi minu juurde .. . ja
¨ ¨
mina poordun tagasi teie juurde” (3)
¨
1. nagemus: neli ratsanikku (7–17)
¨
„Jehoova lohutab jalle Siionit” (17)
¨
2. nagemus: neli sarve ja neli
seppa (18–21)
¨
˜ ˜
¨ ¨
2 3. nagemus: mees moodunooriga (1–13)
˜ ˜
Jeruusalemma mootmine (2)
¨ ¨
Jehoovast saab „tulest muur tema
¨
umber” (5)
„Kes puudutab teid, puudutab minu
silmatera” (8)
Paljud rahvad liituvad
Jehoovaga (11)
¨
¨
3 4. nagemus: ulempreestrile antakse
uued riided (1–10)
¨
Saatan seisab vastu ulempreester
Joosuale (1)
˜
„Ma toon oma teenija, Vosu” (8)

¨
4 5. nagemus: lambijalg ja kaks
˜
olipuud (1–14)
˜
˜
˜
„Mitte sojalise jou, mitte voimu
abil” (6)
˜
˜
¨
„Kes voiks polata vaikese alguse
¨
paeva!” (10)
¨
5 6. nagemus: lendav rullraamat (1–4)
¨
˜ ˜
˜
7. nagemus: eefane moodunou (5–11)
Naine nimega Jumalakartmatus (8)
˜ ˜
˜
Moodunou viiakse
Sinearimaale (9–11)
¨
6 8. nagemus: neli vankrit (1–8)
˜
Vosust saab kuningas ja
preester (9–15)
˜
7 Jehoova moistab hukka silmakirjaliku
paastumise (1–14)
„Kas te paastusite ikka minu
¨
parast?” (5)
¨
„Kohelge uksteist truu armastuse
ja halastusega” (9)

¨ ¨
SAKARJA, luhiulevaade – 1:8
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¨
Kaks keppi: Meeldivus ja Uhtsus (7)
˜
Karjase palk: 30 seeklit hobedat (12)
Raha visatakse varakambrisse (13)

8 Jehoova annab Siionile rahu (1–23)
˜
Jeruusalemm, „toe linn” (3)
¨ ¨
¨
˜
„Raakige uksteisele tott” (16)
˜ ˜
¨
Paast olgu roomupuha (18, 19)
¨
„Otsime vagede Jehoovat” (21)
¨
Kumme meest haaravad kinni juudi
mehe kuuest (23)
˜
¨
9 Jumala kohtusonum umberkaudsete
rahvaste kohta (1–8)
Tulevane Siioni kuningas (9, 10)
˜
Alandlik kuningas soidab eesli
seljas (9)
Jehoova rahvas
vabastatakse (11–17)

12 Jehoova kaitseb Juudat ja
Jeruusalemma (1–9)
Jeruusalemm, „raske kivi” (3)
¨
¨
Halatakse labipistetu parast (10–14)
13 Ebajumalad ja valeprohvetid
˜
korvaldatakse (1–6)
¨ ¨
¨
Valeprohvetid jaavad habisse (4–6)
¨ ¨
Karjast luuakse (7–9)
Kolmas osa puhastatakse (9)
˜
14 Oige jumalateenimine
˜
voidutseb
(1–21)
˜
¨
˜
Olimagi loheneb pooleks (4)
Jehoova on ainus ja tema nimi
on ainus (9)
Jeruusalemma vastaste
nuhtlemine (12–15)
¨
Lehtmajadepuha pidamine (16–19)
Iga pada on Jehoovale
¨
puha (20, 21)

10 Paluge vihma Jehoovalt, mitte
ebajumalatelt (1, 2)
Jehoova kogub kokku oma
rahva (3–12)
Juuda soost peamees (3, 4)
¨
11 Jumala ustava karjase hulgamise
¨
tagajarjed (1–17)
„Karjata tapalambaid” (4)

Dareiose1 teise aasta ka1 heksandal
kuul tuli prohvet
a

Sakarjale2, b Iddo poja Berek˜
ja pojale, Jehoovalt selline sonum: 2 „Jehoova tundis teie
isade ¨ vastu suurt meelepaha. c
¨
3 Utle neile, et nii lausub va¨ ¨
gede Jehoova1: „Poorduge ta¨
gasi minu juurde, lausub vage¨ ¨
de Jehoova, ja mina poordun
¨
¨
tagasi teie juurde, d utleb vagede Jehoova.
¨
4 Arge saage oma isade sarnaseks, kellele varasemad proh¨
¨
vetid kuulutasid: „Nii utleb va¨ ¨
gede Jehoova: „Palun poorduge oma halbadelt teedelt ja oma
halbadest tegudest!”” e
1:1 1 Dareios I ehk Dareios Suur. 2 Ni¨
¨
mi Sakarja tahendab „Jehoova on male˜
¨
tanud”. 1:3 1 Sonapaar „vagede Jehoova” esineb Sakarja raamatus 53 korda.
¨
˜
¨
Vagede all moeldakse inglite vaehulki.

PTK 1
a Esr 4:24
Hag 1:1
Hag 2:10

b Esr 5:1
c 2Ku 22:16, 17
Jer 44:5, 6

d Hes 33:11
Mi 7:18, 19
Mal 3:7

e Esr 9:6, 7
Jes 1:16
Jes 55:7
Ho 14:1


Teine veerg
a 2Aj 36:15, 16
Jer 11:7, 8

b 2Aj 36:17
Tn 9:11, 12

c 5Mo 28:
20, 45
Jer 23:20

d Esr 4:24

Nemad aga ei kuulanud mind
¨
ega teinud minust valja, a lausub Jehoova.
5 Kus on teie isad praegu?
¨
Kas teie prohvetid jaid igavesti elama? 6 Kas mitte teie isad
¨
¨
¨
ei nainud, kuidas laks taide see,
¨
mis mu prohvetid olid oelnud
˜
¨ ¨
mu sonade ja maaruste koh¨ ¨
ta? b Niisiis poordusid nad taga¨
¨
si minu juurde ja utlesid: „Vagede Jehoova on tasunud mei¨
le meie teede ja tegude jargi, nii
nagu ta oli otsustanud.””” c
¨
7 Dareiose teise aasta d uhe¨
teistkumnenda kuu, see on
ˇ
¨
sevatikuu1 kahekumne neljan¨
dal paeval tuli prohvet Sakarjale, Iddo poja Berekja poja¨
˜
le, Jehoovalt jargmine sonum.
¨
¨ ¨
¨
8 Ma sain oosel nagemuse. Uks
1:7 1 Vt lisa B15.

SAKARJA 1:9–2:8
mees oli punase hobuse seljas
ja seisis liikumatult kuristikus
¨
murdipuude vahel. Tema taga
olid punased, rusked ja valged
hobused.
¨
9 Ma kusisin: „Mu isand, kes
need on?”
¨ ¨
Ingel, kes minuga raakis, vas¨
tas: „Ma naitan sulle, kes need
on.”
¨
10 Seejarel kostis mees, kes
¨
liikumatult murdipuude vahel
seisis: „Need on need, kelle Je¨
¨
hoova on lakitanud maad labi
¨
¨
kaima.” 11 Ja need utlesid Je¨
hoova inglile, kes seisis murdipuude vahel: „Me oleme maa
¨
¨
labi kainud, kogu maa elab segamatuses ja rahus.” a
¨
12 Siis kusis Jehoova ingel:
¨
„Oo, vagede Jehoova, kui kaua
¨
veel laheb, kuni sa halastad Jeruusalemmale ja Juuda linnadele, b kelle peale sa oled olnud
pahane need 70 aastat?” c
13 Jehoova vastas inglile,
¨ ¨
kes minuga raakis, lahkete ja
˜
lohutavate sonadega. 14 Siis
¨
¨ ¨
utles see ingel mulle: „Huua, et
¨
¨
nii utleb vagede Jehoova: „Ma
¨
kaitsen vaga innukalt Jeruusalemma ja Siionit. d 15 Ma tunnen suurt meelepaha muretult
elavate rahvaste vastu. e Ma kavatsesin karistada oma rahvast
¨
uksnes kergelt, f ent need rahvad olid tema vastu liiga karmid.” g
¨
¨
16 Seeparast utleb Jehoova:
¨ ¨
„Ma poordun Jeruusalemma tagasi halastusega. h Minu koda
¨
¨
ehitatakse seal ules, i lausub va˜ ˜
¨ ¨
gede Jehoova, ja moodunoor
¨
veetakse ule Jeruusalemma.” j
¨ ¨
¨
¨
17 Huua veel: „Nii utleb vagede Jehoova: „Mu linnad on
taas tulvil headust ja Jehoova
¨
lohutab jalle Siionit k ning valib
taas Jeruusalemma.””” l
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PTK 1
a Sak 1:15
b L 74:10
L 102:13

c 2Aj 36:20, 21
Jer 25:11, 12
Tn 9:2
Sak 7:5

d Jl 2:18
Sak 8:2

e Jer 48:11
Sak 1:11

f Jes 54:8
g L 137:7
Jes 47:6
Jer 51:35

h Jes 12:1
Jer 33:14
Sak 8:3

i Esr 6:14, 15
Jes 44:28
Hag 1:14

j Jer 31:38, 39
Hes 40:2, 3
Sak 2:1, 2

k Jes 51:3
l L 132:13
Sak 2:12
Sak 3:2


Teine veerg
a Sak 1:21
b 2Ku 24:12, 14
c 2Ku 15:29
2Ku 17:6
2Ku 18:11
Jer 50:17

d 2Ku 25:11
2Aj 36:17, 19


PTK 2
e Sak 1:16
f Jer 31:38, 39
g Jes 44:26
Jer 30:18
Hes 36:10

h Jes 33:20
Jer 31:24
Jer 33:10, 11
Sak 8:4, 5

i L 125:2
Jes 26:1

j Jes 12:6
Jes 60:19, 20
Hag 2:9

k Jes 11:12, 16
l 5Mo 28:64
Hes 5:12

m Jes 48:20
Jes 52:2
Jer 50:8
Mi 4:10

¨
18 Siis ma vaatasin ules ja
¨
¨
nagin nelja sarve. a 19 Ma ku¨ ¨
sisin inglilt, kes minuga raakis: „Mis need on?” Ta vastas:
„Need on sarved, mis pillutasid
laiali Juuda, b Iisraeli c ja Jeruusalemma.” d
¨
¨
20 Seejarel naitas Jehoova
¨
mulle nelja seppa. 21 Ma kusisin: „Mida need kavatsevad
teha?”
Ta vastas: „Sarved pillutasid
¨
Juuda nii laiali, et mitte ukski
˜
ei suutnud tosta oma pead. Sepad kohutavad rahvaid ja paiskavad maha nende rahvaste
˜
sarved, kes tostsid oma sarved
Juudamaa vastu, et see laiali
pillutada.”
¨
¨
Ma vaatasin ules ja nagin
¨
¨
˜ ˜
uht meest, kel oli kaes moo¨ ¨
¨
dunoor. e 2 Ma kusisin: „Kuhu
¨
sa lahed?”
Ta vastas: „Jeruusalemma
˜ ˜
mootma, et teada saada, kui lai
ja pikk see on.” f
¨ ¨
3 Ingel, kes minuga raakis,
¨
¨
¨
laks minu juurest ara ja uks
teine ingel tuli temale vastu 4 ning lausus talle: „Jook¨
se sinna ja utle sellele noorele
mehele: „Jeruusalemm asusta¨ ¨
takse g nagu avatud, muurideta
¨
kula, seal hakkab elama palju
inimesi ja kariloomi. h 5 Mina
¨ ¨
¨
saan tulest muuriks tema umber, i lausub Jehoova, ja minu
auhiilgus tuleb tema keskele.”” j
˜
˜
6 „Tulge, pogenege pohja¨ ¨
maalt!” k huuab Jehoova.
„Sest ma olen ajanud teid
laiali nelja taevatuule poole,” l
lausub Jehoova.
˜
7 „Tule, Siion! Pogene, sina,
¨
¨
kes elad koos Babuloni tutre¨
¨
ga! m 8 Sest nii utleb vagede
¨
Jehoova, tema, kes parast seda, kui teda oli austatud, saatis mind teid laastanud rahvas-

2
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te juurde: a „Kes puudutab teid,
puudutab minu silmatera. b
9 Ma viibutan nende poole rusikat ja nad saavad omaenda
˜
orjadele saagiks.” c Siis te mois¨
¨
tate, et mind on lakitanud vagede Jehoova.
˜
¨
10 „Hoiska, Siioni tutar, d
sest ma tulen e ja elan sinu keskel,” f lausub Jehoova. 11 „Sel
¨
paeval liituvad Jehoovaga paljud rahvad g ja nad saavad minu rahvaks, ning ma elan si˜
nu keskel.”” Siis sa toded, et
¨
¨
vagede Jehoova on mind lakitanud sinu juurde. 12 Jehoo˜
va votab endale Juuda kui enda
¨
omandi puhal pinnal ja valib
taas Jeruusalemma. h 13 Vai˜
kige, koik inimesed, Jehoova
˜
¨
ees, sest ta on tousnud oma puhast eluasemest ja asub tegutsema.
¨
¨
Jumal naitas mulle ulempreester Joosuat, i kes seisis
Jehoova ingli ees. Saatan j oli
Joosuast paremal pool, et tal¨
le vastu seista. 2 Siis utles Jehoova ingel Saatanale: „Jehoo˜
va soidelgu sind, Saatan! k Jah,
˜
soidelgu sind Jehoova, kes on
valinud Jeruusalemma! l Eks ole
˜
see mees otsekui tulest tommatud tukk?”
¨ ¨
3 Joosual olid seljas maardunud riided ja ta seisis ingli ees.
¨
4 Ingel utles neile, kes seisid
˜
¨ ¨
tema ees: „Votke tal maardunud
¨
riided seljast.” Siis ta utles te¨ ¨
¨
male: „Ma olen su suu sinult ara
˜
votnud ja sind riietatakse pidu¨ ¨
ruusse.”m
¨
5 Seepeale ma utlesin: „Pan¨
dagu talle pahe puhas turban.” n
Nad panidki talle puhta turba¨
ni pahe ja riided selga. Je¨
hoova ingel seisis seal lahedal. 6 Siis Jehoova ingel lau-

3
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L 105:14, 15
2Te 1:6

c Jes 14:2
d Jes 35:10
e Jes 40:9, 10
f 3Mo 26:
11, 12
Jes 12:6

g L 22:27
Jes 2:2, 3
Sak 8:22, 23

h 2Aj 6:6
Sak 1:17
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Hag 1:14
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k Ju 9
l 2Aj 6:6
Sak 2:12
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a Mal 2:7
b Jes 42:1
Jes 52:13

c Jes 11:1
Jes 53:2, 11
Jer 23:5
Jer 33:15
Sak 6:12

d Jer 50:20
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f 2Mo 25:31
1Ku 7:48, 49

g 2Mo 25:37
h Sak 4:11, 14
Ilm 11:3, 4

i 1Sa 17:45
Ho 1:7

j Koh 6:34
Koh 15:14

¨
¨
sus Joosuale: 7 „Nii utleb va¨
gede Jehoova: „Kui sa kaid
¨
minu teedel ja taidad oma kohustusi minu ees, siis sa oled
˜
mu kojas kohtumoistja a ja hoo˜
litsed1 mu ouede eest. Ma lu¨
ban sul vabalt kaia nende keskel, kes siin seisavad.
¨
8 Palun kuula, ulempreester Joosua, ja kuulaku su
kaaslased, kes istuvad su ees,
sest need mehed on endeks.
˜
Ma toon oma teenija,b Vosu. c
9 Vaata seda kivi, mille ma panin Joosua ette. Selle kivi peal
on seitse silma1. Ma uurendan
¨
¨
sellesse kirja ning uhel pae˜
val korvaldan ma sellelt maalt
¨
¨ ¨
suu, d lausub vagede Jehoova.
¨
10 Sel paeval te kutsute teisi
oma viinapuu ja viigipuu alla, e
¨
lausub vagede Jehoova.””
¨ ¨
Ingel, kes minuga raakis,
¨
tuli tagasi ja aratas mind
¨
¨
ules, nagu aratatakse maga¨
¨
jat. 2 Seejarel kusis ta minult:
¨
„Mida sa naed?”
¨
Ma vastasin: „Ma naen lam¨
bijalga, uleni kullast, f ja selle
kohal on kauss. Lambijalal on
seitse lampi g ja lampidel on
˜
seitse toru. 3 Selle korval on
¨
˜
h
kaks olipuud, uks paremal ja
teine vasakul pool kaussi.”
¨
4 Siis ma kusisin inglilt, kes
¨ ¨
˜
minuga raakis: „Mida see koik
¨
tahendab, mu isand?” 5 Ingel,
¨ ¨
¨
kes minuga raakis, kusis minult: „Kas sa ei tea, mida see
¨
tahendab?”
Ma vastasin: „Ei, mu isand.”
6 Ta kostis mulle: „See on
˜
Jehoova sonum Serubbaabeli˜
˜
˜
le: „Mitte sojalise jou, mitte voimu abil,i vaid minu vaimu abil, j

4

˜
˜
3:7 1 Voib tolkida ka „vastutad”. 3:9
˜
¨
1 Voib tahendada, et seitse silma vaatavad kivi.

SAKARJA 4:7–6:3

¨
¨
utleb vagede Jehoova. 7 Kes
¨
sa selline oled, sa suur magi?
Serubbaabeli a ees muutud sa
¨
tasandikuks.b Ta toob valja
¨ ¨
templi tipmise kivi huuete saatel „Kui kaunis! Kui kaunis!”.””
8 Mulle tuli taas Jehoovalt
˜
¨
sonum: 9 „Serubbaabeli kaed
on rajanud vundamendi selle¨
le kojale c ja tema kaed teevad
˜
selle ka valmis. d Ja sa toded,
¨
¨
et vagede Jehoova on lakitanud mind teie juurde. 10 Kes
˜
˜
¨
voiks polata vaikese alguse
¨
˜ ˜
paeva! e Rahvas roomustab ja
¨
¨ ¨
naeb noorloodi Serubbaabe¨
˜
˜ ˜
li kaes, nondasamuti roomustavad need seitse silma. Need
seitse on Jehoova silmad, mis
¨
kaivad ringi kogu maal.” f
¨
11 Siis ma kusisin temalt:
¨
„Mida tahendavad need kaks
˜
olipuud lambijala paremal ja
¨
vasakul pool?” g 12 Ma kusisin
¨
veel: „Mida tahendavad nende
˜
kahe olipuu oksad1, kust voolab kahe kuldtoru kaudu kuldset vedelikku?”
¨
13 Ta kusis minult: „Kas sa
¨
ei tea, mida need tahendavad?”
Ma vastasin: „Ei, mu isand.”
14 Ta kostis: „Need on kaks
˜
voitut, kes seisavad kogu maa
˜
isanda korval.” h
¨
¨
¨
Ma vaatasin jalle ules ja nagin lendavat rullraamatut.
¨
2 Siis ta kusis minult: „Mida sa
¨
naed?”
¨
Ma vastasin: „Ma naen lendavat rullraamatut, mis on 20
¨ ¨
¨ ¨
kuunart pikk ja 10 kuunart
lai1.”
¨
3 Siis ta utles mulle: „See on
¨
¨
needus, mis kaib ule kogu maa,
˜
sest koik, kes varastavad i — mis
¨
on keelatud rullraamatu uhel
¨ ¨
poolel —, on jaanud karistuseta,

5

¨
4:12 1 St vilju tais oksad. 5:2 1 9 m pikk
ja 4,5 m lai. (Vt lisa B14.)
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˜
ja koik, kes valet vannuvad a —
mis on keelatud rullraamatu
¨ ¨
teisel poolel —, on jaanud karistuseta. 4 „Mina saatsin selle,”
¨
lausub vagede Jehoova, „ja see
tungib varga majja ja selle majja, kes vannub minu nimel va¨ ¨
let. See jaab sinna majja ning
¨
havitab selle palgid ja kivid.””
¨
5 Seejarel ingel, kes minuga
¨ ¨
¨
raakis, tuli minu juurde ja utles:
˜
„Palun tosta pilk ja vaata, mis
sealt ligineb.”
¨
6 Ma kusisin: „Mis see on?”
Tema vastas: „See on ee˜ ˜
˜
fane1 moodunou, mis ligineb.”
¨
Ta jatkas: „Niisugused on jumalatud inimesed kogu maal.”
¨
¨
7 Ma nagin, kuidas ummargu¨
˜
ne pliist kaas ules tosteti ja
˜ ˜
˜
¨
moodunous istus uks naine.
¨
8 Ingel utles: „See on Jumalakartmatus.” Ta heitis naise ta˜ ˜
˜
gasi moodunousse ning virutas
˜
pliikaane noule peale.
¨
¨
9 Siis ma vaatasin ules ja nagin kaht naist tuules minu poole lendamas. Neil olid tiivad
˜
nagu toonekurel. Nad tousid
˜ ˜
˜
koos moodunouga maa ja tae¨
va vahele. 10 Ma kusisin ing¨ ¨
lilt, kes minuga raakis: „Kuhu
˜ ˜
˜
nad selle moodunou viivad?”
11 Ta vastas: „Sinearimaale,1b kus naisele ehitatakse
maja. Kui see valmis saab, pannakse naine sinna, kus on tema
˜
oige koht.”
¨
¨
¨
Ma vaatasin jalle ules ja na¨
gin kahe mae vahelt, va¨
sest magede vahelt, tulemas
nelja vankrit. 2 Esimese vankri ees olid punased hobused, teise vankri ees mustad, c
3 kolmanda vankri ees valged
¨
ning neljanda vankri ees tahnilised ja laigulised hobused. d

6

¨
5:6 1 22-liitrine. 5:11 1 St Babulooniasse.
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¨
4 Ma kusisin inglilt, kes mi¨ ¨
nuga raakis: „Mis need on, mu
isand?”
5 Ingel vastas: „Need on neli
¨
¨
taevavaimu, a kes valjuvad parast seda, kui nad on seisnud
kogu maa isanda ees. b 6 Mus¨
tade hobustega vanker laheb
˜
pohjamaale,c valgete hobustega
¨
vanker mere taha ja tahniliste
˜
hobustega vanker lounamaale.
7 Laigulised hobused aga kibe¨
¨
¨
levad maad labi kaima.” Seeja¨
¨
rel ta utles: „Minge, kaige maa
¨
labi!” Ja nad hakkasid maad
¨
¨
labi kaima.
¨ ¨
8 Siis ta huudis mulle:
¨
˜
„Need, kes lahevad pohjamaale,
annavad seal Jehoova vaimule
rahu.”
9 Mulle tuli taas Jehoo˜
˜
valt sonum: 10 „Vota Heldailt,
Toobialt ja Jedajalt osa annetustest, mis nad said pagenda¨ ¨
¨
tutelt, ning mine maaratud pae¨
val uhes nendega, kes tulid Ba¨
bulonist, Sefanja poja Joosija
˜
˜
majja. 11 Vota hobedat ja kulda ning tee kroon ja pane
¨
¨
see pahe ulempreester Joosua¨
d
le, Joosadaki pojale. 12 Utle
temale:
¨
¨
„Nii utleb vagede Jehoova:
„Siin on mees, kelle nimi on
˜
˜
Vosu.e Ta vorsub oma kohast
¨
ja ehitab ules Jehoova temp¨
li. f 13 Ta ehitab ules Jehoova
templi ja talle saab osaks kuninglik au. Ta istub oma troonil
ja valitseb ning on oma troonil
ka preester. g Nende kahe vahel
¨ ¨
on rahu.1 14 See kroon jaab
¨
Jehoova templisse kui malestus Heelemist1, Toobiast, Jeda¨
6:13 1 See tahendab, et selles pole mingit vastuolu, et ta on nii valitseja kui ka
preester. 6:14 1 Sama kes Heldai salmis 10.
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jast a ja Sefanja pojast Eenist1.
15 Kaugelolijad tulevad ja osalevad Jehoova templi ehitus¨ ¨
˜
¨
toodes.” Siis te todete, et vage¨
de Jehoova on mind lakitanud
¨
teie juurde. Nii sunnib, kui te
˜
votate kuulda oma Jumala Je¨ ¨
hoova haalt.””
Kuningas Dareiose neljandal
¨
aastal uheksanda kuu, see
¨
on kislevikuu neljandal paeval
˜
b
tuli Sakarjale Jehoovalt sonum.
2 Peeteli elanikud saatsid Sareseri ja Regem-Meleki koos tema
meestega Jehoovalt soosingut
¨
anuma. 3 Nad kusisid prohve¨
titelt ja vagede Jehoova koja
preestritelt: „Kas me peame
viiendal kuul c nutma ja loobuma
toidust, nagu me oleme teinud
juba nii palju aastaid?”
¨
4 Mulle tuli taas vagede Je˜
¨
hoovalt sonum: 5 „Kusi selle
maa rahvalt ja preestritelt: „Kui
te paastusite ja halasite viiendal ja seitsmendal kuul d need
70 aastat, e siis kas te paastusi¨
te ikka minu parast? 6 Kui te
˜
˜
¨ ¨
soite ja joite, siis kas te ei soo¨
nud ja joonud mitte enda parast? 7 Kas te ei peaks kuu˜
letuma sonadele, mida Jehoova lasi varasematel prohvetitel
kuulutada, f kui Jeruusalemm ja
¨
selle umberkaudsed linnad olid
asustatud ja elasid rahus ning
kui Negev ja Sefela olid asustatud?””
8 Sakarjale tuli taas Jehoo˜
¨
valt sonum: 9 „Nii lausub va˜
gede Jehoova: „Moistke ko¨
˜
hut oiglaselt, g kohelge uksh ja halasteist truu armastuse
¨
¨
tusega. 10 Arge tussake leske
˜ ˜
i vo
j ega
oramaalast
ega orbu,
¨
¨
vaest. k Arge sepitsege sudames

7

Mal 3:5
˜

k Op 22:22

6:14 1 Ilmselt sama kes Joosija salmis 10.

SAKARJA 7:11–8:15

¨
uksteise vastu kurja.” a 11 Aga
nad ei soovinud kuulata,b vaid
˜
keerasid torksalt selja c ja tegid
˜
oma korvad kurdiks. d 12 Nad
¨
˜
tegid oma sudame kovaks nagu
¨
teemant1 e ega kuuletunud va˜
gede Jehoova seadusele2 ja sonadele, mis ta oli andnud oma
vaimu ja varasemate prohvetite
¨
¨
kaudu. f Seeparast tundis vagede Jehoova suurt meelepaha. g
13 Nii nagu nemad ei kuula¨ ¨
nud, kui mina huudsin, h nii
ei kuulanud mina, kui nemad
¨
¨
¨ ¨
huudsid, i utleb vagede Jehoova. 14 Ma paiskasin nad tormituulega rahvaste sekka, keda
nad ei tundnud. j Nende seljata¨
ha jai laastatud maa, kust keegi
¨
¨
ei kainud labi ning kuhu keegi
¨
ei lainud tagasi. k Nad olid muutnud kauni maa kohutavaks vaatepildiks.”
¨
Vagede Jehoovalt tuli taas
˜
¨
¨
sonum: 2 „Nii utleb vagede Jehoova: „Ma kaitsen Siionit
¨
vaga tuliselt. l Ma olen raevunud
ja kaitsen teda tuliselt.”
¨
3 Nii utleb Jehoova: „Ma
¨ ¨
poordun tagasi Siionisse m ja
elan Jeruusalemmas. n Jeruusalemma hakatakse nimetama
¨
˜
toe1 linnaks o ning vagede Je¨
¨
¨
hoova mage puhaks maeks.” p
¨
¨
4 Nii utleb vagede Jehoova:
¨
„Jeruusalemma valjakutel istu¨
vad siis jalle eakad mehed ja
¨
¨
naised, igauhel kepp kaes oma
˜
¨
korge ea parast, q 5 ning linna
¨
¨
¨
valjakud on tais poisse ja tud¨
rukuid, kes seal mangivad.” r
¨
¨
6 Nii utleb vagede Jehoova:
¨
¨
„Ehkki neil paevil naib see al¨ ¨
˜
lesjaanud rahva meelest voima˜
tu, kas see peaks olema voima-

8

˜
¨
7:12 1 Teine voimalik tahendus: „kivi”,
˜
˜
˜
nagu smirgel. 2 Voib tolkida ka „opetu˜
˜
sele”. 8:3 1 Voib tolkida ka „ustavaks”.

1256

PTK 7
a Sak 8:17
b 2Aj 33:10
Jer 6:10

c Neh 9:29
d 2Ku 17:13, 14
Jes 6:10
Jer 25:7

e Hes 3:7
f Neh 9:30
Ap 7:51

g 2Aj 36:15, 16
Jer 21:5

h Jes 50:2
i Jes 1:15
Nu 3:44

j 5Mo 28:64
Jer 5:15

k 3Mo 26:
22, 33
2Aj 36:20, 21


PTK 8
l Jl 2:18
m
n

o
p

q
r

Sak 1:14
Sak 1:16
Jes 12:6
Jl 3:17
Sak 2:11
Sak 8:8
Jes 1:26
Jes 60:14
Jer 33:16
Jes 2:2
Jes 11:9
Jes 66:20
Jer 31:23
Jes 65:20
Jer 30:10
Jer 30:19
Jer 31:4, 27
Sak 2:4


Teine veerg
a L 107:2, 3
b Jer 3:17
Jl 3:20
Am 9:14

c 3Mo 26:12
Jer 30:22
Hes 11:20

d Jes 35:4
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p

Hag 2:4
Esr 5:1
Hag 1:6
Hag 2:19
3Mo 26:4
5Mo 28:4
Jes 30:23
Jes 35:10
Jes 61:7
5Mo 28:37
Jer 42:18
1Mo 22:18
Jes 19:24, 25
Jes 41:10
Jes 35:4
Jer 4:28
Hes 24:14
Jer 31:28
Jer 32:42
Jes 43:1
Sef 3:16

¨
tu minule, lausub vagede Jehoova.”
¨
¨
7 Nii utleb vagede Jehoo¨ ¨
va: „Ma paastan oma rah¨ ¨
va ida- ja laanepoolsetest maadest. a 8 Ma toon nad Jeruusalemma ja nad elavad seal. b
Neist saab minu rahvas ja mina
˜
olen nende Jumal, c ustav ja oiglane1.”
¨
¨
9 Nii utleb vagede Jehoova:
¨
„Olgu teil kaed tugevad, d teil,1
¨ ¨
kes kuulete nuud prohvetite
˜
˜
suust sonu, e neidsamu sonu,
¨
¨
mis lausuti paeval, kui vagede Jehoova kojale rajati vunda¨
ment, et tempel ules ehitada.
¨
10 Sest enne neid paevi ei saa¨ ¨
nud inimesed too eest palka ja
¨ ¨
ka loomade too eest ei saanud
¨
nad tasu.f Vastase parast polnud turvaline liikuda, sest ma
¨ ¨
˜
¨
poorasin koik inimesed uksteise vastu.
¨ ¨
11 Aga nuud ei kohtle ma al¨ ¨
lesjaanud rahvast nagu endistel
¨
¨
paevadel, g lausub vagede Jehoo¨
va. 12 Kulvatakse rahuseemet.
Viinapuu kannab vilja, maa annab saaki h ja taevas kastet. Sel˜
¨
¨ ¨
le koik ma parandan allesjaanud
rahvale. i 13 Just nagu te saite
neetavaiks rahvaste seas, j Juuda sugu ja Iisraeli sugu, nii ma
¨ ¨
˜
ka paastan
¨ teid ja te saate onnistuseks. k Arge kartke! l Olgu teie
¨
kaed tugevad!” m
¨
¨
14 Nii utleb vagede Jehoova:
„Nagu ma otsustasin tuua teie
˜
peale onnetuse, kui teie esiisad
¨
¨
mind vihastasid, utleb vagede
Jehoova, ja ma ei kahetsenud, n
¨ ¨
15 nii olen ma nuud otsustanud teha head Jeruusalemmale
¨
ja Juuda soole. o Arge kartke! p
˜
˜
˜
8:8 1 Voib tolkida ka „kes tegutseb toes
˜
˜
˜
ja oiguses”. 8:9 1 Voib tolkida ka „olge
julged, teie”.

1257

¨
16 Te peate tegema jarg¨ ¨
¨
˜
mist: raakige uksteisele tott a
¨
ning langetage oma varavais
kohtuotsuseid, mis hoiavad au
˜
sees¨ tode ja edendavad rahu. b
¨
17 Arge sepitsege sudames
¨
¨
uksteise vastu kurja c ja arge
armastage valevandumist, d sest
˜
koike seda ma vihkan, e lausub
Jehoova.””
¨
18 Mulle tuli taas vagede
˜
¨
Jehoovalt sonum: 19 „Nii ut¨
leb vagede Jehoova: „Neljanda
kuu paast,f viienda kuu paast, g
¨
seitsmenda kuu paast h ja kumnenda kuu paast i olgu Juuda
˜
soole juubeldamise ja hoiskami˜ ˜
¨
se aeg, need olgu roomupuhad. j
˜
Armastage tode ja rahu.”
¨
¨
20 Nii utleb vagede Jehoova: „Veel tuleb rahvaid ja pal¨
jude linnade elanikke. 21 Uhe
¨
linna elanikud lahevad teise lin¨
na elanike juurde ja utlevad:
¨
„Lahme anume Jehoovalt soo¨
singut ja otsime vagede Jehoo¨
vat! Meiegi laheme.” k 22 Pal¨
jud rahvad ning vagevad rah˜
vahoimud tulevad Jeruusalem¨
ma otsima vagede Jehoovat l ja
anuma Jehoovalt soosingut.”
¨
¨
23 Nii utleb vagede Jehoo¨
va: „Kumme meest rahvaste
˜
hulgast, koigist keeltest, m haa¨
˜
ravad neil paevil kovasti kinni
¨
juudi mehe kuuest ja utlevad:
„Me tahame tulla koos teiega, n
sest me oleme kuulnud, et Jumal on teiega.””” o
˜
Kohtusonum:
˜
„Jehoova sona on suunatud
Hadrakimaa vastu
¨
ja selle marklaud
on Damaskus p —
sest Jehoova hoiab
silma peal inimestel q
˜
ja koigil Iisraeli
suguharudel —

9
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2 ja Hamatia vastu,
mis sellega1 piirneb,
¨ ¨
ning Tuurose b ja Siidoni c
vastu, kuigi need on
¨
vaga targad. d
¨ ¨
3 Tuuros on ehitanud endale
kindlustused1.
Ta on kuhjanud kokku
˜
˜
hobedat nagu pormu
¨
ja kulda nagu tanavapori. e
4 Jehoova riisub
ta varanduse,
˜
¨
paiskab merre1 ta sojavae f
ning tuli neelab ta. g
¨
5 Askelon naeb seda
¨ ¨
ja loob kartma,
Gaza on suures ahastuses,
samuti Ekron, sest see,
kellele ta on pannud
¨ ¨
¨
oma lootuse, jaab habisse.
Gazast kaob kuningas
ja Askelonist asustus. h
6 Asdodis hakkab elama
vallaspoeg
˜
ja ma teen lopu vilisti
uhkusele. i
˜
7 Ma korvaldan vilisti
suust vere
ja tema hammaste vahelt
¨
jalkused,
¨ ¨
ta jaab alles meie Jumalale.
Temast saab otsekui
˜
Juuda hoimupealik j
ja Ekronist otsekui
jebuuslane. k
8 Ma asun oma koja juurde
laagrisse ja valvan seda, l
et keegi ei saaks sisse
¨
minna ega valja tulla.
¨ ¨
¨
Toolesundija1 ei kai enam
¨
nende keskelt labi, m
sest ma olen oma silmaga
¨
seda2 nainud.
˜
˜
9:2 1 Moeldakse ilmselt Hadrakimaad voi
˜
˜
Damaskust. 9:3 1 Voib tolkida ka „kind˜
¨
luse”. 9:4 1 Teine voimalik tahendus:
¨
˜
˜
„havitab merel”. 9:8 1 Voib tolkida ka
˜
„rohuja”. 2 Ilmselt oma rahva viletsust.

SAKARJA 9:9–10:3

¨
˜ ˜
9 Ole vaga roomus,
¨
Siioni tutar!
˜
Hoiska,
¨
Jeruusalemma tutar!
Sinu kuningas tuleb
su juurde. a
˜
Ta on oiglane
¨ ¨
ja toob paaste1.
Ta on alandlik b
˜
ja soidab eesli seljas,
noorlooma2 seljas,
¨
emaeesli salu seljas. c
10 Ma kaotan Efraimist
˜
sojavankrid
ja Jeruusalemmast
hobused.
Lahinguvibud kaotatakse.
Tema kuulutab
rahvastele rahu. d
Ta valitseb merest mereni,
˜
¨ ¨
suurest joest1 maa aarteni. e
11 Sinuga tehtud lepingu vere
¨
parast, oo, naine,1
vabastan ma su vangid
veeta august. f
¨ ¨
12 Poorduge tagasi kindlusse,
te lootusrikkad vangid! g
¨
¨
Ma utlen sulle tana:
„Ma annan sulle, oo, naine,
kahekordse tasu. h
13 Ma vinnastan Juuda
otsekui vibu.
Ma asetan Efraimi
nagu noole vibule
˜
ja ohutan sinu pojad, Siion,
sinu poegade vastu,
Kreeka,
ning teen sinust, Siion,
˜
˜ ˜
otsekui sojamehe mooga.”
¨
14 Nende kohal nahakse
Jehoovat,
¨
tema nool lendab valja
¨
nagu valk.
˜
Korgeim valitseja Jehoova
puhub sarve i
˜
˜
˜
9:9 1 Voib tolkida ka „ja voidukas”, „ja
¨ ¨
¨
˜
˜
paasenud vaenlaste kaest”. 2 Voib tol¨
kida ka „eeslitaku”. 9:10 1 St Eufratist.
9:11 1 St Siion ehk Jeruusalemm.
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ja liigub edasi koos
˜
lounamaruga.
¨
Vagede Jehoova
kaitseb neid,
nad neelavad ja
tallavad lingukive. a
˜ ˜
Nad joovad ja on roomsad
otsekui veinist.
¨
Nad taituvad nagu kauss,
nagu altarinurgad. b
¨
Sel paeval nende Jumal
¨ ¨
Jehoova paastab nad,
oma karja, oma rahva. c
¨
Siis nad satendavad
tema maal
nagu kalliskivid kroonil. d
¨
Kui suur on kull
tema headus, e
˜
kui vorratu tema ilu!
˜
Teravili paneb oitsema
noored mehed
¨
ja varske vein neitsid. f
Paluge Jehoovalt vihma
kevadvihmade ajal.
Jehoova on see,
kes teeb tormipilved,
kes kallab inimestele
vihma g
˜
ja annab koigile
taimi toiduks.
Sest teeravikujude1 jutt
¨
on tais pettust2,
¨
ennustajad naevad valet.
Nad jutustavad
¨
¨
tuhiseid unenagusid
ja pakuvad lohutust,
mis ei lohuta.
¨
Seeparast uitavad inimesed
ringi nagu lambad,
nad kannatavad,
sest neil pole karjast.
¨
Mu viha on suttinud
karjaste vastu,
˜
ma nouan aru
˜
rohuvatelt juhtidelt1.

3

˜
˜
10:2 1 St kodujumalate. 2 Voib tolkida
¨
˜
ka „maagiat”, „mustikat”. 10:3 1 Sona˜
sonalt „sikkudelt”.
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4

5

6

7

8

¨
Vagede Jehoova on
hoolitsenud oma karja, a
Juuda soo eest,
on teinud temast otsekui
˜
oma uhke sojaratsu.
Temast tuleb peamees1,
temast tuleb tuge pakkuv
valitseja2,
temast tuleb lahinguvibu,
temast tulevad
˜
¨
koik ulevaatajad,
¨
viimne kui uks.
Neist saavad otsekui
˜
sojamehed,
kes tallavad lahingus
¨
tanavapori.
˜
Nad sodivad, sest Jehoova
on nendega. b
Vaenlaste ratsanikud
¨ ¨
¨
jaavad habisse. c
Ma teen Juuda soo
¨
vagevaks
ja toon Joosepi soole
¨ ¨
paaste. d
Ma taastan nende
endise olukorra,
sest ma halastan
nende peale. e
Nad saavad sellisteks,
nagu ma poleks neid
¨
kunagi huljanud, f
sest mina olen Jehoova,
nende Jumal,
ja ma vastan neile.
Efraimlastest saavad
otsekui
¨
˜
vagevad sojamehed,
¨
˜ ˜
nende suda on roomus
nagu veinist. g
¨
Nende pojad naevad seda
˜ ˜
ja on roomsad,
¨
˜ ˜
nende suda tunneb roomu
Jehoovast. h
„Ma vilistan neile
ja kogun nad kokku,

˜
˜
¨
10:4 1 Sona-sonalt „nurgatorn”, sumbo˜
liseerib mojukat meest, pealikku.
˜
˜
¨
2 Sona-sonalt „varn”, sumboliseerib seda, kellele saab toetuda, valitsejat.

SAKARJA 10:4–11:3
PTK 10
a Hes 34:16, 17

b 5Mo 20:1

9

c Hag 2:22

d Jer 3:18
Hes 37:16, 19
Ho 1:10, 11

10

e Jer 31:9, 20

f Jer 30:18

g Sak 9:15

11

h Jes 66:14
Sef 3:14
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a Jes 44:22
Jes 51:11

b Jes 11:11

12

c Jer 50:19
Mi 7:14

d Jes 49:19, 20

11

Jes 54:1, 2

e Jes 11:15

2

f Jes 19:1
Hes 30:13

g Jes 41:10
Jes 45:24

h Mi 4:5

ma vabastan nad a
ja neid saab palju
ning neid on ka
edaspidi palju.
Kuigi ma pillutan nad nagu
seemne rahvaste sekka,
ei unusta nad mind
kaugetes paikades.
Nemad ja nende pojad
elustuvad ning
tulevad tagasi.
Ma toon nad tagasi
Egiptusemaalt,
kogun nad kokku
¨ ¨
Assuuriast. b
Ma toon nad Gileadimaale c
ja Liibanoni,
kuid sealgi pole neile
piisavalt ruumi. d
¨
¨
Ma lahen labi mere,
˜
tuues sellele onnetust.
¨ ¨
Ma loon merelaineid, e
˜
¨
koik Niiluse sugavused
¨
kuivavad ara.
¨ ¨
Assuuria uhkus
alandatakse,
Egiptuse valitsuskepp
˜
tombub tagasi.f
Mina, Jehoova,
¨
teen nad vagevaks g
ja nad toovad oma eluga au
mu nimele,” h
lausub Jehoova.
Ava oma uksed,
Liibanon,
˜
et tuli voiks neelata
su seedrid!
Hala, kadakas,
sest seeder on langenud!
¨
¨
Vagevad puud on havitatud.
Halage, Baasani tammed,
sest paks mets
˜
on maha voetud!
Kuulake! Karjased halavad,
sest nende suursugusus
on kadunud.
˜
Kuulake! Noored lovid
¨
moirgavad,

3

SAKARJA 11:4–12:4

¨ ¨
sest Jordani-aarsed
¨
tihnikud on havitatud.
¨
4 Nii utleb mu Jumal Jehoova: „Karjata tapalambaid, a
5 keda nende ostjad tapavad, b
¨ ¨
ilma et neid suudlasteks pee¨
¨ ¨
taks. Nende muujad c utlevad:
„Kiidetud olgu Jehoova, sest
ma olen saanud rikkaks!” Nende karjased ei halasta neile.” d
6 „Ma ei halasta enam selle
maa elanikele,” lausub Jehoova. „Ma annan iga inimese tema
¨
ligimese katte ja tema kunin¨
ga katte. Need laastavad maa
¨ ¨
ja ma ei paasta kedagi nende
¨
kaest.””
7 Ma hakkasin karjatama tapalambaide teie endi heaks, oh,
˜
karja viletsad.
Ma votsin kaks
¨
keppi. Uhe ma nimetasin
Meeldi¨
vuseks ja teise Uhtsuseks f ning
¨
hakkasin karja hoidma. 8 Uhe
˜
kuuga ma korvaldasin kolm karjast, kuna ma ei kannatanud
neid enam ja nemadki tundsid
¨
¨
tulgastust minu vastu. 9 Ma utlesin: „Ma ei karjata teid enam.
Kes sureb, see surgu, kes huk¨ ¨
kub, see hukkugu. Kes jaa¨
˜
¨
vad jarele, need ogigu ukstei˜
se liha.” 10 Siis ma votsin oma
kepi Meeldivuse g ja murdsin sel¨
le katki, tuhistades lepingu, mille ma olin kogu rahvaga teinud.
¨
¨
11 See tuhistus selsamal pae¨
val. Karja viletsad, kes mind jal˜
gisid, moistsid, et see on Jehoo˜
va sona.
¨
12 Ma utlesin neile: „Kui see
on teie silmis hea, siis andke
mulle mu palk, kui aga mitte,
siis pole vaja.” Ja nad maksid
˜
mulle mu palga: 30 seeklit1 hobedat. h
¨
13 Seepeale utles Jehoova
mulle: „Viska see varakambris¨
se — see suureparane hind, mil11:12 1 342 g. (Vt lisa B14.)
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lega nad mind hindasid.” a Siis
˜
˜
ma votsin need 30 seeklit hobedat ja viskasin Jehoova koja varakambrisse. b
¨
14 Seejarel murdsin
ma kat¨
¨
ki oma teise kepi, Uhtsuse, c tuhistades vendlussideme Juuda
ja Iisraeli vahel. d
¨
15 Jehoova utles mulle:
˜
¨ ¨
˜
„Vota nuud kolbmatu karjase
˜
varustus. e 16 Ma lasen tousta
¨
maal uhe karjase. Ta ei hooli lambaist, kes on hukkumas, f
ta ei otsi tallesid, ei ravi vigastatuid g ega toida terveid, vaid
˜
ogib rammusate liha h ja kisub
˜
lammastelt sorad. i
¨
¨ ¨
17 Hada mu vaaritule
karjasele, j
¨
kes hulgab karja! k
˜ ˜
¨
Mook tabab ta katt
ja paremat silma.
¨
Tema kasi kuivetub,
ta parem silm
¨ ¨
jaab pimedaks.”
˜
Kaalukas sonum:
˜
„See on Jehoova sonum
Iisraeli kohta,
lausub Jehoova,
kes on venitanud laiali
taeva, l
rajanud maale aluse m
ja pannud inimese sisse
eluvaimu.
2 Ma teen Jeruusalemma ka˜
¨
rikaks, mis paneb koik umberkaudsed rahvad tuikuma. Juudat hakatakse piirama, samu¨
ti Jeruusalemma. n 3 Sel paeval teen ma Jeruusalemma
˜
raskeks kiviks koigile rahvaste˜
˜
le. Koik, kes seda tostavad,
¨
saavad ranki vigastusi.o Tema
˜
vastu kogunevad koik maa
¨
rahvad. p 4 Sel paeval panen
˜
ma koik hobused hirmust pe¨ ¨
rutama ja loon nende ratsanikke hullusega, lausub Jehoova. Minu silmad on Juuda soo

12
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˜
peal, kuid koiki rahvaste ho¨ ¨
buseid loon ma pimedusega.
˜
˜
5 Juuda hoimupealikud motle¨
vad oma sudames: „Jeruusa˜
lemma elanikud on meie joud,
˜
¨
joud vagede Jehoovalt, nende
¨
Jumalalt.” a 6 Sel paeval teen
˜
ma Juuda hoimupealikud otse¨
kui sutepanniks puude keskel
˜
¨
˜
ja otsekui torvikuks asjaloigatud vilja kaares: b nad neelavad
˜
¨
paremalt ja vasakult koik umberkaudsed rahvad. c Ja Jeruu¨
salemma elanikud elavad jalle
oma linnas1 Jeruusalemmas. d
¨ ¨
7 Jehoova paastab esmalt
Juuda telgid, et Taaveti soo ilu1
ja Jeruusalemma elanike ilu ei
¨
¨
uletaks Juuda oma. 8 Sel paeval kaitseb Jehoova Jeruusa¨
lemma elanikke igast kuljest. e
Komistaja1 nende keskel on sel
¨
paeval tugev nagu Taavet ja
˜
Taaveti sugu on voimas nagu
Jumal, nagu Jehoova ingel, kes
¨
¨
kaib nende ees. f 9 Sel paeval
¨
˜
havitan ma koik rahvad, kes tulevad Jeruusalemma vastu. g
10 Ma valan Taaveti soo
ja Jeruusalemma elanike peale oma soosingu vaimu ja anumise vaimu. Siis nad vaa¨
tavad seda, kelle nad labi pist¨
sid, h ja halavad tema parast,
¨
nagu halaks ainsa poja parast.
Nad leinavad kibedasti, nagu
¨
leinaks esmasundinud poega.
¨
11 Sel paeval on Jeruusalemmas suur halamine, nagu oli
Hadad-Rimmonis Megiddo ta˜
sandikul. i 12 Maa halab, koik
˜
suguvosad eraldi: Taaveti koja
˜
suguvosa eraldi ja nende naised
˜
eraldi, Naatani j koja suguvosa
eraldi ja nende naised eraldi,
˜
˜
12:6 1 Voib tolkida ka „Jeruusalemm on
¨
˜
¨
jalle asustatud oma oigusjargses pai˜
˜
gas”. 12:7 1 Voib tolkida ka „hiilgus”.
˜
˜
˜
˜
12:8 1 Voib tolkida ka „koige norgem”.

SAKARJA 12:5–13:7

PTK 12
a Jes 41:10
Jl 3:16
Sak 12:8

b Jes 41:15
c Mi 4:13
Sak 9:15

d Sak 2:4
e Jer 23:6
Jl 3:16
Sak 2:5
Sak 9:15

f 2Mo 14:19
2Mo 23:20

g Jes 54:17
Hag 2:22

h Joh 19:34, 37
Joh 20:27
Ilm 1:7

i 2Ku 23:29
2Aj 35:22

j 2Sa 5:13, 14
Lu 3:23, 31


Teine veerg
a 2Mo 6:16
b 2Mo 6:17
1Aj 23:10


PTK 13
c Hes 36:
25, 29

d 2Mo 23:13
e 5Mo 13:5
f 5Mo 13:6–9
5Mo 18:20

g 2Ku 1:8
Mt 3:4

h Hes 34:23
Mi 5:4
Joh 10:11
Heb 13:20

i Jes 53:8
Tn 9:26
Ap 3:18

j Mt 26:31
Mt 26:55, 56
Mr 14:27, 50
Joh 16:32

˜
13 Leevi a koja suguvosa eraldi
ja nende naised eraldi, simeilased b eraldi ja nende naised eral˜
¨
¨ ¨
di 14 ning koik ulejaanud su˜
˜
guvosad — iga suguvosa eraldi
ja nende naised eraldi.
¨
Sel paeval tehakse Taaveti soole ja Jeruusalem˜
ma elanikele kaev, et nad voik¨
sid end patust ja ruvedusest
puhtaks pesta. c
¨
2 Sel paeval kaotan ma
maalt ebajumalate nimed d ja
neid ei meenutata enam, samu˜
ti korvaldan ma maalt prohvetid e ja ebapuhtuse vaimu, lau¨
sub vagede Jehoova. 3 Kui
˜
siis moni inimene veel proh¨
vetlikult kuulutab, utlevad talle
tema isa ja ema, kes on talle elu
˜ ¨ ¨
andnud: „Sa ei voi jaada elama,
¨ ¨
sest sa oled raakinud Jehoova
nimel valet.” Tema isa ja ema,
kes on talle elu andnud, pistavad ta prohvetlikult kuulutami¨
¨
se parast labi. f
¨
¨ ¨
˜
4 Sel paeval jaavad koik
¨
prohvetid oma prohvetlike na¨
¨
gemuste parast habisse. Nad
ei kanna enam karvast ameti¨
¨ ¨
ruud, g et petta. 5 Igauks neist
¨
utleb: „Ma ei ole prohvet. Ma
˜
¨
olen pollumees, sest uks mees
ostis mu, kui olin noor.” 6 Ja
¨
kui temalt kusitakse: „Mis haavad need su kehal1 on?”, vastab
˜
ta: „Need ma sain oma soprade
majas.”
˜ ˜
˜
7 Mook, touse
mu karjase vastu, h
mehe vastu,
˜
kes on mu sober,
¨
lausub vagede Jehoova.
¨ ¨
Loo karjast, i ja lambad
jooksevad laiali. j
¨
Ma sirutan oma kae
˜
¨
koigi tahtsusetute vastu.

13

˜
˜
¨
13:6 1 Sona-sonalt „su kate vahel”, st
˜
rinnal voi seljal.

SAKARJA 13:8–14:17
8 Sellest, mis on kogu maal,
¨
havib ja hukkub kaks osa,
¨ ¨
aga kolmas osa jaab alles,
lausub Jehoova.
9 Ma viin kolmanda osa
¨
labi tule.
Ma puhastan neid, nagu
˜
puhastatakse hobedat,
proovin neid, nagu
proovitakse kulda. a
¨ ¨
Nad huuavad minu nime
ja mina vastan neile.
¨
Ma utlen:
„See on minu rahvas!” b
¨
ja nemad utlevad:
„Jehoova on meie Jumal!”
¨
Tuleb paev, Jehoovale
¨
kuuluv paev, kui sinult1
˜
voetud saak jagatakse su kes˜
kel. 2 Ma kogun koik rah˜
vad Jeruusalemma vastu sotta.
¨ ¨
Linn vallutatakse, majad ruus¨
tatakse ja naised vagistatakse.
¨
Pool linna laheb pagendusse,
¨ ¨
¨
aga allesjaanud rahvast ei havitata linnast.
¨
¨
˜
3 Jehoova laheb valja ja sodib nende rahvastega, c nagu
˜
¨
ta sodib lahingupaeval. d 4 Sel
˜
¨
paeval seisavad tema jalad Oli¨
mael, e mis on ˜ Jeruusalemma
¨
˜
ees ida pool. Olimagi loheneb
¨ ¨
idast laande pooleks, nii et te¨
¨
kib vaga suur org. Pool maest
˜
˜
nihkub pohja poole ja pool lou˜
na poole. 5 Te pogenete orgu
¨
¨
minu magede vahel, see magedevaheline org ulatub Aaselini.
˜
˜
Te pogenete, nagu te pogenesi¨
¨
te maavarina parast Juuda ku¨
ninga Ussija paevil. f Minu Ju˜
¨
mal Jehoova tuleb ja koik puhad on koos temaga. g
¨
6 Sel paeval ei ole kallihin˜
¨
nalist valgust h ja koik kulmub1.
¨
7 Sellest saab paev, mida teatakse kui Jehoovale kuuluvat

14

¨ ¨
14:1 1 St linnalt, millest raagitakse sal˜
˜
mis 2. 14:6 1 Voib tolkida ka „tardub”.
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ˇ
s L 86:9
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¨
¨
paeva. a Siis pole vahet paeval
¨ ¨
˜
ja ool ning ka ohtul on valge.
¨
8 Sel paeval voolab Jeruusa¨
lemmast valja eluvesi, b pool sel¨ ¨
lest idamere1 c poole ja pool laad
nemere2 poole. Niimoodi on
see suvel ja talvel. 9 Jehoovast saab kuningas kogu maa
¨
¨
ule. e Sel paeval on Jehoova
ainus f ja tema nimi on ainus. g
10 Kogu maa muutub otsekui Arabaks, h Gebast i Rimmoni˜
ni, j mis on Jeruusalemmast lou˜
nas. Jeruusalemm touseb oma
paigas ning see asustatakse k
¨
Benjamini varavast l Esimese
¨
¨
varava ja Nurgavaravani, Hana˜
neli tornist m kuninga surutorteni. 11 Jeruusalemmas hakatakse elama, enam pole tema
¨
peal havinguneedust n ja see
linn elab turvaliselt. o
12 See on nuhtlus, millega
˜
Jehoova nuhtleb koiki rahvaid,
˜
kes sodivad Jeruusalemma vas¨
tu: p nende liha madaneb, kui
nad veel jalgel seisavad, nende
¨
silmad madanevad silmakoo¨
bastes ja keel madaneb suus.
¨
13 Sel paeval viib Jehoova
¨
nad suurde segadusse. Igauks
haarab kinni oma ligimesest ja
¨
˜
selle kasi touseb oma ligimese
˜
˜
vastu. q 14 Juudagi voitleb so˜
¨
jas Jeruusalemma all. Koigi umberkaudsete rahvaste varandus
kogutakse kokku: suurel hulgal
˜
kulda, hobedat ja riideid. r
15 Samasugune nuhtlus tabab hobuseid, muulasid, kaa˜
meleid, eesleid ja koiki kariloomi, kes on nende laagrites.
˜
16 Koik, kes Jeruusalemma
¨
¨
¨ ¨
runnanud rahvastest jarele jaa¨
vad, lahevad aastast aastasse s
¨
ules kummardama kuningat,
ˇ
¨
vagede Jehoovat, s ja pidama
¨
lehtmajadepuha. z 17 Kui kee14:8 1 St Surnumere. 2 St Vahemere.
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¨
gi maa suguharudest ei lahe
¨
ules Jeruusalemma kummarda¨
ma kuningat, vagede Jehoovat, siis ei saja sellele vihma. a 18 Kui egiptlased ei tule
¨
ules linna, siis ei saja neile vihma. Neid tabab nuhtlus, millega
Jehoova nuhtleb rahvaid, kes
¨
ei tule pidama lehtmajadepuha.
19 See on karistus Egiptuse
˜
patu eest ja koigi nende rahvaste patu eest, kes ei tule pidama
¨
lehtmajadepuha.

SAKARJA 14:18 – MALAKI 1:4
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¨
20 Sel paeval on hobuste
kuljustel kirjas: „Jehoova on
¨
puha.”a Jehoova koja pajad b on
siis otsekui kausid c altari ees.
21 Iga pada Jeruusalemmas ja
¨
Juudas on siis puha ja kuu¨
˜
lub vagede Jehoovale ning koik
ohverdajad tulevad ja keedavad
¨
¨
neis. Sel paeval pole vagede Je¨
hoova kojas enam uhtegi kaananlast1.” d
˜
¨
14:21 1 Teine voimalik tahendus: „kaupmeest”.

d Hes 44:9

MALAKI
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

¨
¨ ¨
Uleskutse poorduda tagasi Jehoova
juurde (6–12)
Jehoova ei muutu (6)
¨ ¨
„Poorduge tagasi minu juurde ja
¨ ¨
mina poordun tagasi teie juurde” (7)
¨
„Tooge kogu kumnis varaaita .. .
˜
˜ ja kallan teile onnistusi” (10)
Oige ja jumalatu (13–18)
¨
Jumala ees kirjutatakse malestusraamatut (16)
˜
Vahe oige ja jumalatu vahel (18)
¨
4 Enne Jehoova paeva tuleb Eelija (1–6)
¨
˜
¨
Teile sarab oiguse paike (2)

1

Jehoova armastab oma rahvast (1–5)
Preestrid ohverdavad vigaseid
loomi (6–14)
Jumala nimi saab rahvaste hulgas
suureks (11)
˜
2 Preestrid ei opeta rahvast (1–9)
Preestrite huuled peaksid talletama
teadmisi (7)
˜
Rahvas lahutab pohjuseta (10–17)
¨
„Ma vihkan lahutust,” utleb
Jehoova (16)
¨
3 Ulim isand tuleb puhastama oma
templit (1–5)
Lepingu saadik (1)

˜

sonum.
˜
1 Kaalukas
Jehoova sonum

PTK 1

Iisraelile

Malaki1 kaudu.
2 „Ma olen osutanud teile ar¨
mastust,” a utleb Jehoova.
¨
Aga teie kusite: „Kuidas sa
oled meile armastust osutanud?”
¨
1:1 1 Nimi Malaki tahendab „minu saadik”.

a 5Mo 10:15
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a 1Mo 25:
25, 26

b Ro 9:13
c Jer 49:20
Jl 3:19

d Jes 34:10, 13

„Eks Eesav olnud Jaakobi vend,” a lausub Jehoova.
„Kuid Jaakobit ma armastasin,
¨
3 Eesavi aga hulgasin1: b ma te¨
gin tema maed lagedaks c ja
¨
˜
ˇ
andsin tema parandi korbe saakalitele. d
¨
4 Kuigi Edom1 utleb: „Me
˜
˜
1:3 1 Sona-sonalt „Eesavit ma vihkasin”.
1:4 1 Sama kes Eesav.

MALAKI 1:5–2:2

¨ ¨
oleme purustatud, ent me poordume tagasi ja ehitame vare¨
¨
med ules”, lausub vagede Je¨
hoova1: „Nad ehitavad kull,
aga mina kisun maha. Neid
hakatakse kutsuma jumalatuks
maaks ja rahvaks, kelle Jehoo˜
va on igaveseks hukka moist¨
nud.a 5 Te naete seda oma sil¨
maga ja utlete: „Jehoova olgu
¨
ulistatud kogu Iisraelis!””
6 Poeg austab isa b ja sulane isandat. Aga kui mina olen
isa, c siis kus on austus, mida
¨ ¨
ma vaarin? d Ja kui mina olen
isand, siis kus on kartus1, mida
¨ ¨
¨
¨
ma vaarin, kusib vagede Jehoo˜
va teilt, preestrid, kes te polgate mu nime. e
¨
Aga te kusite: „Kuidas me
˜
polgame su nime?”
7 Sellega, et toote mu altari¨
le ruvetatud toitu.
¨
Te kusite: „Kuidas me oleme
¨
sind ruvetanud?”
¨
Sellega, et utlete: „Jehoo˜
¨ ¨
f
va laud on polastusvaarne.”
8 Kui te toote ohvriks pimeda
¨
looma, siis utlete: „Selles pole
midagi halba.” Kui toote lomba˜
¨
ka voi haige looma, siis utlete:
„Selles pole midagi halba.” g
Eks vii see oma maavalitsejale! Kas temal on sinust hea
˜
meel ja kas ta votab sind lah¨
kesti vastu?” lausub vagede Jehoova.
¨ ¨
9 „Nuud ma palun teid, anuge Jumalat, et ta oleks meile
armuline. Kui te toote selliseid
˜
ohvreid, kas ta votab siis ke¨
dagi teist lahkesti vastu?” utleb
¨
vagede Jehoova.
˜
¨
1:4 1 Sonapaar „vagede Jehoova” esineb
¨
Malaki raamatus 24 korda. Vagede all
˜
¨
˜
moeldakse inglite vaehulki. 1:6 1 Voib
˜
tolkida ka „lugupidamine”.
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PTK 1
a Jes 34:5
Ob 18

b 2Mo 20:12
c 2Mo 4:22
d Jes 1:2
e Hes 22:26
f Hes 41:21, 22
1Ko 10:21

g 3Mo 22:
20, 22
5Mo 15:21


Teine veerg
a 2Aj 23:4
b Jer 6:13
Mi 3:11

c Jes 1:11
Jer 6:20

d L 113:3
Jes 45:6
Jes 59:19

e L 22:27
Sef 3:9
Mt 28:19
Ilm 15:4

f Hes 22:26
g Mal 1:7
h 3Mo 22:
20, 22
5Mo 15:21
5Mo 17:1

i L 47:2
Jer 10:10

j Ilm 15:4


PTK 2
k Mal 1:6
l 3Mo 26:
14–17
5Mo 28:15

m Hag 1:11

10 „Kes teie seast sulgeks
uksed?1 a Isegi tuld mu altaril ei
¨ ¨
suuta te tasuta. b Mul ei ole teist
hea meel ja teie ohvriannid ei
¨
¨
meeldi mulle,” utleb vagede Jehoova. c
¨ ¨
11 „Idast laaneni saab mu
nimi suureks rahvaste seas. d
˜
Igas paigas hakkab mulle tousma ohvrisuitsu ja minu nime
auks hakatakse tooma puhtaid
ohvriande, sest minu nimi saab
¨
rahvaste seas suureks,” e utleb
¨
vagede Jehoova.
12 „Aga teie teotate seda1, f
¨
¨
oeldes: „Jehoova laud on ruve
ja selle vili, sellel olev toit, on
˜
¨ ¨
¨
polastusvaarne.” g 13 Te utlete veel: „Missugune vaev!” ja
˜
¨
krimpsutate polglikult nina, ut¨
leb vagede Jehoova. Te toote varastatud, lombakaid ja haigeid loomi. Selliseid te toote ohvrianniks! Kas ma peaksin
¨
˜
need teie kaest vastu votma?” h
lausub Jehoova.
14 „Neetud olgu see, kes tegutseb salakavalalt, kelle kar¨
jas on kull terve isasloom, kuid
˜
kes annab tootuse ja ohverdab
Jehoovale vigase. Mina olen ju
suur kuningas i ja minu nimi
saab rahvaste seas aukartust¨
¨
¨
aratavaks,” j utleb vagede Jehoova.
¨
„See kask on teile, preestrid. k 2 Kui te keeldute
˜
¨
kuulamast ega vota sudamega
oma kohust austada mu nime,”
¨
lausub vagede Jehoova, „siis
saadan ma teie peale nee˜
duse l ja muudan teie onnistum
sed needusteks. Jah, ma olen
˜
muutnud onnistused needus-

2

˜
1:10 1 Ilmselt moeldakse templi uste sulgemist, mis oli nende kohus. 1:12 1 Tei˜
¨
ne voimalik tahendus: „mind”.
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˜
teks, sest te pole votnud mu
¨
˜
kasku tosiselt.
¨
3 Teie parast ma rikun teie
¨
kulvatud seemne a ja ma viskan
¨
teile nakku soolesisu, teie pidu¨
paevade ohvriloomade soolesisu, ja teid endid viiakse sinna
˜
paika1. 4 Siis te moistate, et
¨
mina olen teile selle kasu andnud, et minu leping Leeviga
¨ ¨
˜
¨
¨
jaaks jousse,” b utleb vagede Jehoova.
5 „Minu leping temaga oli
˜
elu- ja rahuleping, mille ma sol¨
misin, et aratada temas aukartust. Ta kartis mind, jah, ta tundis minu nime ees aukartust.
˜
6 Tema suus oli toe seadus1, c
˜
ta huulilt ei leitud ebaoiglust.
¨
Rahus ja siiruses kais ta koos
¨ ¨
¨
minuga d ning pooras paljud ara
patuteelt. 7 Peavad ju preestri huuled talletama teadmisi ja
tema suust tuleb otsida sea¨
dust1, e sest tema on vagede Jehoova saadik.
˜
8 Aga teie olete teelt kor¨ ¨
vale poordunud. Te olete pannud paljud seaduse vastu eksima1.f Te olete rikkunud mu le¨
¨
pingut Leeviga,” g utleb vagede
¨
Jehoova. 9 „Seeparast teen
˜
ma teid polatavaks ja armetuks
˜
koigi rahvaste ees, sest te pole
¨
kainud minu teid, vaid olete
rakendanud seadust erapoolikult. h
˜
¨
10 Eks ole meil koigil uks
˜
isa? i Eks ole meid koiki loonud
¨
uks Jumal? Miks me siis oleme
¨
¨
truudusetud uksteise vastu, j ruvetades oma esiisade lepingut?
11 Juuda on olnud truudusetu
2:3 1 St paika, kuhu viidi ohvrilooma˜
˜
˜
de soolesisu. 2:6 1 Voib tolkida ka „toe˜
˜
˜
˜
ne opetus”. 2:7 1 Voib tolkida ka „ope˜
¨
tust”. 2:8 1 Teine voimalik tahendus:
˜
„paljud oma opetusega eksima”.

MALAKI 2:3–17
PTK 2
a Jl 1:17
b 2Mo 40:
12, 15
4Mo 3:6
4Mo 18:23
Hes 44:15, 16

c 2Aj 17:8, 9
d 2Mo 32:26
e 5Mo 24:8
2Aj 15:3
Neh 8:7, 8
Hes 44:
23, 24

f Lu 11:52
g Neh 13:29
h 3Mo 19:15
5Mo 1:17
5Mo 16:19

i Mal 1:6
1Ko 8:6

j Neh 5:8


Teine veerg
a 3Mo 20:26
b 5Mo 7:1, 3
Koh 3:5, 6
1Ku 11:1, 2
Neh 13:23

c 1Sa 15:22
˜

d Op 21:27
˜

e Op 5:18–20
Mt 19:4–6

f 1Mo 2:24
Mt 5:32
Mt 19:8, 9
Mr 10:5–9

g Mal 2:10
h Jes 1:14, 15
i Hes 18:29

ning Iisraelis ja Jeruusalemmas
¨
on tehtud jaledusi. Juuda on
¨
teotanud Jehoova puhadust1, a
mida Jumal kalliks peab, ja
˜
˜ ˜
on votnud endale naiseks voora jumala teenija2. b 12 Jehoo¨
va havitab Jaakobi telkidest
¨
˜
igauhe, kes nonda teeb — olgu
ta kes tahes —, ehkki ta toob
¨
vagede Jehoovale ohvrianni. c
13 Te olete teinud veel mi˜
dagi, mille tottu Jehoova altar
on kaetud pisarate, nutu ja ohkamisega, nii et ta ei tee enam
¨
teie ohvriandidest valja ja mis¨
ki teie kaest pole talle mee¨
¨
leparane. d 14 Te kusite: „Miks
nii?” Sest Jehoova on tunnista¨
jaks sinu vastu, et sa oled kaitunud reeturlikult oma naisega,
kes on olnud su kaasa, seadus˜
lik naine su noorpolvest saati. e 15 Aga teie seas on ka
neid, kes pole niimoodi teinud, sest neis on veel Jumala vaimu. Ja mida nad taotlevad? Jumala sugu.1 Pange siis
¨
¨
tahele oma suhtumist ja arge
˜
˜
reetke oma noorpolves voetud
naist! 16 Sest ma vihkan lahu¨
tust,” f utleb Iisraeli Jumal Jehoova, „ja seda, kes katab oma
¨
¨
kuue vagivallaga,” lausub vage¨
de Jehoova. „Pange siis tahele
¨
oma suhtumist ja arge olge reeturlikud. g
¨
17 Te vasitate Jehoovat oma
¨
˜
sonadega. h Aga te kusite: „Kui¨
das me teda vasitame?” Selle¨
˜
ga, et utlete: „Koik, kes teevad
halba, on Jehoova silmis head
¨
ja tal on nende ule hea meel,” i
˜
¨
˜
voi kusite: „Kus on oiglane Jumal?””
˜
¨
¨
2:11 1 Teine voimalik tahendus: „ruveta¨
˜
˜
nud Jehoova puhamut”. 2 Sona-sonalt
¨
¨
„tutre”. 2:15 1 St seda, et nende jareltulijad oleksid Jumalale ustavad.

MALAKI 3:1–16

¨
„Ma lakitan oma saadiku
ning tema puhastab1 minu
ees tee.a Ootamatult tuleb oma
¨
templi juurde ulim isand2, keda
te otsite.b Tuleb ka lepingu saadik, keda te igatsete. Ta tu¨
¨
leb kindlasti,” utleb vagede Jehoova.
2 „Kes suudab taluda tema
¨
¨ ¨
tulekupaeva ja kes jaab tema il¨
mudes pusima? Sest ta on
nagu sulataja tuli ja nagu pesupesijate leelis1. c 3 Ta istub
˜
kui hobedasulataja ja -puhastaja d ning puhastab Leevi poegi. Ta puhastab neid nagu kul˜
da ja hobedat ning nad saavad
Jehoovale rahvaks, kes toob
˜
oma ohvrianni oiguses. 4 Siis
meeldib Jehoovale Juuda ja
Jeruusalemma ohvriand, nagu
¨
see oli muistseil paevil, ammuseil aastail. e
5 Ma tulen teie juurde, et
˜
¨
moista kohut, ja olen karme
˜
tunnistama noidade, f abielurikkujate ja valevandujate vastu, g
nende vastu, kes petavad pal¨ ¨
gatoolist, h leske ja orbu, i ning
nende vastu, kes keelduvad ai˜ ˜
tamast vooramaalast1. j Nad ei
¨
¨
karda mind,” utleb vagede Jehoova.
6 „Mina olen Jehoova, mina
¨
ei muutu1. k Seeparast pole
teie, Jaakobi pojad, otsa saanud. 7 Te olete oma esiisade
¨
paevist alates minu seadustest
˜
¨ ¨
korvale kaandunud ega ole neid
¨
¨ ¨
jarginud. l Poorduge tagasi minu
¨ ¨
juurde ja mina poordun tagasi
¨
teie juurde,” m lausub vagede Jehoova.

3

˜
˜
3:1 1 Voib tolkida ka „valmistab et˜
˜
te”. 2 St Jehoova. 3:2 1 Voib tolkida ka
˜
˜
„seep”. 3:5 1 Voib tolkida ka „kes tal˜ ˜
˜
lavad jalge alla vooramaalase oigused”.
˜
˜
3:6 1 Voib tolkida ka „ei ole muutunud”.
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PTK 3
a Mt 3:1–3
Mt 11:7, 10
Mr 1:2–4
Lu 1:76
Joh 1:6, 23
Joh 3:28

b L 11:4
c Jes 1:25
Jer 2:22

d L˜ 66:10

Op 25:4
Sak 13:9

e 2Aj 7:1
f 5Mo 18:
10, 12

g 2Mo 20:7
˜

h Op 14:31
Jk 5:4

i 5Mo 24:17
Jes 1:17
Jk 1:27

j 2Mo 23:9
Sak 7:10

k Jes 43:10
Jes 46:4
Jk 1:17

l 5Mo 9:7
Ap 7:51

m Jer 3:12
Sak 1:3
Jk 4:8


Teine veerg
a 3Mo 27:30
5Mo 14:28

b 2Aj 31:11
Neh 12:44
Neh 13:10

c 5Mo 28:12
d 3Mo 26:10
2Aj 31:10
˜
Op 3:9, 10

e 5Mo 11:14
Sak 8:12

f Jes 61:9
g Mal 1:6
h Ii 21:14, 15
L 73:13, 14
Jes 58:3
Sef 1:12

i Jer 12:1

¨
Aga te kusite: „Kuidas me
¨ ¨
peaksime poorduma?”
˜
¨ ¨
8 „Kas voib inimene roovi¨ ¨
da Jumalat? Aga teie roovite
mind.”
¨
Te kusite: „Mida me oleme si¨ ¨
nult roovinud?”
¨
„Kumnist ja annetusi. 9 Te
¨ ¨
olete neetud,1 sest te roovite
mind. Seda teeb terve rahvas.
¨
10 Tooge kogu kumnis varaa
aita, et mu kojas oleks toitu, b ja palun pange mind sellega
¨
¨
proovile,” utleb vagede Jehoo¨
va. „Siis te naete, et ma avan
˜
taevaluugid c ja kallan teile onnistusi, nii et teil pole millestki
puudust. d
˜
¨
11 Ma soitlen teie parast
¨
kahjureid1 ega lase neil havitada teie maa vilja. Ka teie viina¨
¨
¨ ¨
puud valjal ei jaa viljatuks,” e ut¨
leb vagede Jehoova.
˜
12 „Koik rahvad nimetavad
˜
teid onnelikuks, f sest te saate
¨
heameele maaks,” lausub vagede Jehoova.
˜
13 „Teie sonad minu kohta
¨
on karmid,” utleb Jehoova.
¨
Te kusite: „Mida halba me
¨ ¨
oleme sinust omavahel raakig
nud?”
¨
14 „Te utlete: „Pole min˜
git motet Jumalat teenida. h Mis
¨
kasu on sellest, et oleme taitnud oma kohustusi tema vas¨
tu ja kainud kurvameelsena
¨
¨ ¨
vagede Jehoova ees? 15 Nuud
˜
me nimetame onnelikuks jultunuid. Neid, kelle teod on jumalakartmatud, saadab edu. i Neil
on jultumust Jumal proovile
¨ ¨
panna, ja nad siiski paasevad.””
¨ ¨
16 Siis raakisid omavahel
need, kes kartsid Jehoovat, iga˜
¨
3:9 1 Teine voimalik tahendus: „needu˜
sega te neate mind”. 3:11 1 Siin moeldakse ilmselt putukanuhtlust.
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¨
uks oma kaaslasega, ning Je¨
hoova pani tahele ja kuulas.
¨
Tema ees kirjutati malestusraaa
matut nende heaks, kes kar˜
davad Jehoovat ja motisklevad
¨
tema nime ule1. b
17 „Nad saavad minu omaks, c
¨
sel paeval saavad nad mu eri¨
¨
liseks1 omandiks,” d utleb vagede Jehoova. „Ma olen nende vastu lahke, nii nagu mees on lah˜
ke oma poja vastu, kes ta so¨
na kuulab. e 18 Siis te naete
¨
˜
jalle vahet oige ja jumalatu vaf
hel, selle vahel, kes teenib Jumalat, ja selle vahel, kes teda ei
teeni.”
¨
˜
„Tuleb paev, polev nagu
˜
ahi, g ning koik jultunud ja
˜
jumalatud on siis otsekui kor¨
red. See paev neelab nad ja nei-

4

˜
¨
3:16 1 Teine voimalik tahendus: „kes
˜
peavad kalliks tema nime”. 3:17 1 Voib
˜
tolkida ka „kalliks”.

MALAKI 3:17–4:6

PTK 3
a L 56:8
L 69:28

b Jes 26:8
c Jer 31:33
d Jes 62:3
1Pe 2:9

e L 103:13
f L 58:10, 11


PTK 4
g Sef 2:2
2Pe 3:7


Teine veerg
a 5Mo 4:5
b Mt 11:13, 14
Mr 9:11, 12

c Jl 2:31
Ap 2:20
2Pe 3:10

d Lu 1:17

¨ ¨
¨
le ei jaa ei juurt ega oksa,” utleb
¨
vagede Jehoova. 2 „Aga teile,
¨
kes te austate mu nime, sa˜
¨
rab oiguse paike, mis tervendab
¨ ¨
oma kiirtega. Ja te loote kepsu
nagu nuumvasikad.
3 Te tallate jumalatuid, nad
on otsekui tolm teie taldade all
¨
sel paeval, kui ma hakkan te¨
¨
gutsema,” utleb vagede Jehoova.
4 „Tuletage meelde minu
teenija Moosese seadust, neid
¨ ¨
˜
maarusi ja oigusnorme, mis ma
andsin Hoorebi juures kogu Iis¨
raelile, et ta neid jargiks. a
5 Ma saadan teile prohvet
Eelija, b enne kui tuleb suur
ja aukartust sisendav Jehoo¨
va paev. c 6 Tema muudab isa¨
de sudame poegade oma sarna¨
seks d ja poegade sudame isade
oma sarnaseks, et ma ei peaks
¨ ¨
¨
tulema maad looma ja havitama.”

˜
˜
(Piibli heebrea- ja arameakeelse osa tolke lopp.
¨
˜
Jargneb Piibli kreekakeelse osa tolge.)

M AT T E U S E
EVANGEELIUM

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

˜
Jeesus Kristuse polvnemine (1–17)
¨
Jeesuse sund (18–25)
¨
¨
2 Astroloogide kulaskaik (1–12)
˜
Pogenemine Egiptusse (13–15)
˜
Herodes laseb tappa koik poisslapsed (16–18)
Naasmine Iisraeli Naatsaretti (19–23)

˜
Rahvas on Jeesuse opetusest
¨
hammastunud (28, 29)
˜
8 Pidalitobise tervendamine (1–4)
¨
Sadakonnaulema usk (5–13)
Jeesus tervendab paljud
Kapernaumas (14–17)
¨
Jeesusele jargnemine (18–22)
Jeesus vaigistab tormi (23–27)
Jeesus saadab deemonid
sigadesse (28–34)

1

3 Ristija Johannes kuulutab (1–12)
Jeesuse ristimine (13–17)
¨ ¨
4 Kurat puuab Jeesust kiusatusse
viia (1–11)
Jeesus hakkab Galileas
kuulutama (12–17)
¨
Jeesus kutsub esimesed jungrid (18–22)
˜
Jeesus kuulutab, opetab ja tervendab
haigeid (23–25)

9 Jeesus tervendab halvatu (1–8)
Jeesus kutsub Matteuse (9–13)
¨
Kusimus paastumise kohta (14–17)
¨
Jairuse tutar; naine puudutab
Jeesuse kuube (18–26)
Jeesus tervendab pimedad ja
tumma (27–34)
˜
¨ ¨
¨ ¨
„Loikustood on palju, aga tootegijaid
¨
vahe” (35–38)

¨

5 MAEJUTLUS (1–48)
˜
¨
Jeesus
opetab rahvast mael (1, 2)
¨
˜
˜
Uheksa onne votit (3–12)
Sool; valgus (13–16)
¨
Jeesus taidab Moosese
seadust (17–20)
˜
Nouanded: vihastumine (21–26),
abielurikkumisest hoidumine (27–30),
lahutus (31, 32), vande
¨
andmine (33–37), kattemaks (38–42),
vaenlase armastamine (43–48)
¨

(1–34)
6 MAEJUTLUS
˜
Oigete tegudega uhkeldamine (1–4)
Kuidas palvetada (5–15)
¨
Naidispalve
(9–13)

Paastumine (16–18)
Varandus
maa peal ja taevas (19–24)
¨
Arge olge mures (25–34)
˜
¨
Pidage koige tahtsamaks Jumala
kuningriiki (33)
¨

(1–27)
7 MAEJUTLUS
¨
˜
Arge moistke kohut (1–6)
Paluge, otsige, koputage (7–11)
Kuldne reegel (12)
¨
Kitsas varav (13, 14)
¨
„Nende viljade jargi te tunnete nad
¨
ara” (15–23)
Maja kaljul, maja liival (24–27)

10 12 apostlit (1–4)
¨ ¨
Juhendid kuulutustooks (5–15)
¨
Jungreid hakatakse taga
kiusama (16–25)
Kartke Jumalat, mitte inimesi (26–31)
„Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid
˜ ˜
mooka” (32–39)
¨
˜
Jeesuse jungrite vastuvotmine (40–42)
11

Jeesus kiidab Ristija Johannest (1–15)
˜
¨
˜
Jeesus moistab hukka ukskoikse
˜
polvkonna (16–24)
¨
Jeesus ulistab isa alandlike soosimise
¨
parast (25–27)
Jeesuse ike on kosutav (28–30)
¨
12 Jeesus on „hingamispaeva isand” (1–8)
¨
Kuivetunud kaega mehe
tervendamine (9–14)
Jumala armas teenija (15–21)
¨
¨
Deemonid aetakse valja puha
vaimu abil (22–30)
Andestamatu patt (31, 32)
¨
Puud tuntakse vilja jargi (33–37)
¨
Joona tunnustaht (38–42)
¨
¨ ¨
Kui ruve vaim poordub tagasi (43–45)
Jeesuse ema ja vennad (46–50)
1268

¨ ¨
MATTEUSE, luhiulevaade
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˜

13 MOISTUJUTUD KUNINGRIIGI KOHTA (1–52)
¨
Kulvaja (1–9)
¨ ¨
˜
Miks raakis Jeesus moistujutte (10–17)
˜
¨
Moistujutt kulvajast: seletus (18–23)
Nisu ja umbrohi (24–30)
Sinepiseeme; juuretis (31–33)
˜
¨ ¨
¨
Moistujuttude raakimine viib taide
prohvetiennustuse (34, 35)
˜
Moistujutt nisust ja umbrohust:
seletus (36–43)
¨
Peidetud aare; ilus parl
(44–46)

Noot (47–50)
Varakambris on nii uut kui ka
vana (51, 52)
Jeesusest ei peeta kodukandis
lugu (53–58)
14 Ristija Johannesel raiutakse pea
maha (1–12)
Jeesus toidab 5000 meest (13–21)
˜
Jeesus konnib vee peal (22–33)
Tervendamised Genneesaretis (34–36)
¨
15 Inimeste parimused (1–9)
¨
¨
¨
Sudamest lahtuv ruvetab
inimest (10–20)
Foiniiklanna suur usk (21–28)
Jeesus tervendab paljud (29–31)
Jeesus toidab 4000 meest (32–39)
˜
¨
16 Jeesuselt noutakse tunnustahte (1–4)
Saduseride ja variseride juuretis (5–12)
˜
Kuningriigi votmed (13–20)
Kogudus ehitatakse kaljule (18)
¨ ¨
Jeesus raagib oma surmast (21–23)
˜
¨
Milline on toeline junger (24–28)
17 Jeesuse muutumine (1–13)
Usk nagu sinepiseeme (14–21)
¨ ¨
¨
Jeesus raagib jalle oma surmast (22, 23)
Maksuraha kala suust (24–27)
18 Suurim kuningriigis (1–6)
Komistuskivid (7–11)
˜
Moistujutt kadunud lambast (12–14)
˜
Kuidas venda tagasi voita (15–20)
˜
Moistujutt halastamatust orjast (21–35)
19 Abielu ja lahutus (1–9)
Vallalisuse and (10–12)
˜
Jeesus onnistab lapsi (13–15)
¨
Rikka noormehe kusimus (16–24)
Ohvrid kuningriigi nimel (25–30)
¨
¨ ¨
˜
20 Viinamae toolised ja vordne tasu (1–16)
¨ ¨
¨
Jeesus raagib jalle oma surmast (17–19)

Palve hea koha saamiseks
kuningriigis (20–28)
Jeesus on lunastushinnaks
paljude eest (28)
Kahe pimeda tervendamine (29–34)
21 Jeesuse kuninglik saabumine (1–11)
Jeesus puhastab templi (12–17)
Viigipuu needmine (18–22)
˜
„Mis oigusega sa neid tegusid
teed?” (23–27)
˜
Moistujutt kahest pojast (28–32)
˜
Moistujutt julmadest aednikest (33–46)
Nurga tipmine kivi heidetakse
˜
korvale
(42)

˜
22 Moistujutt pulmapeost (1–14)
Jumal ja keiser (15–22)
¨
¨
¨
Kusimus ulesaratamise kohta (23–33)
¨
Kaks suurimat kasku (34–40)
Kas messias on Taaveti poeg? (41–46)
¨
¨
23 Arge jargige kirjatundjate ja variseride
eeskuju (1–12)
¨
Hada kirjatundjatele ja
variseridele! (13–36)
Jeesus kurvastab Jeruusalemma
¨
parast (37–39)
¨
24 KRISTUSE KOHALOLEKU TUNDEMARK (1–51)
˜
¨
¨
¨
Sojad, naljahadad, maavarinad (7)
˜
Kuulutatakse head sonumit (14)
Suur viletsus (21, 22)
¨
Inimesepoja tunnustaht (29)
Viigipuu (32–34)
¨
Nagu Noa paevad (37–39)
¨
Pusige valvel (42–44)
Ustav ori ja nurjatu ori (45–51)
¨

25 KRISTUSE KOHALOLEKU TUNDEMARK (1–46)
˜
¨
Moistujutt kumnest neitsist (1–13)
˜
Moistujutt talentidest (14–30)
Lambad ja kitsed (31–46)
26 Preestrid kavatsevad Jeesuse
tappa (1–5)
Jeesuse pea peale valatakse hea˜
˜
lohnalist oli (6–13)
¨
Viimane paasapuha ja Jeesuse
reetmine (14–25)
˜
¨ ¨
Isanda ohtusoomaja sisseseadmine (26–30)
¨
Jeesus utleb, et Peetrus salgab
¨
ta ara (31–35)
Jeesus palvetab Ketsemani aias (36–46)
Jeesuse vahistamine (47–56)

¨ ¨
MATTEUSE, luhiulevaade – 1:16
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˜
¨
Sanhedrin moistab Jeesuse ule
kohut (57–68)
¨
Peetrus salgab Jeesuse ara (69–75)
¨
27 Jeesus antakse Pilatuse katte (1, 2)
¨
Juudas poob end ules (3–10)
Jeesus Pilatuse ees (11–26)
˜
Avalik monitamine

Jeesuse surm (45–56)
Jeesuse matmine (57–61)
¨
Haua juurde pannakse valja
valve (62–66)
¨
¨
28 Jeesuse ulesaratamine (1–10)
˜
Soduritele makstakse, et nad
valetaksid (11–15)
¨
˜
Kask opetada inimesi, et nad saaksid
¨
Jeesuse jungriteks (16–20)

(27–31)

Jeesus naelutatakse Kolgatal
postile (32–44)

1 Raamat
Taaveti

Jeesus Kristuse1,
poja, a Aabrahami

poja b elust.2
¨
2 Aabrahamile sundis Iisak, c
¨
Iisakile sundis Jaakob, d
¨
Jaakobile sundisid Juuda e
ja tema vennad,
¨
3 Juudale sundisid Taamarist Perets ja Serah, f
¨
Peretsile sundis Hesron, g
¨
Hesronile sundis Raam, h
¨
4 Raamile sundis
Amminadab,
¨
Amminadabile sundis
Nahson, i
¨
Nahsonile sundis Salmon,
¨
5 Salmonile sundis
Raahabist j Boas,
¨
Boasele sundis Rutist k
Oobed,
¨
Oobedile sundis Iisai, l
¨
6 Iisaile sundis kuningas
Taavet. m
¨
Taavetile sundis Uurija
naisest Saalomon, n
¨
7 Saalomonile sundis
Rehabeam, o
¨
Rehabeamile sundis Abija,
¨
Abijale sundis Aasa, p

¨
1:1 1 Kristus (heebreaparaselt „mes˜
¨
sias”) ei ole Jeesuse nimi. Selle sona ta˜
˜
henduseks on „voitu”, „salvitu”. 2 Voib
˜
tolkida ka „Jeesus Kristuse, Taaveti po˜
ja, Aabrahami poja suguvosaraamat”.

PTK 1
a 1Aj 17:11
Mt 9:27
Lu 1:32, 33

b 1Mo 22:18
c 1Mo 21:3
d 1Mo 25:26
1Aj 1:34

e 1Mo 29:35
f 1Mo 38:
29, 30

g
h
i
j
k
l
m
n

Ru 4:18–22
1Aj 2:9
1Aj 2:10, 11
Jos 2:1
Ru 4:13
1Aj 2:12
1Aj 2:13, 15
2Sa 12:24
1Aj 3:5

o 1Ku 11:43
p 1Aj 3:10–19
2Aj 14:1


Teine veerg
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

1Ku 15:24
2Aj 21:1
2Ku 15:32
2Ku 15:38
2Ku 18:1
2Ku 20:21
2Aj 33:20
2Ku 21:24
2Ku 23:34
1Aj 3:15, 16
2Ku 24:12, 15
2Aj 36:9, 10

l Esr 3:2
Neh 12:1

m Mt 13:55
Mr 6:3

n Lu 3:23–38

¨
8 Aasale sundis Joosafat, a
¨
Joosafatile sundis Jooram, b
¨
Jooramile sundis Ussija,
¨
9 Ussijale sundis Jootam, c
¨
Jootamile sundis Aahas, d
¨
Aahasele sundis Hiskija, e
¨
10 Hiskijale sundis Manasse, f
¨
Manassele sundis Aamon, g
¨
Aamonile sundis Joosija, h
¨
11 Joosijale i sundisid
Jekonja j ja tema vennad
¨
Babuloni pagendamise
aegu.1 k
¨
¨
12 Parast rahva Babuloni
¨
pagendamist sundis
Jekonjale Sealtiel,
¨
Sealtielile sundis
Serubbaabel, l
¨
13 Serubbaabelile sundis
Abihud,
¨
Abihudile sundis Eljakim,
¨
Eljakimile sundis Asur,
¨
14 Asurile sundis Saadok,
¨
Saadokile sundis Ahhim,
¨
Ahhimile sundis Elihuud,
¨
15 Elihuudile sundis Eleasar,
¨
Eleasarile sundis Mattan,
¨
Mattanile sundis Jaakob,
¨
16 Jaakobile sundis Joosep,
Maarja mees, ja Maarjast
¨
sundis Jeesus, m keda
nimetatakse Kristuseks. n
¨
1:11 1 Ilmselt viitab see valjend ka pagendusele eelnenud ajale.
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17 Seega oli Aabrahamist
˜
Taavetini 14 polvkonda, Taa¨
vetist Babuloni pagendamise˜
¨
ni 14 polvkonda ja Babuloni pagendamisest Kristuseni
˜
14 polvkonda.
¨
18 Jeesus Kristuse sundi˜
misega aga oli nonda. Tema
ema Maarja oli Joosepiga kihlatud, kuid enne kui nad
koos elama hakkasid, tuli
¨
¨
valja, et Maarja on puhast
¨ ¨
vaimust1 lapseootele jaanud. a
19 Kuna Maarja abikaasa Joo˜
sep oli oige mees ega taht¨
nud teda avalikult habistada,
kavatses ta temast salaja lahutada.1 b 20 Kui tal aga sel˜
lised motted olid, ilmutas
end talle unes Jehoova1 in¨
gel, kes utles: „Joosep, Taave¨
ti poeg, ara karda oma naist
˜
Maarjat enda juurde votta,
¨
sest laps tema usas on eos¨
tatud puhast vaimust. c 21 Ta
¨
sunnitab poja. Pane talle ni¨ ¨
meks Jeesus1, d sest ta paastab
oma rahva selle pattudest.” e
˜
¨
22 Koik see toimus, et lahek¨
˜
sid taide Jehoova sonad, mis
¨
ta oma prohveti kaudu oli oel¨ ¨
nud: 23 „Neitsi jaab lapseoo¨
tele ja sunnitab poja ning talle pannakse nimeks Immaa¨
˜
nuel”, f see tahendab tolgituna
„Jumal on meiega”. g
¨
24 Siis Joosep arkas unest
ja tegi nii, nagu Jehoova in¨
˜
gel oli talle oelnud, ning vottis
˜
˜
1:18 1 Voib tolkida ka „[Jumala] tegutse˜
vast joust”. 1:19 1 Juudi tava kohaselt
nimetati peigmeest abikaasaks ja kih¨
luse tuhistamiseks oli tarvis lahutust.
1:20 1 See on selles Piibli kreekakeelse
˜
˜
osa tolkes esimene 237 kohast, kus pohitekstis esineb nimi Jehoova. (Vt lisa
A5.) 1:21 1 Nimi Jeesus vastab heebrea
ˇ
˜
ˇ
nimele Jesua voi Josua (Joosua) ning
¨
¨ ¨
tahendab „Jehoova on paaste”.

MATTEUSE 1:17–2:9
PTK 1
a Lu 1:35

b 5Mo 24:1

c Lu 1:35

d Mt 1:25
Lu 1:31

e Lu 2:30
Joh 1:29
Ap 4:12
Ap 5:31
Ef 1:7
Heb 7:25
1Pe 2:24

f Jes 7:14

g Jes 8:8, 10


Teine veerg
a Lu 2:7

b Lu 2:21


PTK 2
c Mi 5:2
Lu 2:4

d Lu 1:5

e Mt 27:37

f Joh 7:42

g 2Sa 5:2
Mi 5:2

h Mt 2:2

Maarja enda juurde. 25 Ent
ta ei heitnud tema juurde enne, kui Maarja oli poja ilmale
toonud. a Ja Joosep pani lapsele nimeks Jeesus. b
¨
Parast seda, kui Jeesus oli
¨
sundinud Petlemmas c Juudamaal kuningas Herodese1
˜
¨
paevil, d tulid idast moned astroloogid2 Jeruusalemma 2 ja
¨
kusisid: „Kust me leiame selle
¨
juutide kuninga, e kes on sundi¨
nud? Me nagime idamaal tema
¨
tahte ja oleme tulnud talle
austust avaldama1.” 3 Sellest
kuuldes sattus kuningas Hero¨
des arevusse ja kogu Jeruusalemm koos temaga. 4 Ta kut˜
sus kokku koik rahva peapreestrid ja kirjatundjad ning
uuris neilt, kus messias pidi
¨
¨
sundima. 5 Need utlesid talle: „Petlemmas f Juudamaal,
sest nii on prohvet kirjutanud:
6 „Sina, Petlemm Juudamaal,
¨
pole sugugi tahtsusetuim linn
Juuda valitsejate silmis, sest
sinust tuleb valitseja, kes hakkab hoidma mu rahvast Iisraeli kui karjane.”” g
7 Siis kutsus Herodes astroloogid salaja enda juurde ja
¨
¨
uuris neilt jarele, millal taht
oli ilmunud. 8 Ta saatis nad
¨
Petlemma ja utles: „Minge ot¨
sige see laps ules, ja kui olete ta leidnud, teatage mulle,
˜
et minagi voiksin minna talle
¨
austust avaldama.” 9 Parast
seda, kui astroloogid olid kuu¨
lanud, mida kuningas neile ut¨
les, asusid nad teele. Ja taht,
¨
mida nad olid idamaal nainud, h
liikus nende ees, kuni peatus
paiga kohal, kus oli laps.

2

˜
2:1 1 Herodes Suur. (Vt „Sonaseletusi”.)
˜
˜
˜
2 Voib tolkida ka „maagid”. 2:2 1 Voib
˜
tolkida ka „et tema ees kummardada”.

MATTEUSE 2:10–3:7

¨
¨
10 Kui nad nagid, et taht pea¨
˜ ˜
tus, said nad vaga roomsaks.
¨
11 Majja sisse astudes nagid
nad last koos ta ema Maarjaga
˜
ning laskusid polvili, avaldades lapsele austust. Nad avasid oma aardelaekad ning kinkisid talle kulda, viirukit ja
¨
murri. 12 Ent kuna Jumal oli
neid unes hoiatanud, a et nad
¨
ei laheks tagasi Herodese juurde, naasid nad oma maale teist
teed pidi.
13 Kui nad olid lahkunud,
ilmutas end Joosepile unes Je¨
˜
hoova ingel b ja utles: „Touse
¨
˜
ules, vota laps ja ta ema ning
˜
¨ ¨
pogene Egiptusse ja jaa sinna
¨
niikauaks, kuni ma sulle utlen,
sest Herodes hakkab last otsi¨
ma, et ta ara tappa.” 14 Nii˜
¨ ¨
siis tousis Joosep keset ood,
˜
vottis lapse ja ta ema ning
¨
¨
laks Egiptusse. 15 Ta jai sinna kuni Herodese surmani. Nii
¨
¨
laks taide, mida Jehoova oli
¨
oelnud oma prohveti kaudu:
„Ma kutsusin oma poja Egiptusest.” c
˜
16 Kui Herodes moistis, et
astroloogid on teda petnud,
¨
laks ta raevu ja andis korraldu˜
se tappa koik poisslapsed Pet¨
lemmas ja selle umbruskonnas, kaheaastased ja noore˜
mad, kooskolas sellega, mida
ta lapse vanuse kohta ast¨
roloogidelt oli valja uurinud. d
¨
¨
17 Siis laks taide, mida Jumal
¨
oli oelnud prohvet Jeremija
kaudu: 18 „Raamast on kuul¨ ¨
da haalt, nuttu ja suurt hala.
Raahel e nutab taga oma lapsi ega lase end lohutada, sest
neid pole enam.” f
¨
19 Parast Herodese surma
ilmutas Jehoova ingel end
Egiptuses Joosepile unes g
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PTK 2
a Mt 2:22
b Mt 1:20
Mt 2:19

c Ho 11:1
d Mt 2:7
e 1Mo 35:19
f Jer 31:15
g Mt 1:20


Teine veerg
a Mt 2:12
b Mr 1:9
Lu 2:39

c Joh 1:45
d Jes 11:1
Jes 53:2
Jer 23:5
Sak 3:8


PTK 3
e Joh 1:6
f Mr 1:3, 4
Lu 3:3–6

g Mt 4:17
h Mr 1:2
Joh 1:23

i Jes 40:3
j 2Ku 1:8
k Mr 1:6
l Mr 1:5
m Mr 1:9
n Mr 12:18
Lu 7:30

o Mt 12:34

¨
˜
¨
˜
20 ja utles: „Touse ules, vota
laps ja ta ema ning mine Iisraelimaale, sest need, kes taht˜
sid lapselt elu votta, on sur˜
˜
nud.” 21 Joosep tousis, vottis
lapse ja ta ema ning tuli Iisraelimaale. 22 Kui ta aga kuulis, et Herodese asemel on Juudamaa valitsejaks saanud selle
poeg Arhelaos, kartis ta Juudamaale minna. Ja kuna Jumal oli teda unes hoiatanud, a
¨
laks ta Galilea aladele. b 23 Ta
asus elama Naatsareti linna, c
¨
¨
˜
et laheksid taide prohvetite so¨ ¨
nad „Teda huutakse naatsaretlaseks1”. d
Saabus aeg, kui Ristija
Johannes e hakkas Juuda
˜
¨
korbes kuulutama, f oeldes:
2 „Kahetsege oma patte, sest
¨
taeva kuningriik1 on lahedal!” g
3 Tema oligi see, kelle kohta
¨
Jumal on oelnud prohvet Je¨ ¨
˜
saja kaudu: h „Keegi huuab korbes: „Valmistage ette Jehoova
tee! Tehke sirgeks teed tema
ees!”” i 4 Johannesel olid sel¨ ¨
jas kaamelivillast riided ja vool
¨ ¨
oli tal nahkvoo.j Toiduks olid
tal rohutirtsud ja metsmesi. k
5 Tema juurde tulid inimesed
Jeruusalemmast, kogu Juuda¨
maalt ja Jordani umbruskonnast l 6 ning ta ristis neid
˜
Jordani joes1 m ja nad tunnistasid avalikult oma patte.
¨
7 Kui ta nagi, et ristimispaika on tulnud ka palju varise¨
re ja sadusere, n utles ta nei¨
le: „Te rastikute sugu, o kes on

3

˜
2:23 1 Tuleneb ilmselt heebrea sonast,
¨
˜
˜
˜
mis tahendab „vosu”. 3:2 1 Voib tolkida ka „taevane kuningavalitsus”. (Vt
˜
¨
˜
„Sonaseletusi”, marksona „Jumala ku˜
˜
ningriik”.) 3:6 1 Voib tolkida ka „kastis
˜
˜
neid Jordani jokke”. (Vt „Sonaseletusi”,
¨
˜
marksona „ristimine”.)
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¨
˜
teile oelnud, et te saate poge¨
neda tulevase vihapaeva eest? a
8 Kandke¨ siis patukahetsuse1
˜
vilja. 9 Arge mitte moelgegi:
„Meie isa on Aabraham”, b sest
¨
˜
ma utlen teile, et Jumal voib
lasta neist kividestki Aab˜
rahamile lapsi tousta. 10 Kirves on juba puude juurte peal.
Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. c 11 Mina ristin teid
¨
teie kahetsuse margiks veega, d
¨
aga see, kes tuleb parast mind,
¨
on minust vagevam ja ma pole
¨ ¨
˜
vaart tal sandaalegi jalast vot¨
ma.e Tema ristib teid puha
vaimu f ja tulega.1g 12 Tal on
¨
kaes tuulamislabidas ja ta teeb
¨
oma viljapeksuplatsi taiesti
puhtaks ning kogub oma nisu
˜
aita, kuid aganad poletab ta
¨
ara kustutamatus tules.” h
13 Siis tuli Jeesus Galileast
¨ ¨
Jordani aarde, et Johannes
teda ristiks. i 14 Ent Johan˜
¨
nes torkus, oeldes: „Sina peaksid hoopis mind ristima, aga
¨ ¨
nuud tuled sina minu juurde!”
15 Jeesus aga vastas talle:
¨ ¨
˜
„Olgu nuud nii, sest nonda toi˜
˜
mides me teeme koik oigesti.”
˜
Siis Johannes enam ei torku¨
˜
nud. 16 Parast ristimist tousis Jeesus otsekohe veest ja
taevas avanes j ning Johan¨
nes nagi Jumala vaimu nagu
tuvi Jeesuse peale laskuvat. k
¨ ¨
17 Siis kostis taevast haal: l
„See on mu armas poeg, m kellest mul on hea meel1.” n
¨
Parast seda juhtis vaim
˜
Jeesuse korbesse ja seal
¨ ¨
puudis Kurat teda kiusatusse

4

˜
˜
˜
3:8 1 Sona-sonalt „motteviisi paranda˜
¨
mise”. 3:11 1 St voiab teid puha vaimu¨
˜
ga ja havitab teid tulega. 3:17 1 Voib
˜
tolkida ka „kellel on mu soosing”.

MATTEUSE 3:8–4:14

PTK 3
a Mt 23:33
Lu 3:7–9
Lu 21:23

b Joh 8:33, 39
c Mt 7:19
Lu 13:6–9

d Ap 19:4
e Joh 1:15, 27
f Mr 1:7, 8
Joh 1:33
Ap 2:1, 4
1Ko 12:13

g
h
i
j
k

Lu 3:16, 17
Mal 4:1
Mr 1:9
Lu 3:21
Jes 11:2
Mr 1:10, 11
Lu 4:18
Joh 1:32

l Joh 12:28
m L 2:7
Lu 9:35

n Jes 42:1
Mt 17:5
Lu 3:22


Teine veerg

PTK 4
a Mr 1:12, 13
Lu 4:1–4
Heb 4:15

b 1Te 3:5
c 5Mo 8:3
Lu 4:4
Joh 4:34

d Neh 11:1
Jes 52:1

e Lu 4:9–12
f L 91:11, 12
g 5Mo 6:16
Lu 4:12
1Ko 10:9

h Lu 4:5–8
i Ilm 22:9
j 5Mo 6:13
5Mo 10:20
Lu 4:8

k Lu 4:13
Jk 4:7

l Lu 22:43
Heb 1:7, 14

m Mr 6:17, 18
Lu 3:19, 20

n Mr 1:14

¨
viia. a 2 Kui Jeesus oli 40 pae¨ ¨
va ja 40 ood paastunud, tun¨
dis ta nalga. 3 Siis tuli kiu¨
b
saja ning utles talle: „Kui sa
¨
oled Jumala poeg, siis utle
neile kividele, et need saaksid
leibadeks.” 4 Tema aga vastas: „Kirjutatud on: „Inimese
˜
¨
elu ei soltu uksnes leivast, vaid
˜
¨
igast sonast, mida Jehoova utleb.”” c
¨
¨
5 Seejarel viis Kurat ta puhasse linna, d pani ta temp¨
li katuserinnatisele e 6 ja utles talle: „Kui sa oled Jumala
¨
poeg, siis huppa siit alla, sest
on kirjutatud: „Ta annab oma
¨
inglitele kasu” ja „Nad kanna¨
vad sind katel, et sa oma jalga
¨ ¨
vastu kivi ei looks.”” f 7 Jee¨
sus utles talle:
„Kirjutatud on
¨
˜
ka nonda: „Ara pane oma Jumalat Jehoovat proovile.”” g
¨
8 Seejarel viis Kurat ta era˜
¨
¨
kordselt korgele maele, naitas
˜
talle koiki maailma kuningriike ja nende hiilgust h 9 ning
¨
˜
utles talle: „Selle koik ma annan sinule, kui sa maha heidad ja mind korra kummardad.” 10 Jeesus vastas talle:
„Mine minema, Saatan! Sest
on kirjutatud: „Sa pead kummardama oma Jumalat Jehoo¨
vat i ja teenima uksnes teda.”” j
¨
11 Siis laks Kurat tema juu¨
rest ara k ning inglid tulid ja
hoolitsesid tema eest. l
12 Kui Jeesus kuulis, et Jo˜
hannes on vahi alla voetud, m
¨
laks ta Galileasse. n 13 Ta lahkus Naatsaretist ja asus elama Kapernauma, o mis on
¨ ¨
mere1 aares Sebuloni ja Naf¨
¨
tali aladel, 14 et laheks tai¨
de see, mida Jumal oli oelnud prohvet Jesaja kaudu:

Lu 4:14

o Lu 4:31

4:13 1 St Galilea mere.

MATTEUSE 4:15–5:10
15 „Oo, Sebulonimaa ja Naf¨ ¨
talimaa, kes asute mereaar¨ ¨
sel1 teel, laane pool Jordanit, rahvaste Galilea! 16 Rah¨
vas, kes istus pimeduses, nagi
suurt valgust, ja neile, kes istusid surmavarju maal, koitis valgus.” a 17 Sellest ajast alates
hakkas Jeesus kuulutama: „Kahetsege oma patte, sest taeva
¨
kuningriik1 on lahedal!” b
¨ ¨
˜
18 Galilea mere1 aares kon¨
dides nagi ta kaht venda: Sii¨ ¨
monit, keda huutakse Peetruseks, c ja tema venda Andreast.
˜
Nad heitsid parasjagu vorku merre, sest nad olid kalu¨
¨
rid. d 19 Ta utles neile: „Jargnege mulle ja ma teen teist ini¨ ¨
mesepuudjad.” e 20 Sedamaid
¨
˜
¨
jatsid nad vorgud maha ja jargnesid talle1. f 21 Edasi min¨
nes nagi ta veel kaht venda:
Sebedeuse poega Jaakobust ja
tema venda Johannest. g Nad
olid koos oma isa Sebedeusega
˜
paadis vorke parandamas. Ta
kutsus neidki. h 22 Sedamaid
¨
jatsid nad maha paadi ja oma
¨
isa ning jargnesid talle.
¨
¨
23 Siis kais ta labi kogu
˜
¨
Galilea.i Ta opetas sunagoogi˜
des, j kuulutas head sonumit1
kuningriigist ning tegi rahva
hulgas inimesi terveks iga¨
sugustest haigustest ja hadadest. k 24 Kuuldus temast le¨
¨ ¨
vis ule kogu Suuria ja tema
˜
juurde toodi koik, keda vae˜
4:15 1 Ilmselt moeldakse Vahemerd, aga
˜
monede arvates viidatakse siin Galilea
˜
˜
merele. 4:17; 5:3 1 Voib tolkida ka „taevane kuningavalitsus”. 4:18 1 Tegeli¨
kult jarv; nimetatakse ka Genneesare¨
ti jarveks, Kinnereti mereks ja Tiberiase
¨
¨
mereks. 4:20 1 St said tema jarelkaija˜
˜
teks. 4:23 1 Voib tolkida ka „kuulutas
evangeeliumit”.
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PTK 4
a Jes 9:1, 2
Joh 1:9

b Mt 10:7
Mr 1:14, 15

c Joh 1:42
d Mr 1:16–18
e Lu 5:10, 11
f Mr 10:28
Lu 18:28

g Mt 10:2
Mt 27:55, 56
Mr 3:17
Mr 10:35
Joh 21:2

h Mr 1:19, 20
i Mt 9:35
Mr 1:39
Mr 6:6

j Lu 4:16
Ap 13:13, 14

k Lu 9:11
Ap 10:37, 38


Teine veerg
a Mr 6:55
b Mr 1:32
Ap 5:16

c Mt 17:15


PTK 5
d Lu 6:20
e Jes 61:2, 3
Mt 11:28

f 1Ti 6:11
Tt 3:2

g L 37:11
h Jes 55:1
Lu 6:21

i Joh 6:35
j Mt 6:14
Mt 18:33
Jk 2:13

k L 24:3, 4
L 73:1

l Ro 12:18
Heb 12:14
Jk 3:18

m Mr 10:29, 30
1Pe 3:14

vasid mitmesugused haigused
ja valud, a kes olid deemonitest
˜
˜
vaevatud, b langetobised c voi
halvatud, ning ta tegi nad ter¨
¨
veks. 25 Seeparast jargnesid
talle suured rahvahulgad Galileast, Dekapolisest,1 Jeruusalemmast, Juudamaalt ja ida
poolt Jordanit.
¨
¨
Rahvahulki nahes laks ta
¨
¨
ules maele. Ta istus maha
¨
ja ta jungrid tulid tema juurde.
¨
˜
2 Seejarel hakkas ta neid ope¨
tama, oeldes:
˜
3 „Onnelikud on need, kes
˜
moistavad, et nad vajavad Jumala juhatust,2 d sest nende
¨
paralt˜ on taeva kuningriik1.
4 Onnelikud on kurvad,
sest neid
lohutatakse. e
˜
5 Onnelikud on need, kes
on tasase meelega1, f sest ne¨
mad p˜ arivad maa. g
6 Onnelikud on need, kellel
¨
˜
¨
on nalg ja janu h oiguse jarele,1
˜
¨
sest nemad saavad oigust kullaga. i ˜
7 Onnelikud on halastajad, j
sest neile
halastatakse.
˜
8 Onnelikud on need, kellel
¨
on puhas suda, k sest nad saa¨
vad n˜aha Jumalat.
9 Onnelikud on need, kes
taotlevad rahu,1 l sest neid nimetatakse
Jumala poegadeks.
˜
10 Onnelikud on need, ke˜
da kiusatakse taga nende oige¨
te tegude parast, m sest nende
¨
paralt on taeva kuningriik.

5

˜
˜
¨
4:25 1 Voib tolkida ka „Kumnelin˜
˜
˜
namaalt”. 5:3 2 Voib tolkida ka „onnelikud on need, kes kerjavad Jumalalt vai˜
˜
˜
mu”. Sona-sonalt „onnelikud on vaimu
˜
˜
poolest vaesed”. 5:5 1 Voib tolkida ka
„leebed”, „alandlikud”. 5:6 1 St kellel
¨
on suur soov taita Jumala tahet ja kuu¨
˜
˜
letuda tema kaskudele. 5:9 1 Voib tolki˜
da ka „onnelikud on rahumeelsed”.
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˜
11 Onnelikud olete teie, kui
¨
inimesed teid minu parast sola
vavad ja taga kiusavad b ning
˜
teist valetades koiksugust hal¨ ¨
˜ ˜
ba raagivad. c 12 Roomustage
˜
ja hoisake, d sest teie tasu e on
suur taevas! Samamoodi on
nad taga kiusanud prohveteid
enne teid. f
13 Teie olete maa sool. g
Aga kui sool kaotab oma toime, kas saab seda siis uues˜
ti soolaseks teha? See ei kolba
enam millekski muuks kui visata inimeste tallata. h
14 Teie olete maailma val¨ ¨
¨
gus. i Ei jaa markamatuks
¨
linn, mis asub mae otsas.
¨ ¨
15 Lamp suudatakse ja pan˜
nakse lambijalale, mitte nou
alla peitu, ja selle valgus pais˜
tab koigile, kes majas on. j
16 Samuti paistku teie valgus
¨
inimeste ees, k et nad naeksid
¨
¨
teie haid tegusid l ja ulistaksid
teie taevast
isa. m
¨
17 Arge arvake, et ma olen
¨
tulnud tuhistama seda, mis
on kirjas Moosese seaduses ja prohvetiraamatutes1.
¨
Ma pole tulnud seda tuhista¨
ma, vaid taitma. n 18 Ma kinnitan teile, et pigem kaovad taevas ja maa, kui et
¨
¨
ukski tahekriipsuke Moosese
¨
seadusest kaob, enne kui tai˜
tub koik, mis on selles kir¨
˜
jas. o 19 Kes astub ule kasvoi
¨
˜
¨
uhest neist koige vaiksematest
¨
˜
kaskudest ja opetab teisi seda¨ ¨
¨ ¨
sama tegema, pole vaart paasema taeva kuningriiki1. Aga
¨
˜
kes neid taidab ja opetab, on
¨
5:17 1 Valjend „Moosese seadus ja prohvetiraamatud” viitab tervele Piibli heeb˜
˜
reakeelsele osale. 5:19 1 Voib tolkida
˜
¨
ka „seda nimetatakse koige vaiksemaks
taeva kuningriigis”.

MATTEUSE 5:11–29

PTK 5
a Mt 10:22
b Joh 15:20
c Lu 6:22, 23
Jk 1:2
1Pe 4:14

d Ap 5:41
Ro 5:3

e Heb 11:6
f 2Aj 36:16
Ap 7:52
Heb 11:32, 37

g Mr 9:50
h Lu 14:34, 35
i Joh 8:12
Joh 12:36
Flp 2:15

j Mr 4:21
Lu 11:33

k Ef 5:8
Flp 2:15

l Ef 5:9
m Joh 15:8
1Pe 2:9, 12

n Lu 4:21
o Jes 40:8
Lu 16:17


Teine veerg
a Mt 15:7–9
Mt 23:23
Lu 11:42

b Mt 18:3
Joh 3:5

c 1Mo 9:6
2Mo 20:13
5Mo 5:17

d 3Mo 24:17
5Mo 17:8, 9

e Kol 3:8
Jk 1:19

f Mt 10:28
Lu 12:5
1Jo 3:15

g 5Mo 16:16
h 1Jo 4:20
i Lu 12:58, 59
j 2Mo 20:14
5Mo 5:18
Lu 18:20
Ro 13:9

k 2Sa 11:2
Ii 31:1

l Mr 7:20–22

¨ ¨
¨ ¨
vaart paasema taeva kuning¨
riiki1. 20 Ma utlen teile, et
˜
kui te pole oigemad kirjatundjatest ja variseridest, a siis ei
ole teil lootustki taeva kuning¨ ¨
riiki paaseda.b
21 Te olete kuulnud, et
¨
muistsel ajal oeldi: „Sa ei tohi
c
tappa, aga kes tapab kellegi, peab kohtu ees aru and¨
ma.” d 22 Kuid mina utlen tei¨
le, et igauks, kes oma venna
peale viha kannab, e peab kohtu ees aru andma, ja kes sol˜
vab oma venda halvustava so¨
naga, peab aru andma ulem¨
kohtu ees, aga kes utleb: „Sa
igavene lollpea!”, sel on oht
˜
sattuda polevasse Gehennasse1. f
23 Kui sa oma ohvriandi altarile tood g ja seal meenub
sulle, et su vennal on midagi
¨
sinu vastu, 24 siis jata oma
and altari ette ja mine tee esmalt oma vennaga rahu. See¨
jarel tule ja too oma ohvriand. h
25 Sea kiiresti asjad korda
oma vastasega, kui oled temaga teel kohtusse, et ta ei an¨
naks sind kohtuniku katte
¨
ja kohtunik kohtuteenri katte
ning et sind ei pandaks vangi. i
¨
¨ ¨
26 Ma utlen sulle: sa ei paase
¨
sealt enne, kui oled ara maksnud viimsegi veeringu1.
27 Te olete kuulnud, et on
¨
oeldud: „Sa ei tohi abielu rik¨
kuda.” j 28 Aga mina utlen tei¨
¨ ¨
le, et igauks, kes jaab naist
ihaldavalt vaatama, k on temaga
¨
juba abielu rikkunud oma sudames. l 29 Kui su parem silm
˜
˜
5:19 1 Voib tolkida ka „seda nimetatakse suureks taeva kuningriigis”. 5:22
˜
˜
˜
1 Vt „Sonaseletusi”. 5:26 1 Sona-sonalt
„kvadransi”. (Vt lisa B14.)

MATTEUSE 5:30–6:2
paneb sind pattu tegema1, siis
¨
kisu see valja ja viska minema. a
Sulle on parem, kui kaotad
¨
uhe kehaosa, kui et kogu su
keha heidetakse Gehennasse. b
¨
30 Kui su parem kasi paneb
sind pattu tegema, siis raiu see
¨
ara ja viska minema. c Sulle on
¨
parem, kui kaotad uhe keha¨
osa, kui et kogu su keha laheb
Gehennasse. d
¨
31 Veel on oeldud: „Kes
oma naise endast lahutab,
andku talle lahutustunnistus.” e
¨
32 Aga mina utlen teile, et
¨
igauks, kes oma naise en˜
dast lahutab muul pohjusel
¨
kui hooruse1 parast, seab naise ohtu rikkuda abielu, ja
kes abiellub lahutatud2 naisega, rikub abielu. f
33 Samuti olete kuulnud,
¨
et muistsel ajal oeldi: „Sa
ei tohi vannet murda,g vaid
sa pead pidama Jehoovale an˜
¨
tud tootusi.” h 34 Ent mina ut¨
¨
len teile: arge vanduge uldse, i ei taeva nimel, sest see
on Jumala troon, 35 ega maa
nimel, sest see on tema ja¨
lajari, j ega Jeruusalemma nimel, sest see on
¨ suure kuninga linn. k 36 Ara vannu ka
oma pea nimel, sest sa ei
¨
suuda uht juuksekarvagi teha
mustaks ega valgeks. 37 Teie
„jah” olgu „jah” ning teie „ei”
¨
olgu „ei”, l aga mis on ule selle,
on Saatanast1. m
38 Te olete kuulnud, et
¨
on oeldud: „Silm silma vastu ja hammas hamba vastu.” n
¨
¨
39 Ent mina utlen teile: ara
hakka vastu sellele, kes kur-
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PTK 5
a Lu 11:34
b Mt 18:9
Mr 9:47

c Kol 3:5
d Mt 18:8
e 5Mo 24:1
Mt 19:3, 8
Mr 10:2, 4

f Mt 19:9
Mr 10:11, 12
Lu 16:18
Ro 7:3

g 3Mo 19:12
h 4Mo 30:2
5Mo 23:21
Kog 5:4

i Jk 5:12
j Jes 66:1
k L 48:2
l Jk 5:12
m Joh 8:44
n 2Mo 21:
24, 25
3Mo 24:20
5Mo 19:21


Teine veerg
˜

a Op 24:29
Jes 50:6
Lu 6:29
Ro 12:17
1Pe 2:23

b 1Ko 6:7
c 3Mo 25:36
5Mo 23:19

d 3Mo 19:18
Mr 12:31
˜

e Op 25:21
Ro 12:20

f Lu 6:27, 28
Ap 7:60
Ro 12:14

g Ef 5:1
h Lu 6:35
Ap 14:17

i Lu 6:32, 33
j 3Mo 19:2

¨ ¨
ja teeb, vaid kui keegi loob
˜
sind vastu paremat poske1,
siis keera talle ette ka teine. a
40 Ja kui keegi tahab minna
˜
sinuga kohtusse ning votta si˜
¨
nult alusroiva, siis jata talle ka
˜
kuub. b 41 Kui voimuesindaja
sunnib sind oma teenistuses
¨
¨
kaima uhe miili1, siis mine temaga kaks miili. 42 Anna
¨
¨
sellele, kes sinult kusib, ja ara
¨ ¨
poora selga sellele, kes tahab
˜
sinult laenu votta1. c
43 Te olete kuulnud, et on
¨
oeldud: „Armasta oma ligimest d ja vihka oma vaenlast.”
¨
44 Ent mina utlen teile: armastage oma vaenlasi e ja palvetage nende eest, kes teid
taga kiusavad, f 45 et te saaksite oma taevase isa poega¨
deks, g sest tema laseb paikest
˜
¨
tousta kurjade ja heade ule
˜
ning vihma sadada oigete ja
¨
ulekohtuste peale. h 46 Sest
kui te armastate neid, kes teid
armastavad, mis tasu te siis
peaksite saama? i Eks maksukogujad tee sedasama? 47 Ja
kui te tervitate ainult oma vendi, mida erilist te siis teete?
Eks teised rahvad tee sedasa¨
¨
ma? 48 Olge seeparast taiuslikud, nagu teie taevane isa on
¨
taiuslik. j
˜
Vaadake, et te oma oigeid
tegusid ei tee inimeste ees,
¨
selleks et nad teid tahele paneksid, k muidu ei saa te tasu
oma taevaselt isalt. 2 Kui sa
¨
annad armuande1, ara puhu
enda ees pasunat, nagu tee¨
vad silmakirjatsejad sunagoo-

6

5Mo 18:13
˜
˜
Lu 6:36
5:39 1 Siin moeldakse solvamist voi pro˜
˜
˜
1Pe 1:16
votseerimist. 5:41 1 Moeldakse Rooma
5:29 1 Sona-sonalt „komistama”. 5:32
˜
1 Kr porneia. (Vt „Sonaseletusi”.) 2 St  miili (u 1,5 km). 5:42 1 St ilma intressi˜
¨
˜
˜
PTK 6
muul pohjusel kui hooruse parast lahuta. 6:2 1 Voib tolkida ka „vaestele an˜
˜
tatud. 5:37 1 Sona-sonalt „Kurjast”.
de”.
k Mt 23:5
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¨
gides ja tanavatel, et inimesed
¨
neid ulistaksid. Ma kinnitan
teile: nad on kogu oma tasu
¨
katte saanud. 3 Aga kui sina
¨
armuande annad, argu su va¨
sak kasi teadku, mida parem
¨
kasi teeb, 4 vaid anna oma
armuande salajas. Siis su Isa,
¨
kes naeb, mida tehakse salajas, tasub sulle. a
¨
5 Kui te palvetate, siis arge
olge nagu silmakirjatsejad, b
sest neile meeldib palvetada
¨
¨
sunagoogides ja peatanavate
nurkadel seistes, et inimesed
¨
neid naeksid. c Ma kinnitan tei¨
le: nad on kogu oma tasu katte
saanud. 6 Aga kui sina palvetad, mine oma tuppa, sulge uks ja palu oma Isa, kes
on inimsilma eest varjul. d Siis
¨
su Isa, kes naeb, mida tehakse salajas, tasub sulle. 7 Pal¨
¨
vetades arge korrutage uhte ja
sama, nagu teevad teised rah˜
vad, kes arvavad, et neid voe˜
takse kuulda nende
s
onaoht¨
˜
ruse tottu. 8 Arge olge nende sarnased, sest teie Isa teab,
mida te vajate, e juba enne kui
te teda palute.
˜
9 Teie palvetage siis nonda: f
„Meie Isa, kes sa oled taevas,
¨
puhitsetud saagu1 sinu nimi.g
10 Sinu kuningriik1h tulgu. Si¨
nu tahe i sundigu nagu taevas, nii ka maa peal. j 11 Anna
¨
¨
meile meie tanase paeva leib k
˜
12 ja andesta meile meie volad1, nagu ka meie oleme
˜
andestanud oma volglastele. l
13 Ja aita meid, et me kiusatu˜
˜
¨
6:9 1 Voib tolkida ka „olgu puhaks pee˜
˜
tud”. 6:10 1 Voib tolkida ka „kuninga˜
˜
valitsus”. 6:12 1 Voib tolkida ka „patud”.

MATTEUSE 6:3–23

˜

PTK 6

a Op 19:17
Mt 10:42

b Lu 18:11
c Mt 6:16
Mt 23:5

d Lu 6:12
e Lu 12:30
f Lu 11:2–4
g 2Mo 6:3
L 83:18
Hes 36:23

h Tn 2:44
Mt 6:33
Ilm 11:15

i Mt 26:42
1Ti 2:4
Ilm 4:11

j L 37:10
Lu 23:43
Ap 24:15

k L˜ 37:25

Op 30:8
Mt 6:34
1Ti 6:8

l Mt 18:21
Mr 11:25


Teine veerg
a Mt 26:41
1Ko 10:13
Ilm 3:10

b Joh 17:15
1Jo 5:19

c Ef 4:32
Kol 3:13

d Mt 18:35
Jk 2:13

e Ap 13:2, 3
Ap 14:23

f Jes 58:5
Lu 18:11, 12

g Mt 13:22
Lu 12:20
Jk 5:3

h Mt 19:21
Mr 10:21
Lu 12:33, 34
Lu 18:22

i 1Pe 1:3, 4
˜

j Op 4:25
Lu 11:34
Ef 1:18

k Mt 20:15

¨
¨ ¨
sele jarele ei annaks1, a paasta
¨
meid Saatana2 kaest.”b
14 Kui te andestate inimes¨
tele nende uleastumised, siis
andestab teie taevane isa ka
teile. c 15 Aga kui te ei andes¨
ta inimestele nende uleastumisi, siis ei andesta teie taevane
¨
isa ka teile teie uleastumisi. d
¨
16 Kui te paastute, e siis ar¨
ge olge kurva naoga nagu sil¨
makirjatsejad, sest nad jata¨
vad oma valimuse hooletusse1,
¨
et inimesed naeksid neid paastuvat. f Ma kinnitan teile: nad
¨
on kogu oma tasu katte saanud. 17 Aga kui sina paas˜
˜
tud, voia oma pea oliga ja pese
¨
oma nagu, 18 et su paastu¨
mine poleks naha mitte inimestele, vaid ainult su Isale,
kes on inimsilma eest varjul.
¨
Siis su Isa, kes naeb, mida tehakse salajas,
tasub
sulle.
¨
19 Arge koguge endale varandust maa peale, g kus koi ja
¨ ¨
rooste seda soovad ning vargad sisse murravad ja varastavad. 20 Koguge endale varandust hoopis taevasse, h kus
¨ ¨
koi ega rooste seda ei soo i
ja kuhu vargad sisse ei murra
ega varasta. 21 Sest kus on
su varandus, seal on ka su
¨
suda.
22 Keha lamp on silm. j Kui
¨
su pilk on kinnitunud uhele asjale,1 on kogu su keha valgust
¨
tais. 23 Ent kui su silm on
kade,1 k on kogu su keha pime¨
dust tais. Kui valgus, mis on sinus, on tegelikult pimedus, kui
˜
˜
¨
6:13 1 Sona-sonalt „ara vii meid kiu˜
˜
satusse”. 2 Sona-sonalt „Kurja”. 6:16
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „teevad oma nao ine˜
˜
tuks”. 6:22 1 Voib tolkida ka „kui su
˜
˜
silm on terav”. 6:23 1 Voib tolkida ka
„ent kui su pilk on kinnitunud halvale”.

MATTEUSE 6:24–7:11

¨
pilkane siis kull on see pimedus!
24 Keegi ei saa teenida kahte isandat, sest ta kas vih¨
kab uht ja armastab teist a
˜
¨
˜
voi hoiab uhe poole ja polgab
teist. Te ei saa kummardada
¨
uhtaegu Jumalat ja rikkust1. b
¨
¨
25 Seeparast ma utlen tei¨
le: arge olge mures c oma elu
¨
¨ ¨
˜
parast, et mida suua voi mida
¨
juua, ega oma keha parast, et
millega riietuda. d Kas elu pole
¨ ¨
siis enam vaart kui toit ning
¨ ¨
keha enam vaart kui riided? e
¨
¨
26 Jalgige linde: f nad ei kulva
˜
seemet, nad ei loika ega
kogu aitadesse, kuid teie taevane isa toidab neid. Eks teie
¨ ¨
ole vaartuslikumad kui nemad? 27 Kes teist suudab
¨ ¨
muretsemisega oma elu kuun˜
g
ragi vorra pikendada? 28 Ja
¨
miks te˜ muretsete riiete parast? Oppige lilledelt aasal,
kuidas need kasvavad. Nad ei
¨
¨ ¨
ruga tood teha ega ketra,
¨
29 kuid ma utlen teile, et isegi Saalomon h kogu oma hiilgu¨
ses polnud riietatud nagu uks
¨ ¨
nendest. 30 Kui nuud Jumal
˜
¨ ¨
nonda ruutab aasataimi, mis
¨
tana on, ja homme tulle visatakse, kas ta siis veel enam
˜
ei riieta teid,
te norgausuli¨
sed? 31 Arge siis muretsege i
¨
¨ ¨
ega kusige: „Mida me soome?”,
˜
„Mida me joome?” voi „Mida
me selga paneme?” j 32 Teised rahvad on need, kes ainult
˜
selle peale motlevad. Teie tae˜
vane isa teab ju, et te seda koike vajate.
˜
¨
33 Pidage siis koige tahtsamaks Jumala kuningriiki1 ja
˜
˜
6:24 1 Voib tolkida ka „mammonat”.
˜
˜
6:33 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsust”.
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PTK 6
a Jk 4:4
b Mt 13:22
Lu 16:13

c L 55:22
Flp 4:6
1Pe 5:6, 7

d 1Ti 6:8
Heb 13:5

e Lu 12:22–28
f Ii 38:41
L 147:9
Mt 10:29

g L 39:5
h 1Ku 10:4, 5
i Lu 10:41
j Lu 12:29–31


Teine veerg
a L 37:25
b 2Mo 16:4, 19


PTK 7
c Lu 6:37
Ro 2:1
Ro 14:13

d Mt 18:33, 34
Jk 2:13

e Mr 4:24
Lu 6:38
Ga 6:7

f Lu 6:41, 42
˜

g Op 9:7
Mt 10:14

h Mr 11:24
Jk 1:5
1Jo 5:14

i Lu 11:9–13
j Joh 14:13
1Jo 3:22

k Jk 1:17
l Lu 11:13

˜
˜
tema oigust1 ning koike seda
¨
a
muud antakse teile. 34 Arge
¨
¨
olge mures homse paeva pa¨
rast, b sest homsel paeval on
¨
omad mured. Igale paevale piisab omast vaevast.
¨
˜
Arge moistke kohut, c et
¨
˜
teie ule ei moistetaks ko˜
hut, 2 sest nonda, nagu teie
˜
˜
kohut moistate, moistetak¨
se ka teie ule kohut, d ja mil˜ ˜
˜ ˜
lise mooduga teie moodate,
˜ ˜
sellisega moodetakse ka teile. e
¨
3 Miks sa naed pindu oma
venna silmas, aga palki enda
¨
˜
silmas ei pane tahele? f 4 Voi
˜
¨
kuidas sa void oelda oma ven˜
nale: „Las ma tomban pinnu
¨
su silmast valja”, kui su enda
silmas on palk? 5 Sa silma˜
kirjatseja! Tomba esmalt palk
¨
¨
valja oma silmast, siis sa naed
˜
selgelt ja saad tommata pinnu
¨
valja oma
venna silmast.
¨
6 Arge andke seda, mis on
¨
¨
puha, koertele ja arge visa¨
ke parleid sigade ette, g et nad
ei tallaks neid jalge alla ega
¨ ¨
¨
˜
poorduks umber ja teid lohki
ei kisuks.
¨
7 Paluge pusivalt ja teile antakse, h otsige pidevalt ja te leiate, koputage lakkamata ja teile
¨
avatakse, i 8 sest igauks, kes
palub, see saab, j kes otsib,
see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. 9 Kes teie seast,
kellelt poeg palub leiba, an˜
naks talle kivi? 10 Voi kui ta
palub kala, annaks talle mao?
¨ ¨
11 Kui nuud teie, kes olete pa¨
tused, oskate anda haid ande
oma lastele, kui palju enam teie
taevane isa annab head k neile,
kes teda paluvad! l

7

˜
˜ ˜
6:33 1 Viitab Jumala oige ja vale moodupuule.
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˜
12 Koike, mida te tahate,
et inimesed teile teeksid, teh˜
ke ka neile. a Seda opetavadki Moosese seadus ja prohvetiraamatud1. b
¨
13 Minge sisse kitsast vara¨
vast, c sest avar on varav ja
¨
lai on tee, mis viib havingusse, ja palju on neid, kes sealt
¨
sisse lahevad. 14 Kuid ahtake
¨
on varav ja kitsas on tee, mis
¨
viib ellu, ja vahe on neid, kes
selle leiavad. d
15 Olge valvsad valeprohvetite suhtes, e kes tulevad
teie juurde lambanahas, f kuid
on tegelikult aplad hundid. g
¨
16 Nende viljade jargi te tun¨
nete nad ara. Ei korjata ju
˜ ˜
viinamarju ogalistelt poosastelt ega viigimarju ohakatelt. h 17 Samuti, iga hea puu
kannab head vilja, ent iga
halb puu kannab halba vilja. i
18 Hea puu ei saa kanda halba
vilja ega halb puu kanda head
vilja. j 19 Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha
ja visatakse tulle. k 20 Niisiis,
¨
nende viljade jargi te tunnete
¨
nad ara. l
¨
21 Mitte igauks, kes mulle
¨
¨ ¨
utleb: „Isand, Isand”, ei paase
taeva kuningriiki1, vaid ainult
¨
see, kes taidab mu taeva¨
se isa tahet. m 22 Paljud utle¨
vad mulle sel paeval: „Isand,
Isand, n kas me pole sinu nimel
¨ ¨
prohvetlikult raakinud, sinu
¨
nimel deemoneid valja ajanud
¨
ja sinu nimel palju vagevaid
tegusid teinud?” o 23 Siis ma
¨
utlen neile: „Ma pole iialgi teid
¨
tundnud! Minge ara mu juurest, te seadusrikkujad!” p
¨
7:12 1 Valjend „Moosese seadus ja prohvetiraamatud” viitab tervele Piibli heeb˜
˜
reakeelsele osale. 7:21 1 Voib tolkida
ka „taevasesse kuningavalitsusse”.

MATTEUSE 7:12–8:6

PTK 7
a Lu 6:31
b Ro 13:10
Ga 5:14

c Lu 13:24
d Ap 14:22
1Pe 4:18

e Mt 24:11
2Pe 2:1
1Jo 4:1

f Lu 6:26
g Ap 20:29, 30
h Lu 6:44
i Mt 12:33
j Lu 6:43
k Mt 3:10
Lu 13:6, 9

l Mt 12:33
m Ro 2:13
Jk 1:22
1Jo 2:17
1Jo 5:3

n Lu 6:46
o Jer 14:14
Jer 27:15

p Lu 13:25–27


Teine veerg
a Lu 6:47–49
Jk 1:25

b Jk 1:23, 24
c 1Ko 3:13
d Mr 1:22
Lu 4:32

e Joh 7:46


PTK 8
f Mr 1:40–44
Lu 5:12–14

g Mr 1:41
Lu 5:13

h Jes 53:4
i Mt 9:30
Mt 12:15, 16
Mr 7:35, 36

j 3Mo 14:2
Lu 17:14

k 3Mo 14:3, 4
3Mo 14:
19, 20

l Lu 7:1–9

¨
24 Igauks, kes kuuleb mu
˜
¨
sonu ja teeb nende jargi, on
aruka mehe sarnane, kes ehitas oma maja kaljule. a 25 Kui
hakkas vihma kallama ja tulid
tulvaveed ning puhusid tuuled
ja peksid vastu maja, ei varisenud see kokku, sest see oli
rajatud kaljule. 26 Aga iga¨
˜
uks, kes kuuleb mu sonu, kuid
¨
ei tee nende jargi, on rumala mehe sarnane, kes ehitas oma maja liivale. b 27 Kui
hakkas vihma kallama ja tulid
tulvaveed ning puhusid tuuled
ja peksid vastu maja,c varises
see kokku ja selle varisemine
¨
oli rank.”
¨ ¨
˜
28 Kui nuud Jeesus konele˜
mise lopetas, olid rahvahulgad
˜
¨
tema opetusviisist hammastu˜
nud, d 29 sest ta opetas neid
˜
˜
nagu see, kel on mojuvoimu, e
mitte nagu nende kirjatundjad.
¨
Kui ta maelt alla oli tulnud,
¨
jargnesid talle
suured rah¨
˜
vahulgad. 2 Uks pidalitobine
astus ta juurde, kummardas ta
¨
ees ning utles: „Isand, kui sa
˜
vaid tahad, void sa mu puhtaks
¨
teha.” f 3 Jeesus sirutas kae,
˜
puudutas teda ja sonas: „Ma tahan, saa puhtaks!” g Otsekohe
˜
sai mees pidalitovest puhtaks. h
¨
4 Siis Jeesus utles talle: „Vaata, et sa sellest kellelegi ei
¨
¨ ¨
raagi,i vaid mine naita ennast preestrile j ja vii preestritele enda tervekssaamise kinnituseks ohvriand, mille Moo¨ ¨
ses on maaranud.” k
˜
5 Kui ta joudis Kapernauma,
¨
tuli ta juurde uks sadakonna¨
ulem1 ja anus teda: l 6 „Isand,
mu teener lamab majas halvatuna ja kannatab hirmsasti.”

8

˜
˜
8:5 1 Voib tolkida ka „tsentuurio”, saja
˜
¨
˜
¨
soduri ulem Rooma sojavaes.

MATTEUSE 8:7–31
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¨
7 Jeesus utles talle: „Kui ma
˜
sinna jouan, teen ta ter¨
veks.” 8 Sadakonnaulem kos¨ ¨
tis: „Isand, ma pole vaart, et si¨
na mu katuse alla tuleksid. Ut˜
le vaid sona ja mu teener saab
terveks. 9 Minagi pean teiste˜
le alluma ja minu sodurid allu¨
¨
vad mulle. Kui ma utlen uhele:
¨
„Mine!”, siis ta laheb, ja teisele:
„Tule!”, siis ta tuleb, ja oma orjale: „Tee seda!”, siis ta teeb.”
¨
10 Seda kuuldes Jeesus ham¨
mastus ja utles neile, kes tal¨
le jargnesid: „Ma kinnitan teile, et ma pole mitte kelleltki Iisraelis leidnud nii suurt us¨
ku.a 11 Kuid ma utlen teile, et
¨ ¨
paljud tulevad idast ja laanest
ning nad on lauas koos Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga taeva kuningriigis1, b 12 aga sellesse kuningriiki kutsutud hei¨
detakse valja pimedusse. Seal
nad nutavad ja kiristavad ham¨
baid.” c 13 Siis utles Jeesus
¨
sadakonnaulemale: „Mine! Na˜
gu sa oled uskunud, nonda sul¨
le sundigu!”d Ja teener sai sedamaid terveks. e
14 Kui Jeesus tuli Peetru¨
¨
se majja, nagi ta tema amma f
olevat pikali maas palavikus. g
15 Jeesus puudutas naise
¨
¨
¨
katt h ja sel laks palavik ara.
˜
¨
Naine tousis ules ja hakkas talle toitu valmistama. 16 Aga
˜
˜
ohtu saabudes toid inimesed
tema juurde palju deemonitest
vaevatuid ning ta ajas vaimud
˜
¨
˜
¨
sonaga valja ja tegi koik ha¨
dalised terveks, 17 et laheks
¨
¨
taide, mida Jumal on oelnud
˜
prohvet Jesaja kaudu: „Ta vottis enda peale meie haigused
˜
ja enda kanda meie toved.” i

m Mr 5:7–10

˜
˜
8:11 1 Voib tolkida ka „taevases kuningavalitsuses”.

n Mr 5:11–17

PTK 8
a Mt 15:28
Lu 7:9

b Lu 13:29
c Lu 13:28
d Mt 9:29
Mt 15:28
Mr 9:23

e Lu 7:10
f 1Ko 9:5
g Mr 1:29–34
Lu 4:38–41

h Mr 5:41
Ap 3:7

i Jes 53:4


Teine veerg
a Mr 4:35
Lu 8:22

b Lu 9:57
c Lu 9:58
2Ko 8:9

d Lu 9:59
e Lu 9:60
f Mr 4:36
g Mr 4:37–41
Lu 8:23–25

h Mt 14:31
Mr 4:40

i L 89:9
L 107:29
Lu 8:25

j Mr 5:1–3
Lu 8:26, 27

k Lu 4:34, 41
l Mr 1:24
Jk 2:19

Lu 8:28

¨
¨
18 Kui Jeesus nagi enda um¨
ber rahvahulka, kaskis ta paa˜
diga ¨ teisele kaldale s oita.a
19 Uks kirjatundja˜ astus ta
¨
juurde ja utles: „Opetaja, ma
¨
tahan sulle jargneda, kuhu ta¨
hes sa lahed.” b 20 Jeesus lausus talle: „Rebastel on urud ja
lindudel pesad, aga Inimesepojal pole kohta,
kuhu pead pan¨
¨
¨
na.” c 21 Uks junger utles talle: „Isand, luba mul esmalt minna ja matta oma isa.” d 22 Jee¨
sus vastas: „Jargne mulle ja
lase surnutel oma surnud matta.” e
¨
23 Kui ta paati astus, lak¨
sid jungrid temaga. f 24 Nen˜
de merel olles tousis suur
˜
¨
torm, nii et lained loid ule
paadi. Jeesus aga magas. g
¨
¨
¨
25 Jungrid aratasid ta ules ja
¨
¨ ¨
utlesid: „Isand, paasta meid,
me hukkume!” 26 Kuid tema
¨
˜
utles: „Miks te kartma loi˜
˜
te, te norgausulised?” h Ta tou¨
˜
sis ules ning soitles tuuli ja
¨
merd. Saabus taielik vaikus. i
¨
27 Seepeale mehed hammas¨
tusid ja utlesid: „Kes ta selli¨
ne kull on? Isegi tuuled ja meri
kuuletuvad talle!”
˜
28 Kui ta joudis vastaskaldale gadaralaste maale1, sattus ta kokku kahe deemonitest vaevatud mehega, kes tulid haudade juurest. j Nad olid
eriliselt raevukad, nii et keegi
¨
ei julgenud seda teed pidi kaia.
29 Nad kisendasid: „Mis sa
meist tahad, Jumala poeg? k
Kas oled tulnud meid karis¨ ¨
tama l enne maaratud aega?” m
30 Aga taamal oli suur sea¨ ¨
kari soomas. n 31 Deemonid
¨
anusid teda: „Kui sa meid val¨
8:28 1 Mr 5:1 ja Lu 8:26 jargi „gerasalaste maale”.
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ja ajad, siis saada meid sigade sisse.” a 32 Jeesus vastas:
¨
¨
„Minge!” Nad tulid valja ja laksid sigade sisse ning kogu kari
¨
¨
tormas ule jarsaku merre ja
˜
uppus. 33 Aga karjased po¨
¨ ¨
genesid, laksid linna ja raaki˜
sid koigest, ka sellest, mis oli
juhtunud deemonitest vaeva¨
tutega. 34 Kogu linn tuli val¨
ja Jeesusele vastu ja teda nahes palusid inimesed tungi¨
valt, et ta laheks nende maalt
¨
ara. b
Jeesus astus paati, siirdus
¨
vastaskaldale ja laks oma
˜
linna1. c 2 Seal toid inimesed
tema juurde halvatu, kes lamas kanderaamil. Nende usku
¨
¨
nahes utles Jeesus halvatule: „Ole julge, mu laps! Sinu patud on andeks antud.” d
˜
3 Kuid moned kirjatundjad
˜
motlesid: „See mees teotab
Jumalat.” 4 Jeesus aga tea˜
¨
dis nende motteid ja utles:
¨
„Miks te oma sudames kurja
˜
motlete? e 5 Mida on kergem
¨
oelda, kas „Sinu patud on an˜
˜
¨
deks antud” voi „Touse ules ja
˜
konni”? f 6 Aga et te teaksite, et Inimesepojal on voli maa
peal patte andeks anda . . .”
¨
˜
Seejarel sonas ta halvatule:
˜
¨
˜
„Touse ules, vota oma kanderaam ja mine koju.” g 7 Mees
˜
¨
¨
tousiski ules ja laks koju.
¨
8 Seda nahes haaras rahva¨
hulki kartus ja nad ulistasid
Jumalat, kes annab inimestele
sellise voli.
¨
9 Sealt edasi minnes markas Jeesus tollihoones istumas meest nimega Matteus
¨
¨
ja utles talle: „Jargne mulle!”
˜
¨
See tousis ja jargneski talle. h

9

9:1 1 St Kapernauma, kus ta Galileas teenimise ajal sageli peatus.

MATTEUSE 8:32–9:18
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a 5Mo 14:8
Lu 8:31–34

b Lu 8:35–37


PTK 9
c Mt 4:13
Mr 2:1

d Mr 2:3–12
Lu 5:18–26

e Joh 2:24, 25

f Mr 2:9

g Mr 2:10, 11
Lu 5:24
Joh 5:8

h Mr 2:14
Lu 5:27, 28


Teine veerg
a Mr 2:15–17
Lu 5:29–32

b Lu 7:39
Lu 15:2
Lu 19:7

c Lu 5:31

˜

d Op 21:3
Ho 6:6
Mt 12:7

e Mr 2:18–20
Lu 5:33–35

f Mt 22:2

g Mt 26:2

h Mr 2:21, 22
Lu 5:36–39

10 Hiljem, kui Jeesus ma¨ ¨
jas soomas oli1, tuli sinna palju maksukogujaid ja patuseid
˜
ning nad soid koos Jeesuse
¨
ja tema jungritega. a 11 Se¨
¨
da nahes kusisid variserid te¨
˜
ma jungritelt: „Miks teie ope¨ ¨
taja soob koos maksukogujate ja patustega?” b 12 Seda
kuuldes lausus Jeesus: „Arsti
ei vaja mitte terved, vaid hai˜
¨
ged. c 13 Minge ja moelge ja¨
˜
rele, mida tahendavad sonad
„Ma tahan halastust, mitte
ohvrit”. d Sest ma pole tulnud
˜
kutsuma oigeid, vaid patuseid.”
14 Siis tulid tema juurde
¨
¨
Johannese jungrid ja kusisid:
„Miks meie ja variserid paastu¨
me, aga sinu jungrid ei paase
tu?” 15 Jeesus vastas: „Miks
˜
peaksid peigmehe sobrad kurvastama, kui peigmees f on
veel nendega? Aga tulevad
¨
˜
paevad, kui peigmees voetak¨
se neilt ara, g ja siis nad paas˜
tuvad. 16 Keegi ei omble vanale kuuele paigaks vanuma˜
ta1 riidelappi, sest see tombuks kokku ja rebenenud koht
¨
laheks hullemaks. h 17 Samu¨
ti ei panda varsket veini vana¨
¨
desse nahklahkritesse. Lahk˜
rid ju lohkeksid, vein voo¨
¨
laks valja ja lahkrid oleksid
¨
rikutud. Varske vein pannakse
¨
ikka uutesse lahkritesse ja nii
¨
˜
sailivad molemad.”
¨ ¨
18 Kui ta neile seda raakis,
¨
¨
astus tema juurde uks ulem,
¨
kummardas ta ette ja utles:
¨
„Mu tutar on ilmselt juba surnud, aga tule ja pane oma
˜
˜
¨ ¨
¨
9:10 1 Voib tolkida ka „laua aares kuli¨ ¨
tas”. Piibliaegadel oli tavaks olla soomi¨ ¨
se ajal laua aares poollamavas asendis.
9:16 1 St uut pesemata.

MATTEUSE 9:19–10:4

¨
¨
kasi tema peale, siis ta arkab
ellu.” a
˜
19 Seepeale Jeesus tousis
¨
¨
ja jargnes talle koos jungrite¨
ga. 20 Aga uks naine, kes oli
12 aastat verejooksu all kannatanud, b tuli tema selja taha
ning puudutas tema kuuenarmaid, c 21 sest ta oli endamisi
˜
˜
moelnud: „Kui mul ainult onnestuks puudutada tema kuube, siis saaksin ma terveks.”
¨ ¨
¨
22 Jeesus poordus umber ja
¨
¨
utles teda nahes: „Ole julge,
¨
tutar, sinu usk on sind terveks teinud.”d Ja naine sai sedamaid terveks. e
¨ ¨
¨
23 Kui nuud Jeesus ulema
˜
¨ ¨
¨
majja joudis ning floodiman¨
gijaid ja karatsevat rahvahul¨
¨
ka nagi, f 24 utles ta: „Minge
¨
¨
siit valja, sest tudrukuke pole
surnud, vaid magab.” g See˜
peale hakkasid nad polglikult
naerma. 25 Niipea kui inime¨
¨
sed olid valja saadetud, laks
˜
¨
¨
ta sisse, vottis tudrukul kaest
¨
˜
kinni h ning tudrukuke tousis
¨
i
ules. 26 Kuuldus sellest le¨
vis kogu umbruskonnas.
27 Kui Jeesus sealt edasi
¨
¨
laks, jargnesid talle kaks pi¨ ¨
medat, j kes huudsid: „Halasta meie peale, Taaveti poeg!”
¨
28 Kui Jeesus oli majja lainud, tulid pimedad tema juur¨
de. Ta kusis neilt: „Kas te usute, et ma suudan seda teha?” k
Nad vastasid: „Jah, Isand.”
29 Siis ta puudutas nende sil¨
¨
mi l ja utles: „Teile sundigu teie
¨ ¨
usku mooda.” 30 Ja nende
¨
silmad hakkasid nagema. Jee˜
sus aga keelas neid kovasti:
„Vaadake, et keegi sellest teada ei saaks!” m 31 Kuid nemad
¨
¨
¨ ¨
laksid valja ja raakisid temast
¨
kogu umbruskonnas.
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c Mr 5:25–34
Mr 6:56
Lu 8:43–48
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e
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g
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i
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k
l
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Lu 7:50
Lu 17:19
Lu 18:42
Joh 4:53
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Lu 8:52–56
Joh 11:11
Mr 9:27
Lu 8:55
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Mr 1:44, 45
Mr 7:35, 36
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Mr 3:22
Lu 11:15

e Mt 4:23
f Mt 14:14
Heb 4:15

g 4Mo 27:
16, 17
1Ku 22:17
Hes 34:5
Mr 6:34
h Lu 10:2
Joh 4:35
i Ro 10:14


PTK 10
j Mr 3:14, 15
Mr 6:7
Lu 9:1, 2

k Mr 3:16–19
Lu 6:13–16
Ap 1:13

l Joh 1:42
Ap 15:14

m Mr 1:16
Joh 1:40

n Mt 4:21
o Joh 1:45
p Joh 11:16
Joh 20:27

q Mr 2:14
Lu 5:27
r Mt 26:47
Joh 13:18

32 Kui need olid lahkunud, toodi tema juurde tumm
deemonist vaevatud mees. a
¨
33 Ent kui deemon oli valja
¨ ¨
aetud, hakkas tumm raakima. b
¨
Inimesed olid hammastunud
¨
ja utlesid: „Midagi sellist pole
¨
Iisraelis iial nahtud!” c 34 Aga
variserid laususid: „Ta ajab
¨
deemoneid valja deemonite valitseja abiga.” d
¨
¨
˜
35 Jeesus kais labi koik lin¨
˜
¨
nad ja kulad, opetas sunagoo˜
gides, kuulutas head sonumit
kuningriigist1 ning tegi inimesi terveks igasugustest haigus¨
¨
test ja hadadest. e 36 Nahes
rahvahulki, hakkas tal neist
kahju, f sest need inimesed
olid vaevatud ja vintsutatud
nagu lambad, kel pole karjast. g
¨
¨
37 Ja ta utles oma jungritele:
˜
¨ ¨
¨ ¨
„Loikustood on palju, aga too¨
¨
tegijaid vahe. h 38 Seeparast
˜
paluge loikuse isandat, et ta
¨ ¨
¨
saadaks tootegijaid valja oma
˜
loikusele.” i
Jeesus kutsus oma kaks¨
teist jungrit ja andis nei˜
¨
le voimu ruvedate vaimude
¨
˜
¨
ule, j jou neid valja ajada, ning
˜
voime teha inimesi terveks
¨
igasugustest haigustest ja hadadest.
2 Need kaksteist apostlit k
olid Siimon, keda kutsutakse
Peetruseks, l ja tema vend Andreas, m Sebedeuse poeg Jaakobus ja tema vend Johannes, n
3 Filippus ja Bartolomeus,o
Toomas p ja maksukoguja Matteus, q Alfeuse poeg Jaakobus, Taddeus,1 4 Siimon Kananaios1 ning Juudas Iskariot,
kes ta hiljem reetis. r

10

˜
˜
9:35 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsusest”. 10:3 1 Sama kes Jaakobuse
poeg Juudas (Lu 6:16). 10:4 1 Nimi Ka¨
nanaios tahendab „innukas” (Lu 6:15).
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5 Need kaksteist saatis Jee¨
¨
sus valja ja andis neile
jarg¨
¨ ¨
a
mised juhtnoorid: „Arge astuge teiste rahvaste juurde vii¨
vale teele ega minge uhtegi samaarlaste linna, b 6 vaid
minge Iisraeli soo eksinud lammaste juurde. c 7 Minnes kuulutage: „Taeva kuningriik1 on
¨
lahedal!” d 8 Tervendage hai¨
¨
geid, e aratage surnuid ules,
˜
tehke puhtaks pidalitobiseid,
¨
ajage valja deemoneid. Tasuta olete
saanud, tasuta andke.
¨
¨ ¨
9 Arge varuge oma vookuk˜
russe kulda, hobedat ega vas¨
˜
ke, f 10 arge votke teele kaasa
˜
toidupauna, lisaroivast,1 san¨ ¨
g
daale ega keppi, sest tootegi¨
ja on oma
toidu ara teeninud. h
¨
˜
˜
11 Ukskoik kuhu linna voi
¨
¨
kulla te lahete, seal otsige
¨
˜
ules see, kes on teie sonumi
¨ ¨
¨ ¨
vaariline, ja jaage tema juurde, kuni te lahkute. i 12 Majja sisenedes tervitage1 majarahvast. 13 Kui see maja on
¨ ¨
seda vaart, tulgu selle peale rahu, mida te sellele soovite, j aga kui see maja pole seda
¨ ¨
vaart, tulgu teie rahu tagasi
teie peale. 14 Kus teid vastu
˜
ei voeta ega kuulata, sealt ma˜
¨
jast voi linnast valja minnes raputage tolmgi oma jalgadelt1. k 15 Ma kinnitan teile, et Soodoma- ja Gomorra¨
maal l on kohtupaeval kergem
kui sellel linnal.
16 Ma saadan teid kui lambaid huntide sekka. Olge siis
ettevaatlikud nagu maod ja
˜
˜
10:7 1 Voib tolkida ka „taevane kuninga˜
˜
valitsus”. 10:10 1 Voib tolkida ka „kah˜
te roivast”. 10:12 1 Juudid tervitasid
¨
˜
uksteist tavaliselt sonadega „Rahu sulle!”. 10:14 1 Jalgadelt tolmu maharapu¨
tamine tahendas vastutusest loobumist.
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Ap 13:45, 46

d Mt 4:17
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Lu 10:9
Lu 9:2
Mr 6:8, 9
Lu 9:3
Lu 10:7
1Ko 9:7, 14

i Mr 6:10
Lu 9:4

j Lu 10:5
k Mr 6:11
Lu 9:5
Lu 10:6, 11
Ap 13:50, 51

l 1Mo 19:4, 5
2Pe 2:6
Ju 7
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c Ap 5:40
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Mr 13:9
Lu 21:12, 13

e Ap 4:8
Ap
Ap
Ap
Ap

24:10
25:23
26:25
27:23, 24

f Mt 24:14
g Mr 13:11
Lu 12:11, 12
Lu 21:14, 15

h Joh 14:26
i Mi 7:6
Mt 10:36

j Mt 24:9
Lu 21:17
Joh 15:21

k Mt 24:13
Lu 21:19
Ilm 2:10

l Mt 23:34
Ap 8:1

m Joh 15:20
n 1Pe 2:21
o Mt 12:24
Mr 3:22
Lu 11:15
Joh 8:48
p Mr 4:22
Lu 8:17

q Lu 12:3

¨ ¨
suutud nagu tuvid. a 17 Olge
inimeste suhtes valvsad, sest
¨
nad annavad teid kohtute kat¨
te b ja piitsutavad teid c sunagoogides. d 18 Teid viiakse
¨
minu parast maavalitsejate ja
kuningate ette e ning te saate anda tunnistust neile, samuti teistele rahvastele. f 19 Ent
¨
kui teid nende katte antakse,
¨
˜
arge olge mures, kuidas voi
¨ ¨
mida raakida, kuna teile an¨
takse sel tunnil see, mida oel¨ ¨
¨
g
da, 20 sest te ei raagi uksi,
¨ ¨
vaid teie Isa vaim raagib teie
kaudu. h 21 Vend annab surma venna, isa oma lapse, lap˜
sed tousevad vanemate vastu ning lasevad nad surmata. i
˜
22 Koik vihkavad teid minu
˜
¨
nime parast, j aga kes lopuni
¨ ¨
vastu peab, see paastetakse. k
23 Kui nad kiusavad teid taga
¨
˜
uhes linnas, pogenege teise, l
sest ma kinnitan teile, et te
˜
˜
¨
ei joua koiki Iisraeli linnu labi
¨
kaia, enne kui Inimesepoeg tuleb.
¨
¨
24 Junger pole ule oma
˜
opetajast ega ori isandast. m
¨
25 Jungrile piisab, et ta saab
˜
selliseks nagu tema opetaja,
ja orjale, et ta saab selliseks nagu tema isand. n Kui
juba majaisandat on nimetatud Peltsebuliks1, o kui palju enam nimetatakse
nii tema
¨
majarahvast! 26 Arge kartke
neid, sest pole midagi kinnikaetut, mida ei paljastataks,
ega midagi salajast, mida ei
saadaks teada. p 27 Mida ma
¨
¨ ¨
utlen teile pimedas, seda raakige valges, ja mida te kuulete sosistatavat, seda
¨ kuulutage katustelt. q 28 Arge kartke
10:25 1 Deemonite valitsejale Saatanale
antud nimi.

MATTEUSE 10:29–11:8

˜
¨
neid, kes voivad tappa kull
keha, ent ei saa tappa hinge1,a
vaid kartke teda, kes nii hinge
˜
¨
kui ka keha voib havitada Gehennas. b 29 Eks kaks varb¨ ¨
¨
last muuda tuhipalja veerin¨
gu1 eest? Ometi ei lange ukski
neist maha teie Isa teadmata. c
˜
30 Koik juuksekarvadki teie
¨
peas on ara loetud. 31 See¨
¨
parast arge kartke, teie olete
¨ ¨
rohkem vaart kui palju varblad
si.
32 Kes tunnistab inimeste ees, et usub minusse, e selle kohta tunnistan minagi oma
taevase isa ees, et ta kuulub minule. f 33 Ent kes sal¨
gab mu ara inimeste ees, selle
¨
salgan minagi ara¨ oma taevag
se isa ees. 34 Arge arvake,
et ma olen tulnud maa peale rahu tooma. Ma ei ole tul˜ ˜
nud tooma rahu, vaid mooka. h
35 Ma olen tulnud tekitama
˜
lohet mehe ja ta isa vahele,
¨
tutre ja ta ema vahele, minia
¨
˜
ja ta amma vahele. i 36 Toesti, inimese vaenlasteks saavad
ta omad pereliikmed. 37 Kes
˜
on isasse voi emasse rohkem
kiindunud kui minusse, pole
¨ ¨
mind vaart, ja kes on pojas˜
¨
se voi tutresse rohkem kiindunud kui minusse, pole mind
¨ ¨
vaart. j 38 Kes ei taha kanda
¨
oma piinaposti1 ega kai minu
¨
¨ ¨
jarel, see pole mind vaart. k
¨ ¨
39 Kes oma hinge1 paastab,
kaotab selle, aga kes kaotab
¨
¨ ¨
oma hinge minu parast, paastab selle. l
˜
˜
40 Kes votab vastu teid, vo˜
tab vastu ka minu, ja kes vo˜
˜
˜
10:28 1 Voib tolkida ka „votta elu”, st tu˜
˜
levase elu lootust. 10:29 1 Sona-sonalt
˜
„assi”. (Vt lisa B14.) 10:38 1 Vt „Sona˜
˜
seletusi”. 10:39 1 Voib tolkida ka „elu”.
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˜
tab vastu minu, votab vas¨
tu ka selle, kes on mu la˜
a
kitanud. 41 Kes votab proh¨
veti vastu selleparast, et see
on prohvet, saab samasuguse tasu nagu prohvet, b ning
˜
˜
¨
kes votab oige vastu sellepa˜
rast, et see on oige, saab sa˜
masuguse tasu nagu oige ini¨
mene. 42 Ja kes annab uhele
¨
˜
neist vaikestest kasvoi kruusi¨
¨
¨
taie kulma vett juua sellepa¨
rast, et see on minu junger —
¨ ¨
ma kinnitan teile: ta ei jaa ilma
c
oma tasust.”
Kui Jeesus oli oma ka¨
¨
heteistkumnele jungrile
¨ ¨
juhtnoorid andnud, asus ta
˜
teele, et opetada ja kuulutada
¨
umberkaudsetes linnades. d
2 Ent Johannes, kuulnud
vanglas e Kristuse tegudest,
¨
saatis oma jungrid f 3 temalt
¨
kusima: „Kas sina oled see,
˜
kes pidi tulema, voi peame
ootama kedagi teist?” g 4 Jeesus vastas neile: „Minge ja
teatage Johannesele, mida
¨
te kuulete ja naete: h 5 pime¨
dad naevad i ja jalust vigased
˜
˜
konnivad, pidalitobised j saavad puhtaks ja kurdid kuule¨
¨
vad, surnud aratatakse ules ja
˜
vaestele kuulutatakse
head so˜
k
numit. 6 Onnelik on see,
kes minus ei kahtle1.” l
7 Kui need olid lahkunud,
hakkas Jeesus rahvahulkade¨ ¨
le Johannesest raakima: „Mida
¨
˜
te laksite korbesse vaata˜ ˜
ma? m Kas tuules ootsuvat pil¨
liroogu? n 8 Mida te siis laksite vaatama? Kas uhkeisse
˜
roivaisse riietatud inimest?
˜
Eks uhkeid roivaid kanna
need, kes on kuningakodades.

11

˜
˜
¨
11:6 1 Sona-sonalt „kes minu parast ei
komista”.
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˜
9 Toepoolest, miks te sinna
¨
laksite? Kas vaatama prohve¨
tit? Jah, ja ma utlen teile, et
veel palju enamat kui prohvetit. a 10 Tema on see, kellest
¨
on kirjutatud: „Ma lakitan sinu
ees oma saadiku, kes valmistab ette su tee!” b 11 Ma kin¨
nitan teile, et naistest sundi˜
nute seast pole tousnud suuremat kui Ristija Johannes, ent
¨
vaikseim taeva kuningriigis1
on temast suurem. c 12 Risti¨
ja Johannese paevist kuni
siiani on taeva kuningriik ol˜
nud sihiks, mille poole koigest
¨
¨
vaest purgitakse, ja need, kes
¨
sinna purgivad, haaravad sel˜
le endale. d 13 Koik, nii prohvetiraamatud kui ka Moosese
seadus, on ennustanud Johanneseni. e 14 Kas tahate seda
˜
uskuda voi mitte, aga tema
ongi Eelija, kes pidi tulema. f
˜
15 Kellel korvad on, see kuulaku!
˜
16 Kellega ma vordleksin
˜
seda polvkonda? g See sarnaneb lastega, kes istuvad tur˜
¨
gudel ning hoikavad oma man¨
gukaaslastele: 17 „Me mangisime teile vilepilli, aga teie
ei tantsinud! Me laulsime lei¨ ¨
nalaulu, aga teie ei loonud
endale kurbusest vastu rinda!” 18 Sama lugu on sellega:
¨ ¨
tuli Johannes, ei soo ega joo,
¨
ent inimesed utlevad: „Temas
on deemon”; 19 tuli Inimese¨ ¨
poeg, soob ja joob, h ent nad
¨
˜
utlevad: „See mees on ogard ja
veinijoodik, maksukogujate ja
˜
patuste sober.” i Ometi ilmneb
tarkus tegudest.1” j
˜
˜
11:11 1 Voib tolkida ka „taevases kunin˜
˜
gavalitsuses”. 11:19 1 Voib tolkida ka
˜
„ometi tunnistatakse tarkus oigeks tule˜
muste pohjal”.
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Mt 17:10–13

g Lu 7:31–35
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Mr 2:15
Joh 2:2

i Lu 5:30
Lu 15:2
Lu 19:7

j Lu 7:34, 35
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f Jes 29:14
Mt 13:15
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1Ko 1:27

g Joh 3:35
h Joh 1:18
i Lu 10:22
Joh 10:15
1Jo 5:20

j Sak 9:9

20 Siis ta hakkas laitma linnu, kus ta oli teinud enami¨
ku oma vagevaid tegusid, kuid
kes polnud oma patte kahet¨
senud: 21 „Hada sulle, Kora¨
sin! Hada sulle, Betsaida! Kui
¨ ¨
Tuuroses ja Siidonis1 oleksid
¨
¨
sundinud need vagevad teod,
¨
mis sundisid teis, oleksid nad
juba ammu kahetsenud koti¨
riides ja tuhas. a 22 Ma utlen
¨ ¨
teile, et Tuurosel ja Siidonil on
¨
kohtupaeval kergem kui teil. b
23 Ja sina, Kapernaum, c kas
¨
arvad, et sind ulendatakse taevani? Ei, sa langed surmavallani, d sest kui Soodomas olek¨
¨
sid sundinud need vagevad
¨
teod, mis sundisid sinus, oleks
¨
¨
see veel tanase paevani al¨
les. 24 Ma utlen teile, et Soo¨
domamaal on kohtupaeval kergem kui sinul.” e
25 Sel ajal Jeesus lausus:
¨
„Ma ulistan sind avalikult, isa,
taeva ja maa isand, sest sa
˜
oled peitnud koik selle tarkade ja arukate eest ning avaldanud selle lastele. f 26 Jah,
isa, sa oled arvanud heaks nii
˜
teha. 27 Mu isa on koik andnud minu hoolde, g ja keegi tei¨
ne ei tunne poega nii hasti kui
isa h ja keegi teine ei tunne isa
¨
nii hasti kui poeg ja see, kellele poeg tahab tema kohta teadmisi jagada. i 28 Tulge minu
˜
juurde koik, kes olete vaevatud ja koormatud, ning te saa˜
˜
te uut joudu. 29 Votke enda
˜
peale minu ike1 ja oppige minult2, sest mina olen tasase
¨
meelega ja sudamelt alandlik, j
ning te leiate kosutust oma
11:21 1 Need kaks olid mittejuudi linnad.
˜
˜
11:29 1 Voib tolkida ka „tulge ja kandke
˜
˜
mu iket koos minuga”. 2 Voib tolkida ka
¨
„saage minu jungriteks”.

MATTEUSE 11:30–12:26
hingele. 30 Sest minu ike on
hea1 ja minu koorem on kerge.”
¨
¨
Uhel
hingamispaeval
˜
¨
kondis Jeesus ule vilja˜
¨
¨
poldude. Tema jungritel laks
˜
¨
koht tuhjaks ning nad hakka¨
¨ ¨
sid viljapaid katkuma ja soo¨
¨
ma. a 2 Seda nahes utlesid
variserid talle: „Vaata, sinu
¨
jungrid teevad seda, mis po¨
le hingamispaeval lubatud.” b
3 Jeesus vastas: „Kas te pole
lugenud, mida Taavet tegi, kui
¨
temal ja ta meestel oli nalg: c
¨
4 kuidas ta laks Jumala kot˜
¨
ta ja nad soid ara vaateleivad, d
¨ ¨
mida polnud lubatud suua ei
temal ega ta kaaslastel, vaid
˜
ainult preestritel? e 5 Voi kas
te pole Moosese seadusest lu¨
genud, et hingamispaeval rikuvad preestrid templis hinga¨
¨ ¨
mispaeva ja on ometi suuta? f
¨
6 Aga mina utlen teile, et siin
on midagi enamat kui tempel. g
¨
7 Kui te saaksite aru, mida ta˜
hendavad sonad „Ma tahan halastust h ja mitte ohvrit”, i siis
˜
¨ ¨
te ei moistaks suutuid hukka.
8 Sest Inimesepoeg on hinga¨
mispaeva isand.” j
9 Sellest paigast lahkunud,
¨
¨
laks ta sunagoogi 10 ja seal
¨
oli kuivetunud1 kaega mees. k
˜
¨
Moned kusisid Jeesuselt: „Kas
¨
hingamispaeval on lubatud
˜
tervendada?”, et leida pohjust
¨ ¨
tema suudistamiseks. l 11 Ta
¨
vastas: „Kui teil on uks lammas ja see kukub hingamis¨
paeval auku, kas te siis ei
˜
haara temast kinni ega tom¨
ba teda valja? m 12 Kui palju

12

˜
˜
11:30 1 Voib tolkida ka „minu iket po˜
˜
le raske kanda”. 12:10 1 Voib tolkida ka
„halvatud”.
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¨ ¨
˜
vaartuslikum on inimene vorreldes lambaga! Seega on hin¨
¨
gamispaeval lubatud kull head
¨
teha.” 13 Siis utles ta mehe¨
¨
le: „Siruta kasi valja.” Too si¨
¨
rutas kae ja see sai jalle
terveks nagu teinegi. 14 Aga
¨
¨
variserid laksid valja ja pida˜
¨
sid nou, kuidas ta ara tappa.
¨
15 Saanud sellest teada, laks
Jeesus sealt minema. Paljud
¨
jargnesid talle a ja ta tegi nad
˜
koik terveks, 16 kuid ta kee˜
las neid kovasti, et nad temast
¨
¨ ¨
teistele ei raagiks, b 17 et la¨
¨
heks taide, mida Jumal oli oelnud prohvet Jesaja kaudu:
18 „See on mu teenija, c kelle ma olen valinud, mu armas, kellest mul on hea meel. d
Ma panen tema peale oma vaimu e ja tema selgitab rahvaile,
˜
¨
mis on oigus. 19 Ta ei tulit¨ ¨
se f ega karju ja tema haalt ei
¨
kuulda peatanavail. 20 Rudjutud pilliroogu ei murra ta
˜ ˜
katki, hooguvat tahti ei kustu˜
¨
ta ara, g kuni ta paneb oiguse
˜
voidutsema. 21 Tema nimele
loodavad rahvad.” h
˜
22 Siis toid nad Jeesuse
juurde deemonist vaevatud mehe, kes oli pime ja tumm, ning
ta tegi tema terveks, nii et
¨ ¨
¨
mees raakis ja nagi. 23 Kogu
¨
rahvas oli rabatud ning ku¨
sis: „Kas see akki ongi Taaveti
¨
poeg?” 24 Seda kuuldes utlesid variserid: „See mees ei aja
¨
deemoneid valja muul moel kui
deemonite valitseja Peltsebuli
˜
abiga.” i 25 Nende motteid tea¨
des utles Jeesus neile: „Iga ku¨
¨
ningriik, kus pole uksmeelt, ha¨
˜
vib ja ukski linn voi pere,
¨
¨ ¨
¨
kus pole uksmeelt, ei jaa pusima. 26 Samamoodi, kui Saa-
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¨
tan ajab valja Saatana, on ta
iseendaga riius. Kuidas saab
¨
siis tema kuningriik pusima
¨ ¨
jaada? 27 Kui mina ajan dee¨
moneid valja Peltsebuli abiga,
¨
siis kelle abiga ajavad neid val¨
¨
ja teie jungrid? Seeparast saa˜
vad nendest teile kohtumoistjad.1 28 Ent kui ma ajan dee¨
moneid valja Jumala vaimu
abil, siis on Jumala kuningriik1
˜
toesti tulnud, aga teie pole
¨
˜
seda marganud. a 29 Voi kui˜
das voib keegi tungida tugeva
¨ ¨
mehe majja ja tema vara roovida, kui ta esmalt meest kinni
ei seo? Alles siis saab ta tema
¨ ¨
maja ruustata. 30 Kes ei ole
minu poolt, on minu vastu, ja
kes ei kogu koos minuga, pillutab laiali. b
˜
¨
31 Seetottu ma utlen tei¨
le: igasugune patt ja puhaduseteotus antakse inimesele andeks, aga vaimu teotamist ei
anta andeks. c 32 Sellele, kes
¨ ¨
raagib halvasti Inimesepojast,
antakse andeks, d aga sellele,
¨ ¨
¨
kes raagib halvasti puhast vaimust, ei anta andeks ei praegusel ega tulevasel ajastul. e
33 Puu on kas hea ja kan˜
nab head vilja voi halb ja kannab halba vilja, sest puud tun¨
takse selle vilja jargi. f 34 Te
¨
rastikute sugu, g kuidas te saa¨ ¨
te raakida head, kui te olete
¨ ¨
kurjad? Suu raagib sellest, mi¨
¨
da suda on tais. h 35 Hea inimene toob oma hea vara hul¨
gast valja head, ent halb inimene toob oma halva vara hul¨
¨
gast valja halba. i 36 Ma utlen
teile, et inimesed annavad
˜
˜
¨
˜
12:27 1 Voib tolkida ka „seeparast mois¨
tavad teid hukka teie enda jungrid”.
˜
˜
12:28 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus”.
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¨
¨
kohtupaeval aru a igast tuh˜
¨ ¨
jast1 sonast, mis nad on raaki˜
˜
nud, 37 sest sonadest mois˜
˜
tetakse sind oigeks ja sona˜
dest moistetakse sind hukka.”
¨
˜
38 Seepeale utlesid moned
kirjatundjad
ja
variserid
talle:
˜
¨
„Opetaja, me tahame naha si¨
b
nult tunnustahte.” 39 Tema
aga vastas: „Kuri ja abielurik˜
kuja1 polvkond otsib aina tun¨
nustahte, aga talle ei anta
¨
muud tunnustahte kui prohvet
Joona oma. c 40 Sest nagu
˜
Joona oli suure kala kohus
¨
¨ ¨ d
kolm paeva ja kolm ood, nii
peab ka Inimesepoeg olema
˜
¨
maapoues kolm paeva ja kolm
¨
¨ ¨
ood. e 41 Niineve mehed ara¨
¨
tatakse kohtupaeval ules koos
˜
˜
selle polvkonnaga ja nad moistavad selle hukka, sest nemad kahetsesid, kuuldes Joo˜
na kuulutatud sonumit; f aga
siin on enam kui Joona. g
˜
¨
42 Lounamaa kuninganna ara¨
¨
tatakse kohtupaeval ules koos
˜
˜
selle polvkonnaga ja ta moistab selle hukka, sest tema tuli
maailma otsast kuulama Saalomoni tarkust; h aga siin on
enam kui Saalomon. i
¨
¨
43 Kui ruve vaim laheb ini¨
¨
¨ ¨
mesest valja, kaib ta mooda
˜
pouaseid kohti, otsides puhkepaika, kuid ei leia. j 44 Siis ta
¨
¨ ¨
utleb: „Ma poordun tagasi oma
¨
kotta, kust ma ara tulin,” ja
¨
saabudes leiab ta maja tuhja¨
na, kuid puhtaks puhitu ja ehi¨
˜
tuna. 45 Siis ta laheb ja votab endaga kaasa veel seitse vaimu, kurjemad kui ta ise,
ning nad tulevad ja asuvad sinna elama. Niisuguse inimesega

Lu 11:31

j Lu 11:24–26

˜
˜
12:36 1 Voib tolkida ka „kahjutoovast”.
˜
˜
12:39 1 Voib tolkida ka „truudusetu”.

MATTEUSE 12:46–13:21
on lood halvemad, kui olid al˜
¨
guses. a Nonda laheb ka selle
˜
kurja polvkonnaga.”
46 Kui Jeesus alles rahva˜
le koneles, seisid ta ema ja
¨
vennad b valjas ning ootasid
˜
¨ ¨
voimalust temaga raakida. c
¨
47 Keegi utles talle: „Su ema
¨
ja vennad seisavad valjas
¨ ¨
ja tahavad sinuga raakida.”
48 Jeesus vastas: „Kes on mu
ema ja kes on mu vennad?”
¨
¨
49 Sirutanud kae oma jungri¨
te poole, utles ta: „Need on mu
ema ja mu vennad. d 50 Sest
¨
kes taidab mu taevase isa ta˜
het, see on mu vend, ode ja
ema.” e
¨
Kui Jeesus sel paeval
¨
majast lahkus, laks ta
¨ ¨
mere aarde ja istus mere
kaldale. 2 Tema juurde kogunesid nii suured rahvahul¨
gad, et ta laks ja istus paati,
kogu rahvas aga seisis rannal. f
˜
3 Siis hakkas ta neile moistujuttude kaudu paljusid asju
˜
˜
¨
opetama.g Ta koneles: „Kulvaja
¨
¨
¨
¨
laks valja kulvama. h 4 Kulvates kukkus tal osa seemet tee
¨ ¨
aarde ning linnud tulid ja nok¨
kisid selle ara. i 5 Osa kukkus
kalju peale, kus polnud palju
¨
mulda, ja tarkas kohe, sest pin¨
nas polnud seal sugav. j 6 Aga
¨
˜
˜
kui paike tousis, see korbes,
¨
see kuivas ara, kuna sel polnud juurt. 7 Osa kukkus oha˜
kate sekka ning ohakad tousid
¨
ja lammatasid selle. k 8 Aga
osa kukkus hea maa pea˜
le ning kandis vilja: moni saja-,
˜
¨
˜
moni kuuekumne-, moni kolme¨
˜
kumnekordselt. l 9 Kellel korvad on, see kuulaku!” m
¨
10 Siis astusid jungrid te¨
¨
ma juurde ja kusisid: „Mispa¨ ¨
˜
rast sa raagid neile moistujut-

13
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tude kaudu?” a 11 Tema vastas: „Teile avaldatakse taeva
¨
kuningriigi1 puhi saladusi, b
neile aga mitte. 12 Sest kellel on, sellele antakse juurde,
¨
nii et tal on kullaga, aga kellel
˜
¨
ei ole, sellelt voetakse ara see¨
gi, mis tal on. c 13 Seeparast
¨ ¨
˜
ma raagingi neile moistujutte.
Vaadates nad vaatavad ilmaaegu ja kuuldes nad kuulevad
ilmaaegu ega taipa. d 14 Nen¨
¨
de puhul laheb taide Jesaja
prohvetikuulutus „Te kuulete, kuid ei saa aru, te vaata¨
te, kuid ei nae. e 15 Selle rah¨
¨
va suda on ju tuimaks lainud,
˜
nad on oma korvadega kuul˜
nud, kuid pole kuulda votnud,
ja nad on oma silmad sulgenud, et nad oma silmadega ei
¨
˜
naeks, korvadega ei kuuleks
¨
ja sudamega aru ei saaks ega
¨ ¨
poorduks, nii et mina nad terf
veks teeksin”.
˜
16 Onnelikud on aga teie
¨
silmad, sest need naevad, ja
˜
teie korvad, sest need kuulevad. g 17 Ma kinnitan teile, et
˜
paljud prohvetid ja oiged on
¨
¨
soovinud naha, mida teie nae¨
te, kuid pole nainud, h ning
kuulda, mida teie kuulete, kuid
pole kuulnud.
¨ ¨
¨
18 Kuulake nuud, mida ta˜
¨
hendab moistujutt kulvajast. i
˜
19 Kui keegi kuuleb sonumit
kuningriigist, kuid ei saa sellest aru, siis tuleb Saatan1 j
¨
ja kisub ara selle, mis on
¨
¨
kulvatud tema sudamesse. Te¨ ¨
ma on nagu teeaarne pinnas. k
20 Kaljuse pinnasega sarna˜
neb see, kes kuuleb sonumit ja
˜
˜ ˜
votab selle kohe roomuga vas¨
tu. l 21 Ometi pole tal suda˜
˜
13:11 1 Voib tolkida ka „taevase kuninga˜
˜
valitsuse”. 13:19 1 Sona-sonalt „Kuri”.
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¨
˜
mes juurt ja ta pusib vaid monda aega. Kui tulevad raskused
˜
˜
¨
voi tagakiusamine sonumi parast, kaotab ta kohe usu1.
22 Ohakase maaga sarnaneb
˜
see, kes kuuleb sonumit, aga
selle ajastu mured a ja rikkuse
¨
˜
petlik veetlus lammatavad so¨
numi ara ning see muutub
viljatuks. b 23 Hea maaga aga
˜
sarnaneb see, kes kuuleb sonumit, saab sellest aru ja kan˜
˜
nab ka vilja: moni saja-, moni
¨
˜
¨
kuuekumne-, moni kolmekumnekordselt.” c
¨ ¨
¨
24 Ta raakis neile veel uhe
˜
moistujutu: „Taeva kuningriiki
˜
˜
voib vorrelda inimesega, kes
¨
˜
kulvas oma pollule hea seemne. 25 Sel ajal kui inimesed magasid, tuli tema vaenla¨
ne, kulvas nisu sekka umbroh¨
tu1 ja laks minema. 26 Kui
˜
oras vorsus ja vili hakkas loo¨
ma, ilmus nahtavale ka umbrohi. 27 Siis tulid orjad maja¨
isanda juurde ja kusisid temalt: „Isand, kas sa mitte ei
¨
˜
kulvanud oma pollule head
seemet? Kuidas siis on kasva¨
nud siia umbrohi?” 28 Ta utles neile: „Seda on teinud
¨
vaenlane.” d Orjad kusisid te¨
malt: „Kas tahad, et me laheme ja kogume selle kokku?”
29 Ta vastas: „Ei, muidu ki¨
sute koos umbrohuga valja ka
˜
nisu. 30 Las molemad kasva˜
˜
vad koos loikuseni ja loikus¨
˜
ajal ma utlen loikajatele: „Koguge esmalt kokku umbrohi,
siduge see vihkudesse, et see
¨
˜
ara poletada, ja siis koguge
nisu mu aita.””” e
˜
˜
13:21 1 Sona-sonalt „komistab ta kohe”.
˜
¨
˜
13:25 1 Toenaoliselt on moeldud uimas¨
tavat raiheina, murgiste seemnetega
˜
korrelist, mis on kasvuperioodil nisuga
¨
vaga sarnane.
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¨ ¨
¨
31 Ta raakis neile veel uhe
˜
moistujutu: „Taeva kuningriik sarnaneb sinepiseemne˜
ga, mille inimene vottis ja
˜
¨
oma pollule kulvas. a 32 See
¨
˜
on kull pisim koigist seemne¨
test, aga kui see laheb kasvama, saab see suurimaks aiataimedest ja sirgub puuks1, nii et
linnud tulevad ja leiavad elupaiga selle okste vahel.”
¨ ¨
¨
33 Ta raakis neile veel uhe
˜
moistujutu: „Taeva kuningriik sarnaneb juuretisega, mil˜
le naine vottis ja kolme seaa1
˜
jahu sekka segas, nii et koik
¨
laks hapnema.” b
˜
¨ ¨
34 Seda koike raakis Jee˜
sus rahvahulkadele
moistujut˜
tude kaudu. Oigupoolest ei
¨ ¨
˜
raakinud ta ilma moistujututa
¨
neile midagi, c 35 et laheksid
¨
¨
taide prohveti kaudu oeldud
˜
¨ ¨
˜
sonad „Mu suu raagib moistujutte, ma kuulutan seda, mis
on olnud salajas algusest peale1”. d
36 Kui ta oli rahvahulgad
¨
¨
ara saatnud, laks ta maj¨
ja. Tema jungrid tulid ta juur¨
de ning utlesid: „Selgita meile
˜
˜
moistujuttu umbrohust pollul.”
˜
¨
37 Ta sonas: „Hea seemne kul˜
vaja on Inimesepoeg, 38 pold
on maailm. e Hea seeme on kuningriigi pojad, aga umbrohi
on Saatana pojad f 39 ja vaen¨
lane, kes seda kulvas, on Saa˜
tan. Loikusaeg on ajastu viim¨
˜
sed paevad ja loikajad on inglid. 40 Nii nagu umbrohi ko˜
gutakse kokku ja poletatakse
13:32 1 Tolle aja Palestiinas kasvanud si˜
˜
nepitaim vois sirguda kuni 4 m korguseks. 13:33 1 22 liitri. 13:35 1 Teine
˜
¨
voimalik tahendus: „maailma rajamisest
alates”; st alates Aadama ja Eeva laste
¨
sunnist.

MATTEUSE 13:41–14:5

¨
˜
ara, nonda on ka selle ajastu
¨
viimseil paevil: a 41 Inimesepoeg saadab oma inglid ja
need koguvad tema kuningrii˜
gist kokku koik, kes panevad teisi patustama1, ja need,
kes rikuvad Jumala seadust,
42 ning nad viskavad need tulekoldesse. b Seal need nutavad
ja kiristavad hambaid. 43 Sel
¨
˜
¨
ajal saravad oiged nagu paike c oma Isa kuningriigis. Kellel
˜
korvad on, see kuulaku!
44 Taeva kuningriik sarna¨
neb valjale peidetud aardega,
mille inimene leidis ja uuesti
¨
˜ ˜
¨
ara peitis. Roomsal meelel la¨ ¨
¨
˜
heb ta ja muub ara koik, mis
¨
tal on, ning ostab selle maatuki. d
45 Veel sarnaneb taeva ku¨
ningriik randkaupmehega, kes
¨
otsis ilusaid parleid. 46 Kui
¨
ta oli leidnud uhe eriti kal¨
¨
¨ ¨
li parli, laks ta ja muus kohe
˜
koik, mis tal oli, ja ostis selle. e
47 Veel sarnaneb taeva kuningriik noodaga, mis merre
lasti ja mis kogus kokku igasu¨
guseid kalu. 48 Kui see tais
˜
sai, tombasid mehed selle rannale, istusid maha ja kogusid
head kaladf anumatesse, aga
˜
kolbmatud g viskasid minema.
49 Samamoodi on selle ajas¨
¨
tu viimseil paevil: inglid lahe¨
˜
vad valja, eraldavad kurjad oigetest 50 ja heidavad nad tulekoldesse. Seal nad nutavad
ja kiristavad hambaid.
˜
51 Kas te saite koigest sellest aru?” Nad vastasid talle:
¨
„Jah.” 52 Siis ta utles neile:
„Kuna te saite sellest aru, siis
˜
teadke, et iga opetaja, kes on
˜
saanud opetust taeva kuningriigi kohta, on majaisanda sar˜
˜
13:41 1 Sona-sonalt „komistama”.
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nane, kes toob oma varakamb¨
rist valja uut ja vana.”
53 Kui Jeesus oli need
˜
¨ ¨
moistujutud raakinud, lahkus
˜
ta sealt. 54 Joudnud oma ko˜
dukanti, a hakkas ta opetama
¨
inimesi nende sunagoogis, nii
¨
¨
et nad hammastusid ja kusisid: „Kust on see mees saa¨
nud niisuguse tarkuse ning vae
¨
teha selliseid vagevaid tegusid? b 55 Kas ta pole mitte see
puusepa poeg? c Kas tema ema
pole mitte Maarja ja kas ta vennad pole Jaakobus, Joosep,
Siimon ja Juudas? d 56 Eks
˜
˜
tema oedki ole koik meie juu˜
res? Kust on ta siis koik selle
saanud?” e 57 Niisiis keeldusid nad teda uskumast1. f Jee¨
sus aga utles neile: „Prohve¨
tist ei peeta kuskil vahem lugu
kui tema kodukandis ja ta oma
majas.” g 58 Nende usupuudu˜
se tottu ei teinud ta seal kuigi
¨
palju vagevaid tegusid.
Sel ajal kuulis valitseja1 Herodes2 Jeesusest h
¨
2 ja utles oma teenritele: „See
on Ristija Johannes. Ta on sur¨
¨
¨
nuist ules aratatud. Sellepa¨
rast suudab ta teha neid vagevaid tegusid.” i 3 Oli ju Herodes Johannese vahi alla
˜
votnud, kinni sidunud ja vangi pannud oma venna Filip¨
puse naise Herodiase parast, j
4 sest Johannes oli talle mitu
¨
˜
korda oelnud: „Sul pole oigust
temaga elada.” k 5 Tegelikult
tahtis Herodes Johannest tappa, kuid ta kartis rahvast, sest
Johannest peeti prohvetiks. l

14

˜
˜
13:57 1 Sona-sonalt „komistasid nad te¨
˜
˜
ma parast”. 14:1 1 Voib tolkida ka „tetrarh”; teatud maa-ala valitseja, kes esindas Rooma keisrit. 2 Herodes Antipas,
Herodes Suure poeg.
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¨
¨
6 Aga kui Herodese sunnipae¨
va a tahistati, tantsis Herodia¨
¨
se tutar kulaliste ees ja meel¨
dis Herodesele nii vaga, b 7 et
˜
¨
ta tootas vandega anda tudru¨
˜
kule, ukskoik mida see soovib.
¨
¨
¨
8 Siis utles tudruk ema argitusel: „Anna mulle vaagnal Ristija Johannese pea.” c 9 Kunin¨
gas sai kull kurvaks, aga
¨ ¨
oma vande ja pidusoogil viibi¨
¨
jate parast kaskis ta selle anda. 10 Niisiis lasi ta Johannesel vanglas pea maha raiuda.
11 Johannese pea toodi vaag¨
nal ja anti tudrukule, kes viis
selle oma emale. 12 Hiljem
¨
˜
tulid Johannese jungrid, votsid
tema surnukeha ja matsid selle. Siis nad tulid ja teatasid asjast Jeesusele. 13 Seda kuulnud, lahkus Jeesus sealt ja
¨
˜
laks paadiga korvalisse paika,
et olla omaette. Kui aga rahva¨
hulgad sellest kuulda said, lak¨
sid nad linnadest jalgsi talle jarele. d
˜
¨
14 Randa joudes nagi ta
suurt hulka inimesi ning tal
hakkas neist kahju e ja ta tegi
haiged terveks. f 15 Kui saa˜
¨
bus ohtu, tulid ta jungrid tema
¨
˜
juurde ja utlesid: „See on korvaline paik ja aeg on juba hi¨
line. Saada inimesed ara, et
¨
¨
nad laheksid kuladesse en¨ ¨
dale suua ostma.” g 16 Jeesus
¨
vastas: „Neil pole vaja ara
¨ ¨
minna. Andke teie neile suua.”
¨
17 Nad utlesid talle: „Meil pole
siin muud kui viis leiba ja kaks
˜
kala.” 18 Ta sonas: „Tooge
¨
need siia minu katte.” 19 Siis
palus ta rahvahulkadel rohu
˜
peale maha istuda, vottis need
viis leiba ja kaks kala ning esi¨
tas ules taeva poole vaada¨
tes tanupalve.h Ta murdis lei-
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¨
vad, andis need jungritele ning
¨
jungrid jagasid need rahvahul˜
˜
kadele. 20 Koik soid ja nen˜
¨
¨
¨ ¨
de koht sai tais ning ulejaanud
palukesi korjati kokku 12 kor¨
¨ ¨
vitait. a 21 Soojaid oli umbes
5000 meest, peale nende veel
¨
naised ja lapsed. b 22 Parast
¨
seda kaskis Jeesus kohe oma
¨
jungritel paati minna ja tema
˜
eel vastaskaldale soita, ise aga
¨
¨
jai ta inimesi ara saatma. c
23 Kui ta oli rahvahulgad
¨
¨
¨
¨
ara saatnud, laks ta ules
˜ maele
omaette palvetama.d Ohtu saa¨
budes oli ta seal uksi. 24 Selleks ajaks oli paat rannast juba
sadade meetrite1 kaugusele
˜
joudnud ja see heitles lainetega, sest tuul oli vastu. 25 Aga
¨ ¨
oo neljanda vahikorra ajal1 tuli
¨ ¨
˜
Jeesus merd mooda kondides
¨
nende juurde. 26 Kui jungrid
¨
˜
markasid teda merel kondimas,
¨
kohkusid nad ja utlesid: „See
on kummitus!” ning karjusid
¨
hirmust. 27 Ent sedamaid utles Jeesus neile: „Olge julged,
¨
see olen mina, arge kartke!” e
28 Peetrus kostis: „Isand, kui
¨
see oled sina, siis kasi mind
¨ ¨
tulla mooda vett enda juurde.”
¨
29 Tema utles: „Tule!” Seepeale astus Peetrus paadist
¨
˜
valja ja kondis vee peal Jee¨
suse poole. 30 Aga tormi na˜
hes loi ta kartma, ta hakkas va¨ ¨
¨ ¨
juma ja huudis: „Isand, paasta mind!” 31 Otsekohe sirutas
¨
Jeesus kae, haaras temast kin¨
˜
ni ja utles talle: „Sa norgausu˜
line, miks sa kahtlema loid?” f
32 Kui nad olid paati astunud, vaibus tormituul. 33 Siis
˜
˜
14:24 1¨ Sona-sonalt „paljude staadionite”. Uks staadion oli 185 m. 14:25
1 Neljas vahikord kestis kella kolmest
¨ ¨
¨
˜
oosel kuni paikesetousuni kell kuus.

MATTEUSE 14:34–15:23
kummardasid paadisolijad ta
¨
˜
ees ja utlesid: „Sina oled toesti Jumala poeg!” 34 Ja nad
˜
joudsid teisele kaldale ning randusid Genneesaretis. a
35 Kui sealsed elanikud
¨
Jeesuse ara tundsid, saatsid
˜
˜
¨
nad sona koikjale umbruskon˜
da ja inimesed toid tema
˜
juurde koik haiged. 36 Need
anusid teda, et nad ainult
saaksid puudutada tema kuue˜
narmaid. b Koik, kes neid puu¨
dutasid, said taiesti terveks.
Jeruusalemmast
tuli
Jeesuse juurde varisere
¨
ja kirjatundjaid, c kes utlesid:
¨
2 „Miks sinu jungrid esiisade
¨
¨
parimusest1 kinni ei pea? Nai¨ ¨
teks ei pese nad enne soomist
¨
kasi.”2 d
3 Ta vastas neile: „Miks teie
¨
¨
oma parimuse parast Jumala
¨
kasust kinni ei pea? e 4 Jumal
¨
on ju oelnud: „Austa oma isa
˜
ja ema” f ning „Kes soimab oma
˜
isa voi ema,1 peab surema.” g
¨
¨
5 Aga teie utlete: „Kes utleb
˜
˜
isale voi emale: „Koik, millega saaksin sind toetada, on Ju¨
malale puhendatud ohvriand”, h
6 see ei peagi oma isa austa¨
ma.” Nii te olete oma parimu¨
˜
˜
se parast Jumala sona korvale
i
heitnud. 7 Te silmakirjatse˜
jad, Jesaja on teie kohta oigesti ennustanud: j 8 „See rah¨
vas ulistab mind huultega, aga
¨
nende suda on minust kaugel.
9 Nad teenivad mind ilmaasja˜
˜
ta, sest koik, mida nad opeta¨
vad, on vaid inimeste kasud.”” k

15

˜
¨
¨
15:2 1 Moeldakse puhakirjavalist suulist
¨
¨ ¨
juudi parimust. 2 Siin ei viidata maar¨
dunud kate pesemisele, vaid juutide rituaalsele puhastuskombele. 15:4
˜
˜
¨ ¨
1 Voib tolkida ka „kes raagib teotavalt
˜
oma isast voi emast”.
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10 Siis kutsus ta rahvahulga
¨
enda juurde ja utles: „Kuulake
a
ja saage aru! 11 Mitte see,
¨
¨
mis laheb suust sisse, ei ruveta inimest, vaid see, mis suust
¨
valja tuleb.” b
¨
12 Seepeale astusid jungrid
¨
tema juurde ja utlesid: „Kas
sa tead, et variserid said
˜
sinu sonade peale pahaseks1?” c
13 Ta vastas: „Iga taim, mida
pole istutanud mu taevane
¨
¨
isa, juuritakse valja. 14 Jatke
nad! Nad on pimedad teejuhid.
Kui pime juhib pimedat, kuku˜
vad molemad auku.” d 15 Siis
Peetrus palus: „Selgita meile
˜
˜
oma moistukonet.” 16 Jeesus
vastas: „Kas teiegi ei saa
veel aru? e 17 Kas te ei tea,
˜
¨
et koik, mis laheb suust sisse,
¨
˜
¨
laheb kohtu ja valjutatak¨
se kaimlas? 18 Ent mis suust
¨
¨
¨
valja tuleb, lahtub sudamest ja
¨
¨
see ruvetab inimest. f 19 Su¨
damest lahtuvad ju kurjad
˜
˜
motted, g morvad, abielurikkumised, hooramised,1 vargused,
¨
valetunnistamised, puhaduse˜
¨
teotus. 20 Koik see ruvetab
¨
inimest, aga pesemata katega
¨ ¨
¨
soomine ei ruveta inimest.”
21 Jeesus lahkus sealt ning
¨
¨ ¨
laks Tuurose
ja Siidoni ala¨
dele. h 22 Uks kohalik foiniik¨ ¨
lanna1 tuli ja huudis: „Halasta
mu
peale,
Isand,
Taaveti poeg!
¨
Uks deemon vaevab hirmsasti
¨
mu tutart.” i 23 Jeesus aga ei
˜
vastanud naisele sonagi. Siis
¨
astusid ta jungrid ligi ja palu¨
sid teda: „Saada ta ara, sest
˜
˜
15:12 1 Sona-sonalt „komistasid, kui nad
˜
seda sona kuulsid”. 15:19 1 Algkeeles
˜
on siin kr sona porneia mitmuse vorm.
˜
˜
˜
(Vt „Sonaseletusi”.) 15:22 1 Voib tolkida ka „kaananlanna”.
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ta muudkui kisendab meie ta¨
ga.” 24 Jeesus utles: „Mind
pole saadetud kellegi muu kui
Iisraeli soo eksinud lammaste juurde.” a 25 Naine aga tuli,
kummardas ta ette ja anus:
„Isand, aita mind!” 26 Jee˜
˜
sus vastas: „Ei ole oige votta
laste leib ja visata see kutsika¨
tele1.” 27 Naine utles: „Jah,
¨ ¨
Isand, aga kutsikad ju soovad
raasukesi, mis pudenevad peremehe laualt.” b 28 Siis Jeesus vastas: „Oh, naine, sinu
¨
usk on suur! Sundigu nii, nagu
¨
sa soovid.” Ja naise tutar sai
sedamaid terveks.
¨
29 Parast sealt lahkumist
¨
¨ ¨
laks Jeesus Galilea mere aar˜
¨
¨
de, c ja tousnud ules maele,
¨
jai ta sinna istuma. 30 Tema
juurde tulid suured rahvahul˜
gad ning toid endaga kaasa jalutuid, vigaseid, pimedaid, tummasid ja palju teisi.
˜
Nad toid need tema ette ja ta
tegi nad terveks. d 31 Rahva¨
¨
hulk oli hammastunud, nahes,
¨ ¨
et tummad raagivad, vigased
˜
on terved, jalutud konnivad ja
¨
¨
pimedad naevad, ning ulistas
Iisraeli Jumalat. e
32 Jeesus aga kutsus oma
¨
¨
jungrid enda juurde ja utles:
„Mul on neist inimestest kah¨
ju, f sest nad on juba kolm paeva koos minuga olnud ja neil
¨ ¨
pole midagi suua. Ma ei taha
¨
˜
¨
neid tuhja kohuga ara saata,
˜
˜
sest nad voivad teel norkeda.” g
¨
¨
33 Ent jungrid kusisid: „Kust
˜
˜
me votame siin korvalises paigas piisavalt leiba, et nii suur
¨ ¨
hulk rahvast soonuks saaks?” h
¨
34 Seepeale kusis Jeesus
neilt: „Mitu leiba teil on?” Nad
15:26 1 Juutidele olid koerad ebapuhtad
loomad.
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Mr 3:10

e Mt 9:33

f Mt 14:14
Mr 6:34

g Mr 8:1–9

h 2Ku 4:42–44
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e Mr 8:12
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Lu 12:1

˜
vastasid: „Seitse, ja moned
¨
vaiksed kalad.” 35 Kui ta siis
oli palunud rahval maha istu˜
da, 36 vottis ta need seitse
¨
leiba ja kalad, tanas Jumalat,
¨
murdis need ja andis jungritele, kes omakorda jagasid need
˜
˜
rahvale. a 37 Koik soid ja nen˜
¨
¨
¨ ¨
de koht sai tais ning ulejaanud
palukesi korjati kokku seitse
¨
¨ ¨
suurt korvitait1. b 38 Soojaid
oli 4000 meest ning peale nende veel naised ja lapsed.
¨
39 Kui ta oli rahvahulgad ara
saatnud, astus ta paati ja tuli
Magadani1 alale. c
Seal tulid tema juurde variserid ja saduse˜
rid ning noudsid teda proovi¨
le pannes, et ta naitaks nei¨
d 2 Ta
le tunnustahte taevast.
˜
vastas neile: „Ohtu saabudes
¨
te utlete: „Tuleb hea ilm, sest
taevas on tulipunane,” 3 ja
¨
¨
hommikul utlete: „Tana tuleb
¨
kulm ja vihmane ilm, sest tae¨
vas on tulipunane, kuid sun¨
¨
ge.” Taeva nagu te kull oskate
seletada, aga aegade tunnus¨
marke mitte. 4 Kuri ja abielu˜
rikkuja1 polvkond otsib aina
¨
tunnustahte, aga talle ei anta
¨
muud tunnustahte e kui Joona
¨
¨
¨
¨
oma.” f Seejarel laks ta ara, jattes nad sinna.
¨
¨
5 Jungrid laksid teisele kaldale, aga unustasid leiba kaa˜
¨
sa votta. g 6 Jeesus utles neile: „Hoidke silmad lahti ja olge
ettevaatlikud variseride ja saduseride juuretise suhtes.” h
¨
7 Seepeale hakkasid jungrid
¨
omavahel arutama ja utlesid:
˜
„Me ei votnud leiba kaasa.”

16

˜
˜
15:37 1 Voib tolkida ka „moonakorvi¨
˜
tait”. 15:39 1 Magadan voib olla sa˜
˜
ma mis Magdala. 16:4 1 Voib tolkida ka
„truudusetu”.

MATTEUSE 16:8–27

¨
8 Jeesus sai sellest aru ja ut¨ ¨
les neile: „Miks te raagite sel˜
lest, et te pole leiba kaasa vot˜
nud, te norgausulised? 9 Kas
˜
te siis veel ei taipa voi kas te
¨
ei maleta neid viit leiba viiele
tuhandele ja seda, mitu korvi¨
˜
tait te kogusite? a 10 Voi neid
seitset leiba neljale tuhandele ja seda, mitu suurt korvi¨
tait1 te kogusite? b 11 Kas te
˜
¨ ¨
ei moista, et ma ei raakinud
teile leivast? Olge ettevaatlikud variseride ja saduseride
juuretise suhtes.” c 12 Siis
¨
nad taipasid, et ta ei kaskinud
neil olla ettevaatlik mitte leivajuuretise, vaid variseride ja sa˜
duseride opetuse suhtes.
13 Kui Jeesus oli tulnud Fi¨
lippuse Kaisarea aladele, ku¨
sis ta oma jungritelt: „Mida
¨
inimesed utlevad, kes on Inid 14 Nad
vastamesepoeg?”
¨
¨
sid: „Uhed utlevad, et Ristija Johannes, e teised, et Eelija, f
˜
¨
˜
ja moned jalle, et Jeremija voi
keegi prohvetitest.” 15 Ta
¨
kusis neilt: „Aga teie, kelleks teie mind peate?” 16 Siimon Peetrus vastas: „Sina oled
h
messias, g elava Jumala poeg.”
˜
17 Jeesus kostis talle: „Onnelik oled sina, Joona poeg Siimon, sest seda pole sulle aval˜
danud mitte moni inimene1,
vaid minu isa taevas. i 18 Sa¨
muti utlen ma sulle: sina oled
Peetrus1, j ja sellele kaljule2k
ma ehitan oma koguduse ning
surmavald3 ei saa hoida seda
˜
˜
¨
16:10 1 Voib tolkida ka „moonakorvitait”.
˜
˜
16:17 1 Sona-sonalt „liha ja veri”. 16:18
¨
¨
1 Kr petros, mis tahendab „kaljurunk”,
˜
„kivi”; meessoost sona. 2 Kr petra,
¨
mis tahendab „kaljumassiiv”; naissoost
˜
˜
˜
¨
sona. 3 Voib tolkida ka „surmavalla varavad”.
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˜
oma voimuses. 19 Ma annan
˜
sulle taeva kuningriigi1 votmed ning see, mille sa kinni seod maa peal, on juba kinni seotud taevas, ja see, mille
¨ ¨
sa lahti paastad maa peal, on
¨ ¨
juba lahti paastetud taevas.”
¨
˜
20 Siis keelas ta jungreid ko¨
vasti, et nad kellelegi ei utleks,
et ta on messias. a
21 Sellest ajast alates hak¨
kas Jeesus oma jungritele selgitama, et ta peab minema
Jeruusalemma ning vanemate, peapreestrite ja kirjatund¨
¨
jate kae labi palju kannatama
¨
ning et ta tapetakse ja arata¨
¨
takse kolmandal paeval ules. b
˜
22 Siis Peetrus viis ta korvale ja hakkas talle etteheiteid
¨
¨ ¨
tegema, oeldes: „Isand, saasta
¨
end ometi! Seda sinuga kull ei
¨ ¨
c
juhtu!” 23 Aga Jeesus poo¨
ras selja ja utles Peetrusele:
„Eemale minust,1 vastupanija2! Sa oled mulle komistuski˜
viks, sest sa ei motle mitte Jumala, vaid inimeste viisil.” d
¨
24 Siis utles Jeesus oma
¨
jungritele: „Kui keegi tahab ol¨
¨
¨
la minu jarelkaija, siis ta argu elagu iseendale, vaid kand¨
ku oma piinaposti ja kaigu mi¨
nu jarel. e 25 Kes tahab oma
¨ ¨
elu paasta, kaotab selle, aga
¨
kes kaotab oma elu minu pa˜
rast, leiab selle. f 26 Toepoolest, mis kasu oleks inimesel
sellest, kui ta saaks endale kogu maailma, kuid kaotaks
˜
elu? g Voi mida saaks inimene
anda oma elu eest? h 27 Kui
Inimesepoeg tuleb oma isa auhiilguses koos oma inglitega,
¨
tasub ta igauhele tema tegusid
˜
˜
16:19 1 Voib tolkida ka „taevase kunin˜
˜
gavalitsuse”. 16:23 1 Sona-sonalt „mi˜
˜
ne mu taha”. 2 Sona-sonalt „saatan”.
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¨ ¨
mooda. a 28 Ma kinnitan tei˜
le, et moned siinseisjaist ei
maitse surma enne, kui nad
¨
naevad Inimesepoega tulemas
oma kuningriigis.” b
¨
¨
˜
Kuue paeva parast vottis
Jeesus endaga Peetruse,
Jaakobuse ja tema venna Jo¨
˜
hannese ning viis nad ules kor¨
gele maele, kus nad said
omaette olla. c 2 Jeesus muu¨
deti nende ees: tema nagu
¨
¨
hakkas sarama nagu paike ja
ta riided hiilgama1 nagu val¨
gus. d 3 Ja ennae, Mooses ja
Eelija ilmutasid end neile ning
vestlesid Jeesusega. 4 See¨
peale utles Peetrus Jeesusele: „Isand, meil on siin hea ol¨
la. Kui sa soovid, siis ma pusti¨
tan siia kolm telki: uhe sinule,
¨
¨
uhe Moosesele ja uhe Eelijale.”
¨ ¨
5 Kui ta alles raakis, varjas
neid hele pilv ja pilvest kostis
¨ ¨
haal: „See on mu armas poeg,
kellest mul on hea meel1.e
Teda kuulake!” f 6 Seda kuul¨
des langesid jungrid silmili ma¨
ha ja kartsid vaga. 7 Siis tuli
Jeesus nende juurde, puudutas
¨
˜
¨
¨
neid ja utles: „Touske ules, arge kartke.” 8 Kui nad silmad
˜
¨
tostsid, ei nainud nad kedagi
¨
peale Jeesuse. 9 Maest alla
minnes
keelas
Jeesus
neid:
¨
¨ ¨
¨
„Arge raakige sellest nagemusest mitte kellelegi, enne kui
¨
Inimesepoeg on surnuist ules
¨
aratatud.” g
¨
¨
10 Aga jungrid kusisid temalt: „Miks siis kirjatundjad
¨
utlevad, et esmalt peab tulema
Eelija?” h 11 Ta vastas: „Eelija
˜
˜
tuleb toepoolest ja seab koik
¨
¨
jalle korda. i 12 Ent ma utlen

17

˜
˜
17:2 1 Voib tolkida ka „muutusid val˜
˜
geks”. 17:5 1 Voib tolkida ka „kellel on
mu soosing”.
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teile, et Eelija juba tuli, aga
¨
nad ei tundnud teda ara, vaid
tegid temaga, mida tahtsid. a
Samamoodi kannatab nende
¨
¨
kae labi ka Inimesepoeg.” b
¨
13 Siis taipasid jungrid, et ta
¨ ¨
raakis neile Ristija Johannesest.
¨
14 Kui nad lahenesid rahvahulgale, c tuli Jeesuse juurde
¨
˜
uks mees, polvitas ta ette ja
¨
utles: 15 „Isand, halasta mu
˜
poja peale, sest ta on langeto¨
bine ja vaga haige. Ta kukub
tihti tulle ja vette. d 16 Ma
˜
¨
toin ta su jungrite juurde,
kuid nad ei suutnud teda ter¨
veks teha.” 17 Jeesus aga utles: „Oh, uskmatu ja paheline
˜
polvkond, e kui kaua pean ma
veel teiega olema? Kui kaua
pean ma teid taluma? Tooge ta
minu juurde.” 18 Siis Jeesus
˜
soitles deemonit ning see tuli
¨
poisist valja. Poiss sai kohe
¨
terveks. f 19 Parast seda tu¨
lid jungrid Jeesuse juurde ja
¨
kusisid temalt omavahel olles: „Miks meie ei suutnud
¨
teda valja ajada?” 20 Ta vas¨
˜
tas: „Oma vahese usu tottu.
Ma kinnitan teile: kui teie
˜
usk oleks kasvoi sinepiseemne
¨
suurune ja te utleksite selle¨
le maele: „Mine siit sinna”, siis
¨
see laheks ning miski poleks
˜
teile voimatu.” g 21 - - -1
¨
22 Kui nad viibisid uhes¨
koos Galileas, utles Jeesus
neile: „Inimesepoeg reedetak¨
se ja antakse inimeste katte. h
23 Need tapavad ta ja kolman¨
¨
¨
dal paeval aratatakse ta ules.” i
¨
¨
¨
Seepeale jaid jungrid vaga
kurvaks.
17:21 1 See salm puudub vanimates
¨
kreekakeelsetes kasikirjades. (Vt lisa
A3.)

MATTEUSE 17:24–18:13
24 Kui nad olid Kapernau˜
ma joudnud, tulid Peetruse
juurde mehed, kes kogusid ka¨
hedrahmist maksu1, ja ku˜
sisid: „Kas teie opetaja ei
maksa kahedrahmist maksu?” a
25 Peetrus vastas: „Maksab
¨
kull.” Kui ta aga majja as˜
¨
tus, joudis Jeesus temast ku¨
simusega ette, oeldes: „Mis sa
˜
arvad, Siimon, kellelt votavad
˜
maa kuningad maksu voi pea˜
raha? Kas oma poegadelt voi
˜ ˜
voorastelt?” 26 Kui Peetrus
¨
˜ ˜
˜
utles: „Voorastelt”, sonas Jee¨
sus: „Jarelikult on pojad maksust vabad. 27 Aga kuna me
ei taha neid pahandada1, b siis
¨ ¨
˜
mine mere aarde, viska ong
˜
sisse ning vota esimene kala,
¨
mille sa katte saad, ja kui sa
˜
tema suu avad, leiad sealt ho¨
˜
bemundi2. Vota see ja anna
neile minu ja enda eest.”
¨
Samal tunnil tulid jung¨
rid Jeesuse juurde ja kusisid: „Kes on suurim taeva kuningriigis1?” c 2 Seepeale kut¨
¨
sus ta uhe vaikse lapse enda
juurde, pani ta nende keskele
¨
seisma 3 ja utles: „Ma kinnitan teile: kui te ei muuda end
ega saa laste sarnaseks, d siis
¨ ¨
ei paase te taeva kuningriiki. e
4 Seega, kes on alandlik ja
suhtub endasse nagu see lapsuke, on suurim taeva kuning˜
riigis, f 5 ja kes votab vastu
¨
¨
uhe sellise lapse minu parast,

18

17:24 1 Juutide iga-aastane templimaks,
¨
mis oli umbes kahe paevapalga suu˜
˜
rune. (Vt lisa B14.) 17:27 1 Sona-so˜
˜
nalt „komistama panna”. 2 Sona-sonalt
¨
„stateermundi”. Arvatavasti tetradrahm
˜
¨
ehk neljadrahmine hobemunt. 18:1
˜
˜
1 Voib tolkida ka „taevases kuningavalitsuses”.
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˜
votab vastu ka minu. 6 Aga
sellele, kes paneb patustama1
¨
¨
uhe neist vaikestest, kes minusse usuvad, oleks parem, et
tema kaela seotaks veskikivi2
ja ta uputataks avamerre.a
¨
7 Hada maailmale, kuna see
paneb usust taganema!1 On
paratamatu, et tuleb neid, kes
panevad teisi usust taganema,
¨
¨
aga hada neile! 8 Kui su kasi
˜
voi jalg paneb sind pattu tege¨
ma, siis raiu see ara ja viska
minema. b Sulle on parem, kui
¨
˜ ¨
lahed vigasena voi uhe jalaga
¨
ellu, kui et sul on kull kaks
¨
katt ja kaks jalga, kuid sind visatakse igavesse tulle. c 9 Kui
su silm paneb sind pattu tege¨
ma, siis kisu see valja ja viska minema. Sulle on parem,
¨
¨
kui lahed uhe silmaga ellu,
¨
kui et sul on kull kaks silma,
˜
aga sind visatakse polevasse
d
Gehennasse. 10 Vaadake, et
˜
¨
¨
te ei polgaks uhtki neist vai¨
kestest, sest ma utlen teile,
¨
et nende inglid taevas naevad
alati mu taevase isa palet1. e
11 - - -1
12 Mis te arvate? Kui kel¨
lelgi on sada lammast ja uks
¨
¨
neist eksib ara, f eks ta jata
¨
¨
¨
need uheksakummend uheksa
¨
¨
magedele ja lahe otsima seda
¨
uhte eksinut? g 13 Ma kinnitan teile, et kui ta tema
leiab, on tal temast rohkem
˜ ˜
¨
¨
¨
roomu kui uheksakumne uhek¨
sast, kes polnud ara eksinud.
˜
˜
˜
18:6 1 Sona-sonalt „komistama”. 2 Moeldakse suurt eesliga ringiaetavat veski˜
˜
¨
kivi. 18:7 1 Sona-sonalt „hada maa¨
ilmale komistuskivide parast”. 18:10
˜
˜
1 Voib tolkida ka „saavad alati tulla mu
isa ette”. 18:11 1 See salm puudub va¨
nimates kreekakeelsetes kasikirjades.
(Vt lisa A3.)

1297
14 Nii ka mu1 isa, kes on tae¨
¨
vas, ei taha, et ukski neist vaia
kestest hukkuks.
15 Kui su vend patustab su
¨ ¨
vastu, siis mine ja raagi talle nelja silma all, milles ta on
eksinud1. b Kui vend sind kuul˜
da votab, oled sa tema tagasi
˜
voitnud. c 16 Aga kui ta sind
˜
kuulda ei vota, siis kutsu en¨
˜
daga kaasa veel uks voi kaks,
˜
˜
et koike kinnitaks oma sona˜
ga kaks voi kolm tunnistajat. d
17 Kui ta ka neid ei kuula, siis
¨ ¨
raagi kogudusele1. Kui ta isegi
kogudust ei kuula, siis olgu ta
˜
sinu silmis nagu mittejuut e voi
maksukoguja. f
18 Ma kinnitan teile, et see,
mille te seote kinni1 maa peal,
on juba kinni seotud taevas,
¨ ¨
ja see, mille te paastate lahti2
¨ ¨
maa peal, on juba lahti paastetud taevas. 19 Ma kinnitan
teile ka seda, et kui kaks teie
hulgast maa peal palvetavad
¨
¨
uksmeelselt mingi tahtsa asja
¨
parast, siis saavad nad selle minu isalt, kes on taevas. g
˜
20 Sest kus kaks voi kolm on
h
koos minu nimel, seal olen
mina nende keskel.”
21 Siis tuli Peetrus Jeesu¨
se juurde ja kusis: „Isand, mitu
korda ma pean oma vennale
andestama, kui ta minu vas˜
¨
18:14 1 Teine voimalik tahendus: „teie”.
˜
˜
18:15 1 Voib tolkida ka „siis mine ja noomi teda nelja silma all”. 18:17 1 Ilm˜
¨ ¨
selt moeldakse siin raakimist koguduse esindajatele (5Mo 19:16, 17). 18:18
˜
¨
¨
¨ ¨
1 Toenaoliselt viitab see valjend suudi˜
¨ ¨
moistva otsuse langetamisele vaartegu˜
de kohta voi teatud tegevuse keelami˜
¨
¨
sele. 2 Toenaoliselt viitab see valjend
˜
˜
kellegi kohta oigeksmoistva otsuse lan˜
getamisele voi teatud tegevuse lubamisele.

MATTEUSE 18:14–32
PTK 18
a 2Pe 3:9

b 3Mo
19:17
˜

Op 25:8, 9
Lu 17:3

c Jk 5:20

d 5Mo 19:15
2Ko 13:1
1Ti 5:19

e Joh 18:28
Ap 10:28
Ap 11:2, 3

f Ro 16:17
1Ko 5:11

g Mr 11:24
Joh 14:13
Joh 16:23, 24
1Jo 3:22
1Jo 5:14

h 1Ko 5:4, 5


Teine veerg
a Mt 6:12
Mr 11:25
Lu 17:4
Ef 4:32
Kol 3:13

b 2Mo 21:7
3Mo 25:39
2Ku 4:1
Neh 5:8

c 1Jo 1:9

tu pattu teeb? Kas kuni seitse
korda?” 22 Jeesus kostis tal¨
le: „Ma utlen sulle: mitte kuni
seitse korda, vaid kuni seitse¨
kummend seitse korda. a
23 Taeva kuningriik sarnaneb kuningaga, kes tahtis oma orjadega arved klaariks teha. 24 Kui ta siis hak˜
˜
kas volgu tagasi noudma, toodi tema juurde mees, kes
˜
volgnes talle 10000 talenti1.
25 Aga kuna mehel ei olnud
¨
maksta, kaskis isand tema, ta
˜
naise, lapsed ja koik, mis tal
¨ ¨
˜
¨
oli, maha muua ning vola ara
b
maksta. 26 Seepeale langes
ori maha, kummardas ta ette
¨
ja utles: „Ole minuga kannat˜
lik ja ma maksan sulle koik tagasi.” 27 Siis hakkas isandal
orjast kahju ning ta lasi tal
¨
˜
minna ja tuhistas tema vola. c
¨
¨
28 Aga see ori laks valja ja lei¨
˜
dis uhe kaasorja, kes volgnes
talle 100 denaari. Ta haaras te¨
mast kinni, hakkas teda kagis˜
tama ja noudis: „Maksa kogu
˜
oma volg tagasi!” 29 Seepeale langes tema kaasori maha
ja anus: „Ole minuga kannatlik ja ma maksan sulle
tagasi.” 30 Aga tema polnud
˜
¨
¨
nous, vaid laks ara ja lasi kaasorja vanglasse heita, kuni see
˜
¨
oma vola ara maksab. 31 Kui
¨
teised orjad nagid, mis juh¨
tus, kurvastasid nad vaga ning
˜
kandsid oma isandale koigest
ette. 32 Siis kutsus isand sel¨
le orja enda juurde ja utles:
„Sa nurjatu ori, mina kustu˜
tasin kogu su vola, kui sa
˜
˜
18:24 1 10 000 talenti hobedat vordus
¨ ¨
60 miljoni denaariga; 1 denaar oli tooli¨
se paevapalk. (Vt lisa B14.)

MATTEUSE 18:33–19:19
mind anusid. 33 Kas poleks
sinagi pidanud oma kaasorjale halastama, nagu mina sulle
halastasin?” a 34 Isand oli nii
vihane, et andis orja vangi¨
valvurite katte, kuni see kogu
˜
¨
oma vola ara maksab. 35 Samamoodi teeb mu taevane isa
¨
teiega, b kui te oma vennale sudamest ei andesta.” c
˜
Kui Jeesus oli konele˜
mise lopetanud, lahkus
¨
ta Galileast ja tuli ule Jordani Juudamaa piirialadele. d
¨
2 Talle jargnes suur hulk inimesi ja ta tegi nad seal terveks.
3 Variserid tulid Jeesuse
juurde, et teda proovile pan¨
na, ning kusisid: „Kas mehel
on lubatud oma naisest lahuta¨
˜
˜
da ukskoik millisel pohjusel?” e
4 Ta vastas: „Kas te pole lugenud, et tema, kes nad alguses
˜
loi, tegi nad meheks ja naiseks f
¨
˜
¨
5 ning utles: „Seetottu jatab
mees maha oma isa ja ema
¨
ning hoiab uhte oma naise¨
ga ja neist kahest saab uks”? g
6 Nad pole enam mitte kaks,
¨
vaid uks. Seega, mis Jumal
¨
on uhte pannud,1 seda inimene
¨
¨
argu lahutagu.” h 7 Nad utle¨
sid talle: „Miks siis Mooses ut¨
les, et igauks, kes naise endast
lahutab, peab andma talle la¨
hutustunnistuse?” i 8 Ta utles
¨
neile: „Teie sudame kanguse
¨
parast andis Mooses teile loa
oma naine endast lahutada, j
aga alguses see nii ei olnud. k
¨
9 Ma utlen teile, et kes lahu˜
tab naise endast muul pohjusel
¨
kui hooruse1 parast ja abiellub
teisega, see rikub abielu.” l
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˜
˜
¨
19:6 1 Sona-sonalt „uhte ikkesse pan˜
nud”. 19:9 1 Kr porneia. (Vt „Sonaseletusi”.)
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¨
¨
10 Jungrid utlesid talle:
„Kui mehe ja ta naisega on selline lugu, siis oleks parem mit¨
te abielluda.” 11 Ta utles nei˜
le: „Mitte koik ei toimi oma
˜
¨
elus nende sonade jargi, vaid
¨
uksnes need, kellel on see
and. a 12 On kohitsetuid, kes
¨
on sellisena sundinud, ja on
kohitsetuid, keda inimesed on
kohitsenud, ning on kohitsetuid1, kes on ise ennast kohit¨
senud taeva kuningriigi2 parast. Kes suudab oma elus
˜
¨
nende sonade jargi toimida,
tehku seda.” b
˜
13 Siis toid inimesed tema
¨
juurde vaikseid lapsi, et ta pa¨
neks oma kaed nende peale
ja palvetaks nende eest, kuid
¨
˜
jungrid torelesid toojatega. c
14 Jeesus aga lausus: „Las¨
ke lapsed olla, arge takistage neid minu juurde tulemast,
¨
sest nendesuguste paralt on
taeva kuningriik.” d 15 Ja ta
¨
pani oma kaed nende peale.
¨
¨
Siis laks ta sealt ara.
¨
16 Jeesuse juurde tuli
uks
˜
¨
noormees ja kusis: „Opetaja,
mida head ma pean tegema, et
saada igavene elu?” e 17 Jeesus vastas: „Miks sa minult
¨
¨
kusid, mis on hea? On uksainus, kes on hea.1 f Aga kui
sa tahad elu saada, siis pea
¨
ka edaspidi kaskudest kinni.” g
¨
18 Noormees kusis temalt:
„Millistest?” Jeesus vastas:
„Sa ei tohi tappa, h sa ei tohi
abielu rikkuda, i sa ei tohi varastada j ja sa ei tohi valetunnistust anda. k 19 Austa oma
isa ja ema l ning armasta oma
˜
˜
˜
19:12 1 Vt „Sonaseletusi”. 2 Voib tolkida ka „taevase kuningavalitsuse”.
¨
19:17 1 St on uksainus, kes otsustab, mis
on hea.
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ligimest nagu iseennast.” a
¨
20 Noormees utles talle:
˜
„Neist koigist olen ma kinni pidanud. Mis mul veel puudub?” 21 Jeesus kostis: „Kui
¨
sa tahad olla taiuslik, siis mine
¨ ¨
muu oma vara ja anna raha
vaestele, et sul oleks varandus
¨
taevas, b ning saa minu jarel¨
kaijaks.” c 22 Kui noormees
¨
seda kuulis, laks ta kurvalt minema, sest tal oli palju vara. d
¨
¨
23 Siis Jeesus utles oma jungritele: „Ma kinnitan teile, et
¨ ¨
rikkal on raske paaseda tae¨
va kuningriiki. e 24 Veel utlen ma teile, et kaamelil on
¨
˜
kergem minna labi noelasilma
¨ ¨
kui rikkal paaseda Jumala kuningriiki.” f
¨
25 Kui jungrid seda kuul¨
sid, olid nad rabatud ja kusi¨
˜
¨ ¨
sid: „Kes siis uldse voib paaseda?” g 26 Jeesus vaatas neile
¨
otse silma ja utles: „Inimestel
˜
on see voimatu, aga Jumalale
˜
˜
on koik voimalik.” h
¨
27 Seejarel kostis Peetrus:
˜
¨
„Meie oleme koik maha jatnud
¨
ja sulle jargnenud. Mida me
selle eest saame?” i 28 Jeesus
¨
utles neile: „Ma kinnitan teile, et uueksloomise ajal, kui
Inimesepoeg istub oma suursugusele troonile, istute teie¨
¨
gi, kes olete kainud mu ja¨
rel, kaheteistkumnele trooni˜
le ja moistate kohut Iisraeli
¨
¨
kaheteistkumne suguharu ule. j
¨
¨
29 Igauks, kes on maha jat˜
nud majad, vennad, oed, isa,
˜
˜
ema, lapsed voi pollud minu
¨
nime parast, saab tagasi saja¨
kordselt ja parib igavese elu. k
¨ ¨
30 Aga paljud esimesed jaavad viimasteks ja viimased
saavad esimesteks. l
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MATTEUSE 19:20–20:12

Taeva kuningriik1 on
majaisanda sarnane, kes
¨
¨
laks hommikul vara valja, et
¨ ¨
¨
palgata toolisi oma viinamae¨ ¨
le. a 2 Kui ta oli toolistega
¨
kokku leppinud paevapalgaks
¨
uhe denaari1, saatis ta nad vii¨
¨
¨
namaele. 3 Ta laks valja ka
¨
kolmanda tunni1 paiku ja nagi
˜
moningaid seismas turul ilma
¨ ¨
¨
toota. 4 Ta utles neile: „Min¨
ge teiegi viinamaele ja ma an˜
nan teile, mis on oiglane.”
¨
¨
5 Nii nad laksidki. Taas laks
¨
¨
ta valja kuuenda ja uheksanda tunni1 paiku ning tegi
˜
¨
nondasamuti. 6 Viimaks laks
¨
¨
ta uheteistkumnenda tunni1
¨
¨
paiku valja ja leidis jalle inime¨
si seismas. Ta utles neile: „Mis
¨
¨ ¨
te seisate siin terve paev toota?” 7 Nemad vastasid: „Kee¨
gi pole meid palganud.” Ta utles neile: „Minge ka teie viina¨
maele.”
˜
¨
8 Kui ohtu saabus, utles
¨
¨ ¨
viinamae omanik oma toode¨ ¨
juhatajale: „Kutsu toolised ja
¨
maksa neile palk valja, b alates viimastest kuni esimesteni.” 9 Kui tulid need, kes
¨
¨
olid palgatud uheteistkumnen¨
¨
dal tunnil, said nad igauks uhe
denaari. 10 Aga kui tulid esimesed, arvasid nad, et saavad rohkem, ent neilegi maksti
¨
uks denaar. 11 Saanud selle
¨
katte, hakkasid nad majaisan¨
daga nurisema 12 ja utlesid:
¨ ¨
„Need viimased tegid tood
¨
ainult uhe tunni, aga sina oled
¨ ¨
pidanud neid samavaarseks
¨
meiega, kes oleme terve paeva
˜
˜
20:1 1 Voib tolkida ka „taevane kunin˜
¨
gavalitsus”. 20:2 1 Rooma hobemunt.
(Vt lisa B14.) 20:3 1 Umbes kell 9 hommikul. 20:5 1 Umbes kell 12 ja kell 15.
20:6 1 Umbes kell 17.

MATTEUSE 20:13–21:2

˜
¨
korvetavas kuumuses ruga¨
nud!” 13 Aga ta vastas uhele
neist: „Kulla mees, ma ei tee
¨
sulle ulekohut. Eks sa leppi¨
nud minuga kokku uhe denaa˜
ri peale? a 14 Vota, mis sulle kuulub, ja mine. Ma tahan
anda sellele viimasele sama
palju kui sulle. 15 Kas mul
˜
pole oigust teha enda omaga,
˜
mida tahan? Voi on su silm
kade1, et ma hea2 olen?” b
16 Niiviisi saavad viimased
¨ ¨
esimesteks ja esimesed jaavad
c
viimasteks.”
¨
17 Olles teel ules Jeruusalemma, kutsus Jeesus kaks¨
˜
¨
teist jungrit korvale ja utles
¨
¨
neile: d 18 „Me laheme ules
Jeruusalemma ning Inimesepoeg antakse peapreestrite ja
¨
˜
kirjatundjate katte. Nad moistavad ta surma e 19 ja anna¨
vad ta muulaste katte pilgata, piitsutada ja postil huka¨
¨
ta. f Aga kolmandal paeval ara¨
tatakse ta ules.” g
¨ ¨
20 Siis poordus tema poole
Sebedeuse poegade ema koos
oma poegadega.h Ta kummardas tema ette ja tahtis temalt midagi paluda. i 21 Jee¨
sus kusis temalt: „Mida sa
soovid?” Naine vastas: „Anna
˜
mulle sona, et need mu kaks
¨
poega istuvad uks su paremal
¨
ja teine su vasakul kael sinu
kuningriigis.” j 22 Jeesus vastas: „Te ei tea, mida te palute.
˜
Kas te voite juua karikast, mil¨
lest mul tuleb juua?” k Nad utle˜
¨
sid talle: „Voime kull.” 23 Ta
¨
kostis: „Minu karikast te kull
joote, l kuid seda, kes istuvad
˜
¨
mu paremal voi vasakul kael,
ei otsusta mina, vaid need ko˜
˜
˜
˜
20:15 1 Sona-sonalt „kuri”. 2 Voib tolkida ka „helde”.
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had kuuluvad neile, kelle mu
isa on valinud.” a
¨
24 Kui teised kumme sellest kuulsid, said nad nende
kahe venna peale pahaseks. b
25 Jeesus aga kutsus nad
˜
¨
koik enda juurde ja utles: „Te
teate, et rahvaste valitsejad
¨
peremehetsevad rahvaste ule
¨
˜
ja suured ulemad voimutsevad
¨
nende ule. c 26 Teie seas aga
¨
argu olgu nii,d vaid kes tahab
saada teie seas suureks, olgu
teie teenija, e 27 ja kes tahab
olla teie seas esimene, olgu
teie ori. f 28 Just nagu Inimesepoeg ei ole tulnud mitte selleks, et teda teenitaks, vaid
teenima g ja andma oma elu lunastushinnaks paljude eest.” h
¨
29 Kui nad Jeerikost valja
¨
¨
laksid, jargnes talle suur rah¨ ¨
vahulk. 30 Tee aares istusid
kaks pimedat. Kui nad kuulsid,
¨
¨ ¨
et Jeesus laheb mooda, hakka¨ ¨
sid nad huudma: „Isand, Taaveti poeg, halasta meie pea¨
le!” i 31 Ent inimesed kaski¨ ¨
sid neil vait jaada. Nemad
¨ ¨
aga huudsid seda valjemini:
„Isand, Taaveti poeg, halasta meie peale!” 32 Siis Jee¨
sus peatus, kutsus neid ja kusis: „Mida te tahate, et ma teile
¨
teeksin?” 33 Nad utlesid talle: „Isand, tee nii, et meie silmad avaneksid.” 34 Jeesusel
hakkas neist kahju, ta puudutas nende silmi j ning kohe said
¨
¨
nad nagemise tagasi ja jargnesid talle.
˜
Kui nad joudsid Jeruu¨
salemma lahedale
ja saa˜
¨
busid Betfagesse Olimael, saa¨
¨
tis Jeesus valja kaks jungrit, k
¨
2 oeldes neile: „Minge sinna
¨
kulla, mis eemalt paistab, ja
kohe te leiate kinniseotud ees-
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¨
¨ ¨
li koos saluga1. Paastke need
lahti ja tooge minu juurde.
¨
3 Kui keegi teile midagi utleb,
siis vastake: „Isandal on neid
vaja.” Seepeale annab ta need
otsekohe.”
˜
¨
4 See koik toimus, et la¨
˜
heksid taide need Jumala so¨
nad, mis ta utles
¨ oma prohve¨
ti kaudu: 5 „Oelge Siioni tutrele: „Sinu kuningas tuleb su
juurde.a Ta on tasase meelega b
¨
ja istub eesli seljas, jah, salu
seljas, koormalooma poja seljas.”” c
¨
¨
6 Jungrid laksidki ja tegid
¨
tapselt nii, nagu Jeesus oli
˜
neid juhendanud. d 7 Nad toid
¨
eesli ja salu ning panid nende
¨
ule oma pealisriided ja ta is¨
tus s alu selga. e 8 Suurem
jagu inimesi laotas oma pealisriided tee peale, f teised aga
raiusid puudelt oksi ja asetasid need teele. 9 Rahvas, kes
¨
¨ ¨
kais Jeesuse ees ja taga, huu¨ ¨
dis: „Too
p
a
aste1
Taaveti
po˜
jale! g Onnistatud olgu, kes tuleb Jehoova nimel! h Too talle
¨ ¨
¨
˜
paaste, sina, kes oled ulal korgustes!” i
10 Kui Jeesus Jeruusalem˜
˜
ma joudis, loi kogu linn kiha¨
ma ja inimesed kusisid: „Kes
see on?” 11 Rahva hulgas
¨ ¨
raagiti: „Tema on see prohvet
Jeesus j Galilea Naatsaretist.”
¨
12 Jeesus laks templisse
¨
˜
ning ajas valja koik, kes temp¨ ¨
lis ostsid ja muusid, ning
¨
¨
lukkas umber rahavahetajate
¨ ¨
lauad ja tuvimuujate pingid. k
¨
13 Ta utles neile: „Kirjuta˜
˜
¨
21:2 1 Voib tolkida ka „takuga”. 21:9
¨
1 Kr hosanna, mis tahendab „me palu¨ ¨
me, paasta”. See oli palve Jumalale, et
¨ ¨
ta paastaks Jeesuse.
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tud on: „Minu koda nimetatakse palvekojaks”, a aga teie
¨ ¨
teete selle roovlikoopaks!” b
14 Templis tuli tema juurde pimedaid ja jalust vigaseid
ning ta tegi nad terveks.
15 Kui peapreestrid ja kir¨
jatundjad nagid tema imetegusid ning poisse, kes templis
¨ ¨
¨ ¨
huudsid: „Too paaste Taaveti
¨
c
pojale!”, said nad vaga paha¨
d
seks 16 ja utlesid talle: „Kas
¨
sa kuuled, mida need utlevad?” Jeesus vastas: „Jah,
kuulen. Kas te pole lugenud: „Laste ja imikute suu
kaudu oled sa toonud kii¨
tuse”?” e 17 Jattes nad sinna¨
¨
paika, laks ta linnast valja Be¨ ¨
f
taaniasse ja oobis seal.
18 Varahommikul linna ta¨
gasi tulles tundis ta nalga. g
¨
¨ ¨
19 Marganud tee aares viigi¨
puud, laks ta selle juurde. Aga
kuna ta ei leidnud sellelt muud
¨
¨
kui lehti, h utles ta puule: „Argu
sul enam iial olgu vilja!”i Ja
¨
viigipuu kuivas otsekohe ara.
¨
¨
20 Seda nahes jungrid imes¨
tasid ja utlesid: „Kuidas see
¨
¨
viigipuu kull kohe ara kuivas?” j 21 Jeesus vastas neile:
„Ma kinnitan teile: kui te usuksite ega kahtleks, siis te ei suudaks teha mitte ainult seda,
mida mina tegin viigipuuga,
˜
¨
¨
vaid voiksite oelda sellele mae˜
le: „Touse oma paigast ja lange merre,” ja nii ka juhtuks. k
˜
¨
22 Koike, mille parast te usus
palvetate, te ka saate.” l
¨
23 Kui ta oli lainud temp˜
lisse ja opetas seal, tulid
peapreestrid ja rahvavane¨
mad tema juurde ning kusi˜
sid: „Mis oigusega sa neid tegusid teed? Kes on sulle selle voli andnud?” m 24 Jeesus

MATTEUSE 21:25–45
vastas neile: „Ka mul on tei¨
¨
le uks kusimus. Kui te mulle
¨
vastate, siis utlen minagi tei˜
le, mis oigusega ma neid tegusid teen. 25 Kust oli Johan˜
nese ristimine, kas taevast voi
inimestest?” Nemad aga aruta¨
sid omavahel: „Kui me utleme:
¨
„Taevast”, siis ta utleb meile: „Miks te siis teda ei usku¨
nud?” a 26 Kui me aga utleme:
„Inimestest”, siis tuleb meil
˜
karta rahvast, sest koik peavad Johannest prohvetiks.”
27 Niisiis vastasid nad Jeesusele: „Me ei tea.” Tema kos¨
tis: „Ega minagi teile utle, mis
˜
oigusega ma neid tegusid
teen.
¨
28 Mis te arvate? Uhel me¨
hel oli kaks poega. Ta laks esi¨
mese juurde ja utles talle:
¨
¨
„Laps, mine tana viinamae¨ ¨
le toole.” 29 See vastas talle:
„Ma ei taha”, aga hiljem ka¨
hetses ja laks siiski. 30 Mees
¨
¨
laks ka teise juurde ja utles sedasama. Too vastas: „Hea
¨
¨
kull, isand”, aga ei lainud.
¨
31 Kumb neist kahest taitis
isa tahet?” Nad vastasid: „Esi¨
mene.” Jeesus utles neile: „Ma
kinnitan teile, et maksukogujad ja prostituudid saavad enne teid Jumala kuningriiki1.
¨
32 Sest Johannes tuli ja nai˜
tas teile oiguse teed, aga teie ei
uskunud teda. Ent maksukogujad ja prostituudid uskusid te¨
da b ja teie, ehkki te seda nagite, ei tundnud hiljemgi kahetsust ega hakanud teda uskuma.
˜
33 Kuulake teist moistujut¨
tu. Oli uks mees, maaomanik,
¨
kes rajas viinamae, c tegi sel¨
le umber aia, raius sinna su˜
˜
21:31 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsusse”.
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˜
rutorre ja ehitas torni.a Ta
¨
¨
andis viinamae aednike katte
¨
˜ ˜
rendile ja randas ise voorsile. b
¨
34 Kui saagikoristusaeg katte
˜
joudis, saatis ta orjad aedni¨
ke juurde oma saagiosa jarele.
˜
35 Aednikud aga votsid tema
˜
orjad kinni ning monda nad
˜
˜
peksid, mone tapsid, mone
viskasid kividega surnuks. c
36 Taas saatis ta orjad, rohkem kui esimesel korral, aga
aednikud tegid nendega sedasama. d 37 Viimaks saatis ta
˜
nende juurde oma poja, moel¨
des: „Kullap nad mu pojast
¨
lugu peavad.” 38 Poega na¨ ¨
hes raakisid aednikud omava¨
hel: „See on parija.e Tapame
¨
¨
ta ara, siis saame tema paran˜
di endale!” 39 Nad votsid ta
¨
¨
kinni, viskasid viinamaelt val¨
¨ ¨
ja ja tapsid ara. f 40 Kui nuud
¨
viinamae omanik tuleb, mida
ta nende aednikega teeb?”
41 Peapreestrid ja rahvavane¨
mad utlesid talle: „Kuna nad
on kurjad, siis hukkab ta nad
hirmsal kombel ja rendib vii¨
¨
namae valja teistele aednikele,
˜
kes annavad talle saaki oigel
ajal.”
¨
42 Jeesus utles neile: „Kas
¨
te pole puhakirjast lugenud:
˜
„Kivi, mille ehitajad korvale
heitsid, on saanud nurga tipmiseks kiviks. g See on Jehoovalt ja on meie silmis imeli¨
¨
ne”? h 43 Seeparast ma utlen
˜
teile: Jumala kuningriik voe¨
takse teilt ara ja antakse rahvale, kes selle vilja kannab.
44 Kes selle kivi peale kukub,
kukub end puruks, i ning kelle
peale see kivi kukub, selle teeb
˜
see pihuks ja pormuks.” j
45 Kui peapreestrid ja va˜
riserid neid moistujutte kuul-
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¨ ¨
sid, taipasid nad, et ta raakis
a
neist. 46 Nad tahtsid teda
¨
˜
kull kinni votta, kuid kartsid
rahvast, sest see pidas teda
prohvetiks. b
¨ ¨
Jeesus ra akis neile
¨
˜
veel uhe moistujutu:
2 „Taeva kuningriik1 sarnaneb kuningaga, kes korraldas
oma pojale pulmapeo. c 3 Ta
saatis oma orjad kutsutuid
pulma paluma, aga need ei
tahtnud tulla. d 4 Siis saatis
¨
ta¨ valja teised orjad, lausudes:
„Oelge kutsutuile: „Ma olen
¨ ¨
valmistanud pidusoogi, pullid ja nuumloomad on tape˜
tud ning koik on valmis. Tulge pulmapeole!”” 5 Kutsutud
¨
¨
˜
aga laksid ukskoikselt mine¨
˜
ma, uks oma pollule, teine
¨
¨ ¨
¨
e
ariasju ajama, 6 ulejaanud
˜
aga votsid tema orjad kinni,
˜
monitasid neid ja tapsid nad.
7 Kuningas vihastus, saatis
˜
¨
oma sojavaed, hukkas need
˜
˜
mortsukad ja poletas nende
¨
f
linna maha. 8 Siis ta utles
oma orjadele: „Pulmapeoks on
˜
koik valmis, aga kutsutud pol¨
¨ ¨
nud seda vaart. g 9 Seeparast
¨
minge linnast valja viivatele
˜
teedele ja kutsuge pulma koik,
¨
keda leiate.” h 10 Orjad lak¨
sidki valja teedele ja kutsusid
˜
kokku koik, keda leidsid, nii
kurjad kui ka head, ja pulma¨
saal sai pidulisi1 tais.
¨
11 Kui kuningas tuli kulalisi
¨
¨
ule vaatama, markas ta meest,
kel polnud pulmariideid sel¨
jas, 12 ja kusis temalt: „Kulla
mees, kuidas sa siia ilma pulmariieteta sisse said?” Mees

22

˜
˜
22:2 1 Voib tolkida ka „taevane kuninga˜
˜
valitsus”. 22:10 1 Voib tolkida ka „laua
¨ ¨
¨
aares kulitajaid”.
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˜
aga ei saanud sonagi suust.
¨
13 Siis utles kuningas oma
¨
teenritele: „Siduge tal kaed ja
¨
jalad kinni ning heitke ta valja pimedusse! Seal ta nutab ja
kiristab hambaid.”
14 Sest paljud on kutsutud,
¨
aga vahesed on valitud.”
¨
¨
15 Siis laksid variserid ara
¨
˜
ja pidasid uheskoos nou, kui˜
˜
¨ ¨
das teda sonadest loksu puuda. a 16 Nad saatsid oma
¨
jungrid koos Herodese ˜ poolda¨
jatega b talle utlema: „Opetaja,
˜
me teame, et sa armastad tode
˜
˜
ja opetad Jumala teed toes
ega taotle kellegi poolehoidu, sest sa ei otsusta inimes¨
˜
te ule pinnapealse
mulje poh¨
jal. 17 Utle siis, mida sa ar˜
vad. Kas on oige maksta keis˜
rile pearahamaksu voi mitte?”
18 Aga nende kurjust teades
¨
utles Jeesus: „Miks te mind
kiusate, te silmakirjatsejad?
¨
19 Naidake mulle maksuraha.”
˜
Nad toid talle denaari1. 20 Ta
¨
kusis neilt: „Kelle kujutis ja
pealiskiri see on?” 21 Nad
vastasid: „Keisri.” Seepeale ta
¨
utles neile: „Andke siis keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale.” c
22 Kui nad seda kuulsid, siis
¨
nad imestasid, jatsid ta sinna¨
paika ja laksid minema.
¨
23 Sel paeval tulid Jeesuse
juurde saduserid, kes ei usu
¨
¨
¨
d ja kusisid
ulesaratamist,
te˜
malt: e 24 „Opetaja, Mooses
¨
utles: „Kui mees sureb, ilma
et tal oleks lapsi, peab ta
vend abielluma tema naisega ja
soetama temaga oma vennale
¨
jarglase.” f 25 Meie juures oli
22:19 1 Vt lisa B14.

MATTEUSE 22:26–23:7
seitse venda. Esimene abiellus ja suri ning kuna tal pol¨
¨
nud jarglast, jai tema naine ta
vennale. 26 Sama juhtus teise ja kolmanda vennaga ku¨
ni seitsmendani valja. 27 Viimaks suri ka naine. 28 Kelle
naiseks nende seitsme hulgast
¨
¨
¨
saab ta parast ulesaratamist?
˜
On ta ju olnud nende koikide
naine.”
29 Jeesus vastas neile: „Te
olete eksiteel, kuna te ei tunne
¨
¨
puhakirja ega Jumala vage, a
¨
¨
30 sest kui toimub ulesara˜
tamine, ei voeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu
inglid taevas. b 31 Mis aga
¨
¨
puutub surnute ulesaratamisse, siis kas te pole luge¨
nud, mida Jumal teile on oelnud: 32 „Mina olen Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal”? c Tema pole mitte
surnute, vaid elavate Jumal.” d
33 Seda kuuldes rahvahulgad
¨
˜
hammastusid tema opetusest. e
34 Kui variserid kuulsid, et
ta oli saduseride suu sulge¨
nud, tulid nad kokku. 35 Uks
neist, vilunud seadusetundja,
¨
kusis ˜ teda proovile pannes:
¨
36 „Opetaja, milline kask Moosese seaduses on suurim?”f
37 Ta vastas: „„Armasta Je¨
hoovat, oma Jumalat, kogu sudamest ja hingest ja kogu oma
˜
moistusega.” g 38 See on suu¨
rim ja esimene kask. 39 Teine, selle sarnane, on see: „Armasta oma ligimest nagu iseen¨
˜
nast.” h 40 Neil kahel kasul pohinevad1 Moosese seadus ja
prohvetiraamatud2.” i
˜
˜
¨
22:40 1 Sona-sonalt „nende kahe ka¨
¨
su kuljes ripuvad”. 2 Valjend „Moosese
seadus ja prohvetiraamatud” viitab tervele Piibli heebreakeelsele osale.
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¨ ¨
41 Kui nuud variserid olid
¨
¨
uheskoos, kusis Jeesus neilt: a
42 „Mis te arvate, kelle poeg
on messias?” Nad vastasid
¨
talle: „Taaveti.” b 43 Ta kusis:
¨
„Kuidas siis Taavet puha vai˜
mu mojutusel c teda isandaks
¨
nimetab, oeldes: 44 „Jehoo¨
va utles mu isandale: „Istu
¨
mu paremale kaele, kuni ma
panen su vaenlased su jalge alla””? d 45 Taavet nimetab teda isandaks. Kuidas siis
messias on Taaveti poeg?” e
46 Mitte keegi ei suutnud tal˜
¨
le sonagi vastata ja sellest pae¨
vast alates ei soandanud kee¨
gi temalt enam midagi kusida.
Jeesus hakkas rahvahul¨
kadele ja oma jungrite˜
¨
le konelema, oeldes: 2 „Kirjatundjad ja variserid on istunud
¨
Moosese istmele1. 3 Seepa˜
¨
rast koike, mida nad teile utlevad, tehke ja pidage, aga nen¨
¨
de tegude jargi arge tehke,
¨ ¨
¨
sest nad raagivad kull, aga ei
˜
¨
tee oma sonade jargi. f 4 Nad
seovad kokku raskeid koormaid ja panevad need inimes˜
te olule, g aga ise ei taha neid
˜
˜
sormegagi liigutada. h 5 Koik
oma teod teevad nad selleks,
et inimesed neid vaataksid, i
sest nad teevad endale suured palvekarbikesed1 j ja nen˜
de roivaste narmad on pikad. k
˜
6 Nad armastavad aukohti oh¨ ¨
tusookidel, esimesi1 istmeid
¨
sunagoogides l 7 ja seda, et
inimesed neid turgudel aupak-

23

˜
˜
˜
23:2 1 Voib tolkida ka „on votnud endale
˜
˜
Moosese koha”. 23:5 1 Voib tolkida ka
¨
„sest nad suurendavad oma fulakteerio¨
ne”. Need olid vaiksed karbid, mis sisaldasid nelja katket Moosese seadusest.
Juudi mehed kandsid neid oma laubal ja
¨
˜
vasakul kael kui amulette. 23:6 1 Voib
˜
tolkida ka „parimaid”.
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likult tervitaksid ja neid rabideks1 nimetaksid. 8 Teie aga
¨
arge laske end nimetada ra¨
˜
biks, sest uks on teie opeta˜
ja, a ent teie koik olete vennad.
¨
9 Samuti arge nimetage kedagi maa peal oma isaks1, sest
¨
b — see, kes on
uks on teie Isa
¨
taevas. 10 Arge ka laske end
¨
nimetada juhiks, sest uks on
teie juht — Kristus. 11 Aga
suurim teie seas olgu teie tee¨
nija. c 12 Kes ennast ise ulendab, seda alandatakse, d aga
¨
kes on alandlik, seda ulendatakse. e
¨
13 Hada teile, kirjatundjad
ja variserid, te silmakirjatsejad! Te sulgete inimeste ees
tee taeva kuningriiki1. Ise te
¨
ei lahe sinna ega lase ka neid,
kes tahaksid minna. f 14 - - -1
¨
15 Hada teile, kirjatundjad
ja variserid, te silmakirjatse¨
¨
jad! g Te randate labi maad ja
¨ ¨
mered, et poorata oma usku1
˜ ¨
kasvoi uks inimene, ja kui see
˜
teil onnestub, teete temast Ge¨ ¨
henna vaarilise — kaks korda
hullema, kui te ise olete.
¨
16 Hada teile, pimedad tee¨
juhid, h kes utlete: „Kui keegi annab vande templi nimel,
¨
pole sel tahtsust, aga kui keegi annab vande templi kulla
nimel, on ta kohustatud vannet pidama”! i 17 Te rumalad
ja pimedad! Mis on tegelikult
¨
˜
tahtsam, kas kuld voi tem¨
pel, mis kulla on puhitsenud?
¨
18 Te utlete ka: „Kui keegi an˜
23:7 1 Juudi opetaja aunimetus. 23:9
˜
1 Moeldakse religioosset tiitlit. 23:13
˜
˜
1 Voib tolkida ka „taevasesse kuningavalitsusse”. 23:14 1 See salm puudub
¨
vanimates kreekakeelsetes kasikirjades.
˜
˜
(Vt lisa A3.) 23:15 1 Voib tolkida ka „te¨ ¨
ha proseluudiks”.
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nab vande altari nimel, pole
¨
sel tahtsust, aga kui keegi annab vande altaril oleva ohvrianni nimel, on ta kohustatud
vannet pidama.” 19 Te pime¨
dad! Mis on tegelikult taht˜
sam, kas ohvriand voi altar,
¨
mis anni puhitseb? 20 See¨
parast, kes vannub altari ni˜
mel, vannub selle ja koige nimel, mis selle peal on; 21 ja
kes vannub templi nimel, vannub selle nimel ja tema nimel,
kes seal elab; a 22 ja kes vannub taeva nimel, vannub Jumala trooni nimel ja tema nimel, kes sellel istub.
¨
23 Hada teile, kirjatundjad
ja variserid, te silmakirjatse¨
¨
jad! Te annate kumnist mun¨ ¨
dist, tillist ja koomnest, b aga
ei hooli sellest, mis on Moo˜
sese seaduses kaalukam: oiglusest, c halastusest d ja ustavu¨
sest. Kumnist tuleb anda, aga
˜
¨
neid teisi asju ei voi tahtsusetuks pidada. e 24 Te pimedad
¨
¨ ¨
teejuhid, f te kurnate valja saase, g aga neelate alla kaameli! h
¨
25 Hada teile, kirjatundjad
ja variserid, te silmakirjatsejad! Te puhastate karika ja
¨
vaagna valjastpoolt, i aga seest
¨
on need tais ahnust1 j ja talitsematust. k 26 Sa pime variser, puhasta esmalt karikas
ja vaagen seest, et see saaks
¨
puhtaks ka valjast.
¨
27 Hada teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad! l Te sarnanete lub¨
jatud haudadega, m mis kull
¨
valjast paistavad ilusad, aga
¨
seest on tais surnute luid
¨
ja igasugust ruvedust. 28 Nii
ka teie paistate inimestele
˜
˜
¨ ¨
23:25 1 Voib tolkida ka „roovsaaki”.

MATTEUSE 23:29–24:12

¨
˜
valiselt oigetena, aga seesmi¨
selt olete labini silmakirjalikud
¨
¨
ja tais ulekohut. a
¨
29 Hada teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad! b Te ehitate prohveti˜
tele haudu ja kaunistate oigete
¨
hauakoopaid c 30 ning utlete:
„Kui me oleksime elanud oma
¨
¨
esiisade paevil, siis meie kull
poleks koos nendega prohvetite verd valanud.” 31 Seega
te ise tunnistate endi vastu, et
te olete nende pojad, kes tap¨
sid prohveteid. d 32 Eks taitke
˜ ˜
siis oma esiisade moot1!
¨
33 Te maod, te rastikute
˜
¨ ¨
sugu, e kuidas te motlete paaseda Gehenna kohtu eest? f
¨
34 Seeparast saadan ma teie
juurde prohveteid, g tarku ja
˜
˜
opetajaid. h Moned neist te tai
pate ja hukkate postil ning
˜
monda neist te piitsutate j oma
¨
sunagoogides ja kiusate taga k
¨
¨
uhes linnas teise jarel, 35 nii
˜
˜
et teie peale tuleb koigi oigete veri, mis maa peal on vala˜
tud, alates oige Aabeli verest l
kuni Barakja poja Sakarja ve¨
reni, mille te valasite puhamu
ja altari vahel. m 36 Ma kinni˜
tan teile: see koik tabab seda
˜
polvkonda.
37 Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes tapad prohveteid ja
viskad kividega surnuks need,
kes sinu juurde on saadetud! n Kui sageli ma tahtsin koguda su lapsed kokku, nagu
kana kogub tibud oma tiibade
alla! Aga teie ei tahtnud tulla. o
¨
38 Jumal hulgab1 teie templi
¨ ¨
ja sellisena see teile jaab. p
¨
¨ ¨
39 Ma utlen teile: nuudsest ei
˜
˜
23:32 1 Voib tolkida ka „esiisade pattu˜ ˜
˜
˜
de moodunou”. 23:38 1 Teine voimalik
¨
tahendus: „laastab”.
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¨
¨
nae
˜ te mind enne, kui utlete:
„Onnistatud olgu, kes tuleb Jehoova nimel!”” a
Kui Jeesus templist lah¨
kus, astusid jungrid ta
¨
juurde, et naidata talle temp¨
lihooneid. 2 Ta utles neile:
¨
˜
„Eks te nae seda koike? Ma
¨
kinnitan teile: ei jaeta siin
˜
kivi kivi peale, koik kistakse
b
maha.”
˜
¨
3 Kui ta Olimael istus, tulid
¨
¨
jungrid tema juurde ja kusisid
¨
temalt omavahel olles: „Utle
˜
¨
meile, millal see koik sunnib
ning mis on sinu kohaloleku1 c
¨
ja selle ajastu1 viimsete paeva¨
de tundemark.” d
4 Jeesus vastas: „Vaadake,
et keegi teid ei eksitaks, e
5 sest paljud tulevad minu
¨
nime all ja utlevad: „Mina olen
messias,” ning eksitavad pal˜
jusid. f 6 Te saate kuulda so¨
˜
˜
jakara ja sonumeid sodadest.
¨ ¨
Vaadake, et te kartma ei loo,
˜
sest see koik peab toimuma,
˜
aga lopp ei ole sellega veel
¨
kaes. g
˜
7 Rahvas touseb rahva vastu ja kuningriik kuningrii¨
¨
gi vastu h ning naljahadasid i ja
¨
¨
maavarinaid tuleb uhes pai˜
¨
gas teise jarel. j 8 See koik on
kannatuste1 algus.
9 Siis kiusatakse teid taga, k
˜
teid tapetakse l ja koik rahvad
¨
vihkavad teid minu nime parast. m 10 Siis paljud taga¨
nevad usust1, annavad uks¨
¨
teist ara ja vihkavad uksteist.
˜
11 Touseb palju valeprohveteid, kes eksitavad paljusid, n
¨
12 ning kuna seadusetus uha
kasvab, jaheneb paljude ar-

24

˜
˜
24:3 1 Vt „Sonaseletusi”. 24:8 1 Sona˜
¨
˜
sonalt „sunnitusvalude”. 24:10 1 So˜
na-sonalt „paljud komistavad”.
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˜
mastus. 13 Aga kes lopuni
¨ ¨
vastu peab, see paastetakse. a
˜
14 Head sonumit kuningriigist1 kuulutatakse kogu maail˜
mas tunnistuseks koigile rah˜
vastele b ja siis tuleb lopp.
¨
¨
15 Kui te naete puhas pai¨
gas seismas jaledat laastajat, c
¨ ¨
millest on raakinud prohvet
Taaniel (kes seda loeb, pangu
¨
teraselt tahele), 16 siis need,
˜
kes on Juudamaal, pogene¨
gu magedele. d 17 Kes on ka¨
tusel1, argu tulgu alla oma ma˜
jast midagi votma, 18 ja kes
˜
¨
on pollul, argu mingu tagasi
˜
¨
oma kuube votma. 19 Hada
naistele, kes on lapseootel
˜
¨
voi imetavad last neil paevil! 20 Palvetage, et teil ei
˜
tuleks pogeneda talvel ega
¨
hingamispaeval. 21 Sest siis
tuleb suur viletsus1, e mille
sarnast pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega
tule ka edaspidi. f 22 Kui neid
¨
¨
¨ ¨
paevi ei vahendataks, ei paa¨
¨
seks ukski inimene, aga ara¨
¨
valitute parast vahendatakse
g
neid.
¨
23 Siis, kui keegi teile utleb: „Vaata, messias on siin!” h
˜
¨
voi „Vaata, seal!”, arge usku˜
ge. i 24 Sest touseb valemessiaid ja valeprohveteid j ning
¨
need teevad suuri tunnustahti
˜
k
ja imesid, et eksitada, kui voi¨
malik, ka aravalituid. 25 Ma
olen teid hoiatanud. 26 Kui
¨
teile siis oeldakse: „Vaata, ta
˜
¨
¨
on korbes!”, arge minge val˜
¨
ja, voi kui oeldakse: „Vaata,
¨
ta on tagatoas!”, arge uskuge. l
˜
˜
24:14 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsusest”. 24:17 1 Enamikul majadest oli
˜
lame katus, mida voidi kasutada mitmesuguste tegevuste jaoks. 24:21 1 Vt
˜
„Sonaseletusi”.
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¨
¨
27 Sest otsekui valk sahva¨ ¨
tab idas ja paistab laande, nii
on ka Inimesepoja kohalolek. a
28 Kus on korjus, sinna kogunevad kotkad. b
¨
29 Vahetult parast nende
¨
¨
paevade viletsust pimeneb paike c ning kuu ei anna enam val¨
gust, tahed langevad taevast
¨
˜
ja taeva vagesid koigutatakd
se. 30 Siis ilmub taevas Ini¨
˜
mesepoja tunnustaht ja koik
˜
maa suguvosad taovad endale ahastusest vastu rinda e ning
¨
naevad Inimesepoega f tulevat
¨
taeva pilvede peal oma vagevuses ja suures auhiilguses. g
¨
31 Ta saadab oma inglid valja
¨ ¨
valju trompetihaalega ja need
¨
koguvad tema aravalitud kokku nelja tuule poolt, taeva
¨
¨ ¨
uhest a˜ arest teiseni. h
32 Oppige viigipuust: nii˜
¨
pea kui selle vorsed lahevad
punga ja ilmuvad lehed, te teate, et suvi on ligidal. i 33 Sa¨
˜
muti, kui te naete koike seda,
siis teadke, et Inimesepoeg
¨
on lahedal, ukse taga. j 34 Ma
˜
kinnitan teile, et see polvkond
˜
ei kao enne, kui see koik toimub. 35 Taevas ja maa kao˜
vad, aga minu sonad ei kao
mitte. k
¨
36 Seda paeva ja tundi ei
tea keegi, l ei taeva inglid ega
¨
ka Poeg, vaid uksnes Isa. m
¨
37 Sest nagu olid Noa paevad, n nii on ka Inimesepoja
kohaloleku aeg. o 38 Nii nagu
¨
oli noil paevil enne veeuputust
˜
˜
˜
— inimesed soid ja joid, vot¨
sid naisi ja laksid mehele sel¨
¨
le paevani, kui Noa laks laeva, p
¨ ¨
39 ega pooranud toimuvale
¨
tahelepanu, kuni tuli veeupu¨
˜
tus ja puhkis nad koik minema q —, nii on ka Inimesepoja

MATTEUSE 24:40–25:17
kohaloleku ajal. 40 Siis on
˜
¨
˜
kaks meest pollul, uks voe¨
takse vastu ja teine jaetakse
maha. 41 Kaks naist on jah¨
¨
˜
vatamas kasikiviga, uks voe¨
takse vastu ja teine jaetak¨
¨
se maha. a 42 Seeparast pusige valvel, kuna te ei tea seda
¨
paeva, kui teie Isand tuleb. b
¨
43 Aga teadke uht: kui majaperemees teaks, millise vahi¨
korra ajal1 varas tuleb, c pusiks
¨
ta arkvel ega laseks oma majja
sisse murda. d 44 Olge teiegi
valmis, e sest Inimesepoeg tuleb tunnil, mil te seda ei arva.
45 Kes on tegelikult ustav
ja arukas ori, kelle ta isand
¨ ¨
on maaranud oma majateenija¨
˜
te ule andma
neile toitu oigel
˜
ajal? f 46 Onnelik on see ori,
kui ta isand tulles leiab teda
nii tegevat. g 47 Ma kinnitan
¨ ¨
teile: ta maarab tema kogu
¨
oma vara ule.
48 Aga kui see ori oleks
˜
¨
nurjatu ja motleks oma sudames: „Mu isand viibib,” h 49 ja
hakkaks oma kaasorje peksma
ning koos paadunud joodiku¨ ¨
tega sooma ja jooma, 50 siis
¨
selle orja isand tuleks paeval,
mil ta teda ei oota, ja tunnil,
mida ta ei tea, i 51 ning karis˜
taks teda koige karmimal moel
ja heidaks ta samasse paika,
kus on silmakirjatsejad. Seal
ta nutaks ja kiristaks hambaid. j
Taeva kuningriik1 sar¨
naneb kumne neitsiga,
˜
kes votsid oma lambid k ja
¨
¨
laksid valja peigmehele vastu. l 2 Viis neist olid rumalad ja viis arukad. m 3 Ruma-

25

˜
˜
¨ ¨
24:43 1 Voib tolkida ka „millisel ootun˜
˜
nil”. 25:1 1 Voib tolkida ka „taevane kuningavalitsus”.
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˜
¨
lad votsid kull kaasa lam˜
˜
bid, kuid oli ei votnud, 4 aru˜
kad aga votsid peale lampide
˜
kaasa ka anumad oliga. 5 Kui
peigmees viibis, kippus neile
˜
¨
koigile uni peale ja nad jaid
¨ ¨
magama. 6 Keset o od aga
¨ ¨
kostis huud: „Peigmees tu¨
leb! Minge valja talle vastu!”
˜
˜
¨
7 Siis tousid koik neitsid ules
ja seadsid oma lambid kor¨
da. a 8 Rumalad utlesid aru˜
katele: „Andke osa oma olist
meile, sest meie lambid hakkavad kustuma.” 9 Arukad vas¨
tasid: „Sellest ei pruugi jatkuda nii meile kui ka teile. Min˜
¨ ¨
ge parem olimuujate juurde ja
ostke endale.” 10 Sel ajal kui
¨
nad laksid ostma, tuli peigmees. Neitsid, kes olid valmis,
¨
laksid koos temaga pulmapeole b ja uks suleti. 11 Hiljem
¨
¨ ¨
tulid ka ulejaanud neitsid ja
¨
utlesid: „Isand, isand, ava
meile!” c 12 Tema vastas: „Ma
kinnitan teile, et ma ei tunne
teid.”
¨
¨
13 Seeparast pusige valvel, d
¨
sest te ei tea seda paeva ega
tundi. e
14 Kuningriik sarnaneb ka
˜ ˜
mehega, kes enne voorale
¨
maale randamist kutsus oma
orjad ja usaldas oma
vara nen¨
de hoolde. f 15 Uhele ta andis viis talenti, teisele kaks ja
¨
˜
kolmandale uhe talendi hobe¨
¨
˜
munte,1 igauhele tema voime¨
¨
˜ ˜
te jargi, ja laks voorale maale. 16 See, kes oli saanud
¨
¨
viis talenti, laks kohe ari tegema ja teenis viis lisaks. 17 Ja
see, kes oli saanud kaks talen¨
˜
25:15 1 Uks kreeka talent vordus
20,4 kg. Seega viis talenti oli 102 kg ja
kaks talenti 40,8 kg. (Vt lisa B14.)
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ti, teenis kaks lisaks. 18 Aga
see ori, kes oli saanud vaid
¨
¨
uhe talendi, laks ja kaevas
maasse augu ning peitis oma
˜
¨
isanda hoberahad ara.
¨
19 Pika aja parast tuli orjade isand tagasi ja hakkas nendega arveid klaariks tegema. a
20 Siis astus tema ette see,
kes oli saanud viis talenti, ning
¨
lisas veel viis, oeldes: „Isand,
sa usaldasid mulle viis talen¨
ti, nae, ma teenisin viis talenti
¨
juurde.” b 21 Isand utles talle:
„Tubli, sa hea ja ustav ori! Sa
¨
oled olnud ustav vahese eest
hoolitsedes, ma panen su palju
¨
˜ ˜
ule. c Roomusta koos oma isan¨
daga.” d 22 Jargmisena astus
tema ette see, kes oli saanud
¨
kaks talenti, ja utles: „Isand,
sa usaldasid mulle kaks talenti,
¨
nae, ma teenisin kaks talenti
¨
juurde.” e 23 Isand utles talle:
„Tubli, sa hea ja ustav ori! Sa
¨
oled olnud ustav vahese eest
hoolitsedes, ma panen su palju
¨
˜ ˜
ule. Roomusta koos oma isandaga.”
˜
24 Lopuks astus tema ette
¨
see, kes oli saanud uhe talen¨
di, ja utles: „Isand, ma tead˜
sin, et sa oled noudlik mees.
˜
Sa loikad sealt, kuhu sa pole
¨
kulvanud, ja kogud sealt, kus
¨
sa pole tuulanud. f 25 Seepa˜
¨
rast ma loin kartma ning laksin ja peitsin su talendi maa
sisse. Siin see on.” 26 Isand
vastas talle: „Sa nurjatu ja
laisk ori! Sa ju teadsid, et ma
˜
¨
loikan sealt, kuhu ma pole kulvanud, ja kogun sealt, kus ma
pole tuulanud. 27 Sa oleksid
˜
pidanud andma mu hoberahad
¨
pankurite katte, et ma oleksin
tulles saanud oma raha kasudega tagasi.
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¨
˜
28 Seeparast votke temalt
¨
talent ara ja andke selle¨
le, kellel on kumme talenti. a
¨
29 Sest igauhele, kellel on, an¨
takse juurde ja tal on siis kulluslikult, aga kellel ei ole, sel˜
¨
lelt voetakse ara seegi, mis tal
on. b 30 Heitke see kasutu ori
¨
valja pimedusse! Seal ta nutab
ja kiristab hambaid.”
31 Kui Inimesepoeg c tuleb
˜
oma auhiilguses koos koigi inglitega, d siis ta istub oma suur˜
sugusele
troonile. 32 Koik
rahvad kogutakse tema ette ja
¨
ta eraldab inimesed uksteisest,
nagu karjane eraldab lambad
kitsedest. 33 Ta paneb lam¨
bad e oma paremale kaele, kitsed aga vasakule. f
¨
34 Siis utleb kuningas neile, kes on temast paremal:
˜
„Tulge, mu isa onnistatud, teie
tasuks on kuningriik, mis on
teie jaoks valmis alates maailma rajamisest1. 35 Sest mul
¨
oli nalg ja te andsite mulle
¨ ¨
suua, mul oli janu ja te andsi˜ ˜
te mulle juua. Ma olin vooras
¨
ja te olite mu vastu kulalislahked, g 36 mul polnud midagi selga panna ja te riietasi¨
te mind. h Ma jain haigeks ja te
hoolitsesite mu eest. Ma olin
vangis ja te tulite mind vaatama.” i 37 Siis vastavad need
˜
oiged talle: „Isand, millal me
¨
¨
nagime sind naljasena ja and¨ ¨
˜
sime sulle suua voi janusena ja
andsime sulle juua? j 38 Mil¨
˜ ˜
lal me nagime sind voorana
¨
ja olime su vastu kulalislahked
˜
voi riieteta ja riietasime sind?
¨
39 Millal me nagime sind ole˜
vat haige voi vangis ja tulime
25:34 1 St alates Aadama ja Eeva laste
¨
sunnist.

MATTEUSE 25:40–26:17
sind vaatama?” 40 Kuningas
vastab neile: „Ma kinnitan tei¨
le: mida te olete teinud uhele
˜
mu koige silmapaistmatumatest vendadest, seda olete teinud minule.”a
¨
41 Siis utleb ta neile, kes
¨
on temast vasakul: „Minge ara
mu juurest, b te neetud, igavesse tulle, c mis on valmis Kuradile ja tema inglitele! d 42 Sest
¨
mul oli nalg, aga te ei andnud
¨ ¨
mulle suua, mul oli janu, aga
te ei andnud mulle juua.
˜ ˜
43 Ma olin vooras, aga te
¨
ei olnud mu vastu kulalislahked, mul polnud midagi selga panna, aga te ei riietanud
mind, ma olin haige ja vangis, aga te ei hoolitsenud mu
eest.” 44 Siis vastavad ka ne¨
mad: „Isand, millal me nagime
¨
˜
˜ ˜
sind naljase voi janusena, voo˜
˜
rana voi riieteta, haige voi vangistatuna ega aidanud sind?”
45 Ta vastab neile: „Ma kinnitan teile: mida te pole teinud
¨
˜
uhele neist koige silmapaistmatumatest, seda te pole tei¨
nud minule.” e 46 Need lahe˜
vad igavesse surma1, f aga oiged igavesse ellu.” g
¨ ¨
Kui nuud Jeesus oli
˜
neist asjust konelemise
˜
¨
¨
lopetanud, utles ta oma jungri¨
tele: 2 „Te teate, et kahe pae¨
¨
va parast on paasapuha h ning
et Inimesepoeg antakse postil
hukata.” i
3 Samal ajal kogunesid peapreestrid ja rahvavanemad
¨
˜
ulempreester Kaifase j siseoue
¨
4 ja sepitsesid uheskoos salaplaani, k kuidas Jeesus kava˜
¨
lusega kinni votta ja ara tap-

26

˜
˜
¨
˜
25:46 1 Sona-sonalt „araloikamisse”,
„maharaiumisse”.
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¨
pa. 5 Ent nad utlesid: „Mitte
¨
puhade ajal, et ei tekiks rahvarahutusi.”
6 Kui Jeesus oli Betaa˜
nias endise pidalitobise Siimoni majas, a 7 tuli tema juur¨
de uks naine, kaasas ala˜
basterpudel kalli healohnali˜
se oliga, ning valas seda
Jeesuse pea peale, kui see
¨ ¨
˜
¨
laua aares soi1. 8 Seda na¨
hes said jungrid pahaseks ja
¨
utlesid: „Milleks selline rais˜
kamine? 9 Selle oleks voinud
¨ ¨
ju kallilt maha muua ja raha
vaestele anda.” 10 Teades,
¨ ¨
¨
millest nad raagivad, utles
Jeesus neile: „Miks te kurvastate seda naist? Ta on teinud
mulle heateo. 11 Vaeseid on
ju alati teie juures, b aga mina
¨ ¨
ei jaa teie juurde alatiseks. c
12 Kui see naine mu ihu peale
˜
˜
healohnalist oli valas, valmistas ta mind ette matmiseks. d
˜
13 Ma kinnitan teile, et koik˜
jal maailmas, kus head sonu¨ ¨
mit kuulutatakse, raagitakse
¨
ka selle naise teost tema malestuseks.” e
¨
14 Siis laks Juudas Iska¨
¨
riot, f uks neist kaheteistkumnest, peapreestrite juurde g
¨
15 ja kusis: „Mis te mulle
¨
annate, kui ma ta teile valja annan?” h Nad lubasid anda
˜
¨
talle 30 hobetukki. i 16 Sellest ajast peale otsis ta sood˜
¨
sat voimalust Jeesus ara anda.
¨
17 Hapnemata leibade pu¨
j
ha esimesel paeval1 tulid
˜
˜
¨
26:7 1 Voib tolkida ka „kulitas”. 26:17
˜
˜
¨
¨
1 Voib tolkida ka „uks paev enne hapne¨
mata leibade puha”, st 13. niisanil. Jee¨
suse ajaks oli paasapuha (14. niisan)
¨
hapnemata leibade puhaga (15.–21. nii¨
san) nii tihedalt seotud, et paasapuha
¨
peeti hapnemata leibade puha osaks.
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¨
¨
jungrid Jeesuse juurde ja kusisid: „Kus sa tahad, et me teeksime ettevalmistusi paasatoidu
¨ ¨
soomiseks?” a 18 Ta vastas, et
¨
nad laheksid linna selle ja sel¨
le˜ juurde ning utleksid talle:
¨
¨ ¨
„Opetaja utleb: „Mulle maara¨
tud aeg on lahedal. Ma pean
¨
¨
paasapuha koos oma jungrite¨
ga sinu pool.”” 19 Jungrid tegidki nii, nagu Jeesus neid oli
juhendanud, ja seadsid paasa¨
˜
puhaks koik valmis.
˜
¨
˜
20 Kui ohtu katte jou¨
¨ ¨
dis, b kulitas ta laua aares
¨
¨
koos kaheteistkumne jungri¨ ¨
¨
c
ga. 21 Soomise ajal utles ta:
¨
„Ma kinnitan teile: uks teie
seast reedab mu.” d 22 See¨
peale muutusid nad vaga kur¨
¨
vaks ja kusisid temalt ukstei¨
se jarel: „See pole ju ometi mina, Isand?” 23 Tema vas¨
tas: „See, kes kae koos minuga
kaussi pistab, reedab mu. e
¨
¨
24 Inimesepoeg laheb kull
¨
ara, nagu tema kohta on kir¨
jutatud, aga hada f sellele, kes
Inimesepoja reedab! g Sellele
¨
oleks parem, kui ta poleks sunh
dinudki.” 25 Vastuseks kos¨
tis Juudas, kes kavatses ta ara
anda: „Ega see ometi mina ole,
rabi?” Ta vastas talle: „Sa tead
vastust.”1
˜
˜
26 Kui nad soid, vottis Jee¨
sus leiva, esitas tanupalve,
¨
murdis leiba i ning andis jung¨
˜
¨ ¨
ritele, oeldes: „Votke, soo¨
ge. See sumboliseerib1 minu
˜
keha.” j 27 Siis vottis ta kari¨
ka, esitas tanupalve, andis ka¨
˜
rika neile ja utles: „Jooge koik
¨
sellest, k 28 sest see sumboliseerib minu lepinguverd, l mis
˜
˜
¨
26:25 1 Sona-sonalt „sa ise utlesid se˜
˜
da”. 26:26 1 Sona-sonalt „on”.
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valatakse paljude eest a pattude andeksandmiseks. b 29 Ma
¨
¨ ¨
utlen teile, et nuudsest ei joo
ma enam midagi, mis on valmistatud viinapuu viljast, kuni
¨
¨
paevani, mil ma joon varsket
veini koos teiega oma isa kuningriigis1.” c 30 Viimaks, kui
nad olid kiituslaule
laulnud,
˜
¨
¨
laksid nad Olimaele. d
¨
31 Siis Jeesus utles neile:
¨
¨ ¨
„Tana oosel saab see, mis mi˜
nuga juhtub, teile koigile komistuskiviks, sest on kirju¨ ¨
tatud: „Ma loon karjast ja karja lambad jooksevad laiali.” e
¨
32 Aga parast seda, kui mind
¨
¨
¨
on ules aratatud, lahen ma
teie eel Galileasse.” f 33 Peet¨
˜
rus utles talle: „Kui ka koik
˜
teised komistavad selle tottu,
mis sinuga juhtub, ei komista
mina mitte iial!” g 34 Jeesus
¨
utles talle: „Ma kinnitan sulle:
¨
¨ ¨
tana oosel, enne kui kukk kireb, salgad sa mu kolm korda
¨
ara.” h 35 Peetrus kostis: „Isegi kui ma peaksin koos sinuga
surema, ei salga ma sind mingil juhul!” i Sedasama kinnita˜
¨
sid ka koik teised jungrid.
˜
36 Siis joudis Jeesus koos
¨
jungritega paika, mida nime¨
tatakse Ketsemaniks, j ja utles neile: „Istuge siin, kuni
¨
ma lahen eemale ja palve˜
tan.” k 37 Ta vottis endaga
kaasa Peetruse ja kaks Sebedeuse poega. Teda haaras kurvastus ja suur hingevalu. l
¨
38 Jeesus utles neile: „Ma
¨ ¨
olen aaretult kurb, surmani
¨ ¨
¨
kurb. Jaage siia ja pusige val¨
vel koos minuga.” m 39 Lainud veidi maad edasi, langes
˜
˜
26:29 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsuses”.

MATTEUSE 26:40–60

˜
ta polvili, kummardas maani
˜
ja palvetas: a „Mu isa, kui voimalik, siis mingu see karikas1 b
¨ ¨
¨
minust mooda. Ometi argu
¨
sundigu mitte minu, vaid sinu
tahtmine.” c
¨
40 Ta tuli jungrite juurde
tagasi, leidis nad magamast ja
¨
utles Peetrusele: „Kas te siis ei
¨
suutnud uhte tundigi koos mi¨
nuga valvata? d 41 Pusige vale
f
vel ja palvetage, et te kiusa¨
tusele jarele ei annaks.g Vaim
¨
on kull valmis, aga liha on
˜
¨
nork.” h 42 Ta laks teist kor¨
da ara ja palvetas: „Mu isa,
˜
kui pole voimalik, et see kari¨
¨ ¨
kas laheks mooda, ilma et
¨
ma sellest jooksin, siis sundigu sinu tahe.” i 43 Kui ta tagasi tuli, leidis ta nad taas magamast, sest nende silmad olid
¨
unest rasked. 44 Jatnud nad
¨
¨
¨
sinna, laks ta jalle ara ja palvetas kolmandat korda, lausudes uuesti sedasama. 45 Siis
¨
¨
laks ta jungrite juurde tagasi
¨
¨
ja utles neile: „Kuidas te kull
sellisel ajal magate ja puhka¨
te! Lahedal on tund, kui Inimesepoeg reedetakse ja antak¨
˜
se patuste katte. 46 Touske
¨
¨
¨
ules, lahme! Minu araandja on
¨
¨ ¨
lahedal.” 47 Kui ta alles raa¨
kis, tuli Juudas, uks neist ka¨
heteistkumnest, ning koos temaga peapreestrite ja rahva˜
˜ ˜
vanemate saadetud jouk mookade ja nuiadega. j
¨
48 Tema araandja oli lep¨
pinud nendega kokku margu¨
ande, oeldes: „Keda ma suud˜
len, see ta on, tema votkegi
¨
kinni.” 49 Lainud otsejoones
¨
26:39 1 Karikas sumboliseerib siin Ju¨
mala tahet: ta laskis sundida sellel, et
˜
¨ ¨
Jeesus surmatakse moistetuna vaaralt
¨ ¨
suudi jumalateotuses.
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Jeesuse juurde, lausus ta:
„Tere, rabi!” ja andis talle hel¨
lalt suud. 50 Jeesus aga utles talle: „Kulla mees, miks
¨
sa siin oled?” a Siis nad laksid Jeesuse juurde, haarasid
˜
temast kinni ja votsid ta
¨
vahi alla. 51 Kuid uks neist,
˜
kes oli Jeesusega, tombas
˜ ˜
˜ ¨
oma mooga ja loi ulempreest˜
¨
ri orja, raiudes sel korva ara. b
¨
52 Jeesus utles talle: „Pane
˜ ˜
˜
mook tuppe tagasi, c sest koik,
˜ ˜
˜
˜ ˜
kes mooga tombavad, mooga
˜
¨
labi ka hukkuvad. d 53 Voi ar˜
vad sa, et ma ei voi oma isa paluda, et ta saadaks mulle kohe
praegu rohkem kui kaksteist
leegioni ingleid? e 54 Kuidas
¨
¨
¨
laheks siis taide puhakirjas
¨
¨
oeldu, et nii peab sundima?”
¨
˜
55 Siis utles Jeesus rahvajou¨ ¨
gule: „Kas ma olen roovel, et te
˜ ˜
olete tulnud mookade ja nuia˜
¨
dega mind kinni votma? Pae¨
vast paeva olen ma istunud
˜
templis ja opetanud, f aga te
˜
pole mind vahi alla votnud. g
˜
56 Kuid see koik on toimunud,
¨
¨
et prohvetite kirjutatu taide la¨
˜
¨
heks.” h Siis jatsid koik jungrid
˜
ta maha ja pogenesid. i
57 Jeesuse vahistajad vii¨
sid ta ulempreester Kaifaj
se juurde, kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja vanemad. k
¨
58 Peetrus aga jargnes tal¨
le eemalt kuni ulempreestri si˜
¨
seoueni. Lainud sisse, istus ta
seal koos majateenijatega, et
¨
˜
naha, millega asi loppeb. l
59 Peapreestrid ja kogu
sanhedrin1 otsisid Jeesuse
vastu valetunnistust, et nad
saaksid ta hukata, m 60 kuid
¨
ei leidnud uhtki, ehkki pal˜
˜
26:59 1 Juudi korgeim kohus. (Vt „Sonaseletusi”.)
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ju valetunnistajaid astus ette. a
¨
Parastpoole astusid ette veel
kaks 61 ja laususid: „See
¨
˜
mees on oelnud: „Ma voin Jumala templi maha lammutada
¨
¨
ja kolme paevaga ules ehita˜
¨
da.”” b 62 Siis tousis ulem¨
¨
preester pusti ja utles Jeesusele: „Kas sa ei kosta selle peale midagi? Kas sa ei
kuule, mida need mehed sinu
vastu tunnistavad?” c 63 Aga
¨
¨
Jeesus vaikis. d Seeparast ut¨
les ulempreester talle: „Vannu
¨ ¨
nuud meile elava Jumala ni¨ ¨
˜
¨
mel, et sa raagid tott, ja utle,
kas sa oled messias, Jumala
poeg!” e 64 Jeesus vastas tal¨
le: „Jah, olen.1 Ma utlen teile:
¨
siitpeale te naete Inimesepoe¨
ga f istumas vageva2 paremal
¨
kael g ja tulemas taeva pilvede
¨
¨
peal.” h 65 Siis karistas ulem˜
¨
preester oma kuue lohki ja utles: „Ta on teotanud Jumalat!
Mis tunnistajaid meil veel vaja
¨ ¨
on? Nuud te ise kuulsite jumalateotust! 66 Mis te arvate?” Nad vastasid: „Ta on sur¨
¨ ¨
ma vaart!” i 67 Siis nad suli¨
tasid talle nakku j ja peksid
˜
˜
teda rusikatega. k Moned loid
¨
¨
talle vastu nagu, l 68 oeldes:
¨
„Sina, messias, utle meile kui
˜
prohvet, kes sind loi.”
¨
69 Aga Peetrus istus val˜
jas siseoues. Tema juurde tuli
¨
¨
¨
uks teenijatudruk ja utles: „Ka
sina olid koos selle galilealase Jeesusega!” m 70 Ent Peet˜
rus salgas seda koigi ees: „Ma
¨ ¨
ei tea, millest sa raagid.”
¨
¨
¨
71 Kui ta oli lainud valja vara¨
vahoone juurde, markas teda
¨
¨
¨
uks teine teenijatudruk ja utles sealolijaile: „See mees oli
˜
˜
¨
26:64 1 Sona-sonalt „sa ise utlesid se˜
˜
¨
da”. 2 Voib tolkida ka „vae”.
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koos naatsaretlase Jeesuse¨
ga.” a 72 Peetrus salgas jalle,
kinnitades vandega: „Ma ei
tunne seda inimest!” 73 Na¨
tukese aja parast tulid sealoli¨
jad Peetruse juurde ja utlesid
talle: „Muidugi oled sa nende
hulgast, juba su keelemurre1
¨
annab su ara.” 74 Seepeale
¨
Peetrus utles: „Olgu ma neetud, kui ma valetan!” ja vandus: „Ma ei tunne seda inimest!” Otsekohe kires kukk.
75 Siis meenusid Peetrusele
˜
Jeesuse sonad „Enne kui kukk
kireb, salgad sa mu kolm kor¨
¨
¨
da ara”.b Ta laks valja ja nuttis
kibedasti.
Kui saabus hommik, lan˜
getasid koik peapreest¨
rid ja rahvavanemad uheskoos
otsuse, et Jeesus tuleb hukata. c 2 Nad sidusid ta kinni,
¨
viisid ara ja andsid maavalitse¨
ja Pilatuse katte. d
¨
3 Kui siis Jeesuse araand¨
ja Juudas nagi, et Jeesus
¨ ¨
˜
on suudi moistetud, tundis ta
¨ ¨
˜
˜
¨
suumepiina ja toi 30 hobetukki peapreestritele ja vanema¨
tele tagasi e 4 ning utles: „Ma
¨
olen pattu teinud, andes ara
¨ ¨
suutu mehe1.” Nemad aga vastasid: „Mis see meisse puutub?
See on sinu mure!” 5 Siis vis˜
¨
kas Juudas hobetukid templisse, lahkus sealt ja poos
¨
end ules. f 6 Aga peapreest˜
˜
¨
¨
rid votsid hobetukid ja utlesid:
˜
„Pole oige panna neid templi
varakambrisse, sest see on
˜
vere hind.” 7 Olles koos nou
pidanud, ostsid nad selle raha
˜
eest pottsepa pollu muulaste
¨
matmispaigaks. 8 Seeparast
˜
¨
nimetatakse seda poldu tanini

27

˜
˜
˜
26:73 1 Voib tolkida ka „konelemisviis”.
˜
˜
27:4 1 Sona-sonalt „vere”.

MATTEUSE 27:9–32

˜
˜
¨
Verepolluks. a 9 Nonda taitus
¨
see, mida Jumal oli oelnud
prohvet Jeremija1 kaudu: „Nad
˜
˜
¨
votsid 30 hobetukki, hinna,
¨ ¨
˜
mille vaariliseks moned iisraellased olid ta hinnanud,
10 ja andsid need pottsepa
˜
pollu eest, nagu Jehoova oli
¨
mind kaskinud.” b
11 Kui Jeesus seisis maa¨
valitseja ees, kusis see temalt: „Kas sina oled juutide kuningas?” Jeesus vastas: „Jah, olen.”1 c 12 Aga
kui peapreestrid ja vanemad
¨ ¨
teda suudistasid, ei kostnud
ta midagi. d 13 Siis Pilatus
¨
utles talle: „Kas sa ei kuule,
˜
¨ ¨
milles koiges nad sind suudistavad?” 14 Ent tema ei vas˜
tanud maavalitsejale sonagi,
¨
nii et too imestas vaga.
15 Maavalitsejal oli tavaks
¨
lasta puhade ajal vabaks
¨
uks vang, keda rahvas tahtis.e
¨
16 Sel ajal peeti kinni uht
kurikuulsat vangi nimega Ba¨
rabas. 17 Niisiis utles Pilatus
kokkutulnuile: „Kumma te tahate, et ma teile vabaks la˜
sen, kas Barabase voi Jeesu¨ ¨
se, keda huutakse Kristuseks?”
18 Sest Pilatus teadis, et nad
¨
on andnud ta tema katte kade¨
duse parast. 19 Kui ta kohtu¨
jarjel istus, saatis
tema naine
¨
˜
talle sona: „Argu olgu sul mi˜
dagi tegemist selle oigega,
¨
sest ma kannatasin tana unes
¨
tema parast palju.” 20 Kuid
peapreestrid ja vanemad veen¨
sid rahvahulki, et nad kusiksid
˜
27:9 1 Tsitaat pohineb tegelikult Sak 11:
12, 13. Matteuse ajal oli Jeremija raamat prohvetiraamatutest esimene ja sel˜
˜
le nimega voidi viidata korraga koigile
prohvetiraamatutele, kaasa arvatud Sakarja raamatule (vrd Lu 24:44). 27:11
˜
˜
¨
1 Sona-sonalt „sa ise utled seda”.
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vabaks Barabase, a aga Jeesuse laseksid hukata. b 21 Maa¨
valitseja kusis neilt: „Kumma
neist kahest te tahate, et ma
teile vabaks lasen?” Nad vastasid: „Barabase.” 22 Pilatus
¨
utles seepeale: „Mis ma teen
¨ ¨
siis Jeesusega, keda huutakse
˜
¨
Kristuseks?” Nad koik utlesid:
¨ ¨
¨
„Loo ta postile!” c 23 Ta kusis:
„Miks? Mida halba ta on teinud?” Nemad aga karjusid seda
¨ ¨
enam: „Loo ta postile!” d
¨
24 Nahes, et miski ei aita,
¨
˜
vaid et larm aina kasvab, vottis Pilatus vett, pesi rahva ees
¨
kasi ja lausus: „Ma olen puhas
tema verest. Teie vastutate.”
25 Kogu rahvas vastas: „Tema
veri tulgu meie ja meie laste peale!” e 26 Siis Pilatus vabastas Barabase, aga Jeesust
lasi piitsutada f ja andis ta pos¨ ¨
tile luua. g
˜
27 Maavalitseja sodurid viisid Jeesuse maavalitseja residentsi ja kogusid tema juur¨
de kokku terve vaesalga. h
˜
28 Nad votsid tal riided sel¨
jast ja panid talle umber ere¨ ¨
˜
punase ruu. i 29 Ja nad poimisid okaskrooni, asetasid sel¨
le talle pahe ning panid tal¨
le paremasse katte rookepi.
˜
Siis nad polvitasid tema ette,
¨
¨
heitsid tema ule nalja ja utlesid: „Ole tervitatud, juutide
¨
kuningas!” 30 Nad sulitasid
˜
tema peale j ning votsid rookepi ja tagusid teda sellega vastu pead. 31 Kui nad olid teda
¨
˜
˜
kullalt monitanud, votsid nad
¨ ¨ ¨
tal ruu umbert, panid talle selga tema enda riided ja viisid ta
¨
ara, et ta postile naelutada. k
¨
¨
32 Lainud valja, leidsid nad
¨
¨
Kureenest parit mehe Siimoni
ja sundisid teda kandma Jee-
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suse piinaposti1. a 33 Kui nad
˜
joudsid paika, mille nimi on
Kolgata ehk Pealuu paik, b
34 andsid nad Jeesusele kibeda ainega1 segatud veini, c aga
olles seda maitsnud, keeldus
ta joomast. 35 Kui nad olid
ta postile naelutanud, jagasid nad liisku heites omavahel tema riided d 36 ning istu¨
sid siis maha ja jaid teda valvama. 37 Nad kinnitasid ta pea
¨ ¨
kohale tahvli tema suuga „See
on Jeesus, juutide kuningas”. e
˜
38 Siis pandi Jeesuse kor¨
¨ ¨
vale postide kulge kaks roov¨
lit, uks temast paremale ja tei¨ ¨
ne vasakule. f 39 Moodaminejad pilkasid teda,g vangutasid
¨
pead h 40 ja utlesid: „Sina,
kes sa pidid templi lammuta¨
¨
ma ja kolme paevaga ules ehi¨ ¨
tama, i paasta ennast! Kui sa
oled Jumala poeg, siis tule
piinapostilt alla!” j 41 Ka peapreestrid koos kirjatundjate
ja vanematega pilkasid teda: k
¨ ¨
42 „Teisi ta paastis, ennast ta
¨ ¨
ei suuda paasta. Ta on ju Iis¨ ¨
raeli kuningas.l Tulgu ta nuud
piinapostilt alla, siis me usume teda! 43 Ta on lootnud
¨ ¨
Jumala peale. Jumal paastku
¨ ¨
ta nuud, kui ta on talle meele¨
¨
parane, m sest ta on oelnud:
„Mina olen Jumala poeg.”” n
¨ ¨
˜
44 Isegi roovlid, kes tema kor¨
val postide kuljes olid, solvasid teda. o
45 Kuuendal tunnil1 laskus
¨
ule kogu maa pimedus, mis
¨
kestis
uheksanda tunnini2. p
¨
46 Uheksanda tunni paiku
¨ ¨
¨ ¨
huudis Jeesus valju haalega:
˜
˜
27:32 1 Vt „Sonaseletusi”. 27:34 1 So˜
na-sonalt „sapiga”. Ilmselt oli tegu taimedest valmistatud kibeda uimaainega.
¨
27:45 1 Umbes kell 12 paeval. 2 Umbes
kella 15-ni.
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„Elii, Elii, lemaa sabahtani?”,
¨
see tahendab: „Mu Jumal, mu
Jumal, miks sa oled mu maha
¨
jatnud?” a 47 Seda kuuldes
¨
˜
utlesid moned sealseisjaist:
„Ta kutsub Eelijat.” b 48 Otse¨
˜
kohe jooksis uks neist, vottis
¨
kasna, kastis hapu veini sisse,
pistis rookepi otsa ja an¨
¨ ¨
dis talle juua. c 49 Aga ulejaa¨
¨
nud utlesid: „Jata ta! Vaatame,
¨ ¨
kas Eelija tuleb teda paastma.”
¨ ¨
50 Taas huudis Jeesus valju
¨ ¨
haalega¨ ning suri1. d
¨
¨
51 Akitselt karises puhamu
¨
eesriie e ulalt alla kaheks f ning
¨
˜
maa varises ja kaljud lohenesid. 52 Hauad avanesid ja
¨
palju puhade surnukehi pais¨
kus valja 53 (ja inimesed,
¨
¨
¨
kes parast tema ulesaratamist
¨
haudade juurest tulid, laksid
¨
puhasse linna)1 ning paljud
¨
nagid neid. 54 Aga kui sada¨
konnaulem ja need, kes koos
¨
temaga Jeesust valvasid, na¨
gid maavarinat ja seda, mis
¨
juhtus, hakkasid nad vaga
¨
kartma ning utlesid: „See oli
˜
toesti Jumala poeg.” g
¨
55 Eemalt jalgis toimuvat
palju naisi, kes olid Galileast
Jeesusega kaasa tulnud, et talle abiks olla. h 56 Nende seas
olid Maarja Magdaleena1, samuti Jaakobuse ja Joosese
ema Maarja ning Sebedeuse
poegade ema. i
¨
˜
57 Hilisel parastlounal tuli
rikas mees Arimaatiast, nimega Joosep, kellest oli sa¨
muti saanud Jeesuse junger, j
¨
58 ning laks Pilatuse juurde
˜
˜
¨
27:50 1 Sona-sonalt „andis ara vaimu”.
27:53 1 Sulgudesse pandud lauseosa
¨ ¨
˜
raagib hilisemast ajast. 27:56 1 Voib
˜
tolkida ka „Maarja Magdalast” (vrd Mt
¨
15:39 allmarkusega).

MATTEUSE 27:59–28:15
ja palus endale Jeesuse sur¨
nukeha. a Pilatus kaskiski selle
˜
b
talle anda. 59 Joosep vottis
¨
surnukeha, mahkis selle puhta
peenlinase riide sisse c 60 ja
asetas oma uude hauda, d mille ta oli kaljusse raiunud.
Kui ta oli hauasuu ette suu¨
¨
re kivi veeretanud, laks ta ara.
61 Aga Maarja Magdaleena ja
¨
teine Maarja jaid haua ette istuma. e
¨
¨
62 Jargmisel paeval, ette¨
¨
f
valmistuspaevale1 jargneval
¨
paeval, kogunesid peapreestrid ja variserid Pilatuse ette
¨
63 ning utlesid: „Isand, meile
meenub, et kui see petis veel
¨
¨
elus oli, utles ta: „Kolme paeva
¨
¨
¨
parast aratatakse mind ules.” g
¨
¨
64 Kasi seeparast hauda val¨
vata kuni kolmanda paevani,
¨
et tema jungrid ei saaks tul¨
la ja teda ara varastada h ning
¨
siis oelda rahvale: „Ta on sur¨
¨
nuist ules aratatud”, sest nii
oleks see viimane pettus hullem kui esimene.” 65 Pilatus
kostis: „Siin on teile valve¨
salk. Minge ja valvake nii has¨
ti, kui oskate.” 66 Nad laksid,
pitseerisid kivi ja panid valve
¨
valja.
¨
Kui hingamispaev oli
¨ ¨
¨
moodas ja nadala esime¨
sel paeval1 hakkas valgeks minema, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. i
¨
2 Oli toimunud suur maavarin, sest Jehoova ingel oli tae-

28

¨
27:62 1 Nii nimetati iganadalasele hinga¨
¨
mispaevale eelnevat paeva, mil juudid
¨
˜
valmistasid toitu hingamispaevaks ja lo¨ ¨
petasid muud pakilised tood, mis tuli
¨
¨
enne hingamispaeva ara teha (2Mo 16:5;
¨
20:10). 28:1 1 See oli paev, mida prae¨
¨
gu nimetatakse puhapaevaks. Juutidel
¨
¨
oli see nadala esimene paev.

1316

PTK 27
a 5Mo 21:
22, 23

b Mr 15:45–47
Joh 19:38

c Joh 19:40, 41

d Jes 53:9
e Lu 23:55

f Mr 15:42
Lu 23:54
Joh 19:14

g Mt 12:40
Joh 2:19

h Mt 28:12, 13


PTK 28
i Mr 16:1
Lu 24:1
Lu 24:10
Joh 20:1


Teine veerg
a Mr 16:4, 5
Lu 24:2, 4

b Ap 1:10
c Mr 16:6

d Mt 16:21
Mt 17:22, 23
1Ko 15:3, 4

e Mt 26:32
Mt 28:16
Mr 14:28

f Mr 16:7

g Mr 16:8
Lu 24:9

h Mt 27:65

i Mt 27:64

¨
vast laskunud ja kivi ara vee¨ ¨
retanud, nuud ta istus selle
¨
peal. a 3 Tema valimus mee¨
nutas valku ja tema riided
olid valged nagu lumi. b 4 Val¨
vurid varisesid hirmust tema
ees ja olid kangestunud otsekui surnud.
¨
¨
5 Ingel utles naistele: „Arge
kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes postil hukati. c 6 Teda pole siin, sest ta
¨
¨
¨
on ules aratatud, nagu ta utd
les. Tulge, vaadake seda kohta, kus ta lebas. 7 Siis minge
¨
¨
kiiresti ja oelge tema jungrite¨
¨
le, et ta on surnuist ules arata¨
tud. Ta laheb teie eel Galileas¨
se, e seal te naete teda. Ma olen
¨
seda teile oelnud.” f
8 Nad lahkusidki kiiresti
haua juurest ning jooksid kar˜ ˜
tuse ja suure roomuga seda te¨
ma jungritele teatama.g 9 Ja
¨
ennae, neile tuli vastu Jee¨
¨
sus ja utles: „Tere!” Nad laksid
ta juurde, kummardasid ta ette
ja haarasid tal jalgadest kinni.
¨
¨
10 Jeesus utles neile: „Arge
kartke! Minge teatage mu ven¨
dadele, et nad laheksid Gali¨
leasse, seal nad naevad mind.”
11 Sel ajal kui naised teel
¨
˜
olid, laksid moned valvureist h
linna ja teatasid peapreestri˜
tele koigest juhtunust. 12 Kui
need olid vanematega kokku
˜
saanud ja nou pidanud, and˜
˜
sid nad soduritele rohkelt¨ ho¨
¨
betukke 13 ja utlesid: „Oelge
¨
¨ ¨
nii: „Tema jungrid tulid oosel ja
¨
varastasid ta ara, kui me magasime.” i 14 Kui see jutt peaks
˜
˜
maavalitseja korvu joudma,
¨
kull me siis talle asja selgitame,
˜
nii et olge mureta.” 15 Sodu˜
˜
¨
rid votsid hobetukid ja tegid,
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¨ ¨
MATTEUSE 28:16 – MARKUSE, luhiulevaade

˜
nagu neid oli opetatud. Ja see
¨
jutt on juutide seas levinud tanini.
¨
¨
¨
16 Aga uksteist jungrit lak¨
sid Galileasse a sellele maele, kus Jeesus pidi nendega
kokku saama. b 17 Kui nad te¨
da nagid, kummardasid nad te˜
ma ees, aga moned kahtlesid.
18 Jeesus tuli nende juurde ja
¨
˜
utles neile: „Kogu voim taevas
ja maa peal on antud minule. c
¨
˜
19 Seeparast minge ja opetage
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c Ef 1:20, 21
Flp 2:9
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˜
inimesi koigi rahvaste hulgast,
¨
et nad saaksid mu jungriteks. a
¨
b
Ristige neid1 Isa, Poja ja puha
˜
vaimu nimesse2 20 ning ope˜
tage neid pidama koike, mida
¨
mina teid olen kaskinud. c Ma
¨
olen iga paev teie juures ku¨
ni selle ajastu viimsete paeva˜
de lopuni.” d

˜
˜
28:19 1 Voib tolkida ka „kastke neid vet˜
¨
˜
te”. (Vt „Sonaseletusi”, marksona „ristimine”.) 2 St neid, kes tunnustavad Isa,
¨
Poja ja puha vaimu rolli.

MARKUS E
EVANGEELIUM

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Ristija Johannes kuulutab (1–8)
Jeesuse ristimine (9–11)
¨ ¨
Saatan puuab Jeesust kiusatusse
viia (12, 13)
Jeesus hakkab Galileas
kuulutama (14, 15)
¨
Jeesus kutsub esimesed jungrid (16–20)
¨
¨
Ruveda vaimu valjaajamine (21–28)
Jeesus tervendab paljud
Kapernaumas (29–34)
˜
Jeesus palvetab korvalises

paigas (35–39)
˜
Pidalitobise tervendamine (40–45)
2 Jeesus tervendab halvatu (1–12)
Jeesus kutsub Leevi (13–17)
¨
Kusimus paastumise kohta (18–22)
¨
Jeesus on „hingamispaeva
isand” (23–28)
¨
3 Kuivetunud kaega mehe
tervendamine (1–6)
Rahvahulk merekaldal (7–12)
12 apostlit (13–19)
¨
Puha vaimu teotamine (20–30)
Jeesuse ema ja vennad (31–35)
˜
4 MOISTUJUTUD KUNINGRIIGI KOHTA (1–34)
¨
Kulvaja (1–9)
¨ ¨
˜
Miks raakis Jeesus moistujutte (10–12)

˜
¨
Moistujutt kulvajast: seletus (13–20)
˜
Lampi ei panda nou alla peitu (21–23)
˜ ˜
˜ ˜
Moot, millega teie moodate (24, 25)
¨
Kulvaja, kes magab (26–29)
Sinepiseeme (30–32)
˜
˜
Jeesus opetab moistujuttude
kaudu (33, 34)
Jeesus vaigistab tormi (35–41)
5 Jeesus saadab deemonid
sigadesse (1–20)
¨
Jairuse tutar; naine puudutab
Jeesuse kuube (21–43)
6 Jeesusest ei peeta kodukandis
lugu (1–6)
¨
¨
˜
12 jungrit saavad valjaopet
¨ ¨
kuulutustooks (7–13)
Ristija Johannese surm (14–29)
Jeesus toidab 5000 meest (30–44)
˜
Jeesus konnib vee peal (45–52)
Tervendamised Genneesaretis (53–56)
¨
7 Inimeste parimused (1–13)
¨
¨
¨
Sudamest lahtuv ruvetab
inimest (14–23)
¨
Surofoiniikia naise usk (24–30)
Kurdi tervendamine (31–37)
8 Jeesus toidab 4000 meest (1–9)

¨ ¨
MARKUSE, luhiulevaade – 1:4
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˜
Jeesuselt noutakse tunnus¨
tahte (10–13)
Variseride ja Herodese juuretis (14–21)
Pimeda tervendamine
Betsaidas (22–26)
¨
Peetrus utleb, et Jeesus on
messias (27–30)
¨ ¨
Jeesus raagib oma surmast (31–33)
˜
¨
Milline on toeline junger (34–38)
9 Jeesuse muutumine (1–13)
Deemonist vaevatud poisi
tervendamine (14–29)
˜
˜
Koik on voimalik sellele, kes
usub (23)
¨ ¨
¨
Jeesus raagib jalle oma
surmast (30–32)
¨
Jungrid vaidlevad, kes neist on
suurem (33–37)
Kes ei ole meie vastu, on meie
poolt (38–41)
Komistuskivid (42–48)
„Olgu teil soola enestes” (49, 50)
10 Abielu ja lahutus (1–12)
˜
Jeesus onnistab lapsi (13–16)
¨
Rikka noormehe kusimus (17–25)
Ohvrid kuningriigi nimel (26–31)
¨ ¨
¨
Jeesus raagib jalle oma surmast (32–34)
Jaakobuse ja Johannese soov (35–45)
Jeesus on lunastushinnaks paljude
eest (45)
¨
Pime Bartimeus saab nagijaks (46–52)
11 Jeesuse kuninglik saabumine (1–11)
Viigipuu needmine (12–14)
Jeesus puhastab templi (15–18)
Kuivanud viigipuu ja usk (19–26)
˜
„Mis oigusega sa neid tegusid
teed?” (27–33)
˜
12 Moistujutt julmadest aednikest (1–12)

˜

˜

onda algab hea sonum1
1 NJeesus
Kristusest2, Juma-

la pojast. 2 Nii on kirjutatud
prohvet
Jesaja raamatus: „(Ma
¨
lakitan sinu ees oma saadi˜
˜
1:1 1 Voib tolkida ¨ ka „evangeelium”.
2 Kristus (heebreaparaselt „messias”)
ei
˜
¨
ole Jeesuse
˜ nimi. Selle sona tahenduseks on „voitu”, „salvitu”.

Jumal ja keiser (13–17)
¨
¨
¨
Kusimus ulesaratamise kohta (18–27)
¨
Kaks suurimat kasku (28–34)
Kas messias on Taaveti poeg? (35–37a)
Hoiatus kirjatundjate eest (37b–40)
Vaese lesknaise annetus (41–44)
¨

¨

13 AJASTU VIIMSETE PAEVADE TUNDEMARK (1–37)
˜
¨
¨
¨
Sojad, maavarinad, naljahadad (8)
˜
Kuulutatakse head sonumit (10)
Suur viletsus (19)
Inimesepoja tulek (26)
˜
Moistujutt viigipuust (28–31)
¨
Pusige valvel (32–37)
14 Preestrid kavatsevad Jeesuse
tappa (1, 2)
Jeesuse pea peale valatakse hea˜
˜
lohnalist oli (3–9)
Juudas reedab Jeesuse (10, 11)
¨
Viimane paasapuha (12–21)
˜
¨ ¨
Isanda ohtusoomaaja sisseseadmine (22–26)
¨
Jeesus utleb, et Peetrus salgab ta
¨
ara (27–31)
Jeesus palvetab Ketsemani
aias (32–42)
Jeesuse vahistamine (43–52)
˜
¨
Sanhedrin moistab Jeesuse ule
kohut (53–65)
¨
Peetrus salgab Jeesuse ara (66–72)
15 Jeesus Pilatuse ees (1–15)
˜
Avalik monitamine (16–20)
Jeesus naelutatakse Kolgatal
postile (21–32)
Jeesuse surm (33–41)
Jeesuse matmine (42–47)
¨
¨
16 Jeesuse ulesaratamine (1–8)

Teine veerg

PTK 1
a Mal 3:1
Mt 3:1, 3
Mt 11:10
Lu 3:2–6
Lu 7:27

b Jes 40:3
Joh 1:23

ku, kes valmistab ette su tee.) a
¨ ¨
˜
3 Keegi huuab korbes: „Valmistage ette Jehoova1 tee! Tehke sirgeks teed tema ees!”” b
˜
4 Ristija Johannes oli korbes
¨
ja kuulutas, oeldes, et pattude
andekssaamiseks on vaja las1:3 1 Vt lisa A5.
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¨
ta end kahetsuse margiks ris¨
a
tida. 5 Tema juurde laksid
˜
koik Juudamaa ja Jeruusalemma elanikud ning ta ristis nad
˜
Jordani joes1 ja nad tunnistasid avalikult oma patte. b 6 Johannesel olid seljas kaamelivil¨ ¨
last riided, vool oli tal nahk¨ ¨c
voo ning tema toiduks olid rohutirtsud ja metsmesi. d 7 Ta
¨
kuulutas: „Parast mind tuleb
¨
keegi minust vagevam. Ma pole
¨ ¨
vaart isegi seda, et kummardada tema sandaalirihmu lahti tegema. e 8 Mina ristisin
teid veega, aga tema ristib teid
¨
puha vaimuga1.” f
¨
9 Neil paevil tuli Jeesus Galilea Naatsaretist ja Johannes
ristis ta Jordanis.g 10 Kohe,
¨
¨
kui Jeesus veest valja tuli, nagi
ta taevast avanevat ja vaimu
nagu tuvi enda peale laskuvat. h
¨ ¨
11 Ja taevast kostis haal:
„Sina oled mu armas poeg, mul
on sinust hea meel1.” i
˜
12 Sedamaid mojutas vaim
˜
teda korbesse minema. 13 Ta
˜
¨
oli korbes 40 paeva ja seal
¨ ¨
puudis Saatan teda kiusatusse
viia.j Ta oli metsloomade keskel ning inglid hoolitsesid tema
eest. k
¨
14 Parast seda kui Johan˜
¨
nes oli vahi alla voetud, laks
l
Jeesus Galileasse. Ta kuulutas
¨
˜
Jumala head sonumit, m oeldes:
¨ ¨
15 „Maaratud aeg on saabu¨
nud, Jumala kuningriik1 on lahedal. Kahetsege oma patte n ja
˜
uskuge heasse sonumisse!”
˜
˜
1:5 1 Voib tolkida ka „ta kastis neid Jor˜
˜
¨
˜
dani jokke”. (Vt „Sonaseletusi”, markso˜
¨
na „ristimine”.) 1:8 1 St voiab teid puha
˜
˜
vaimuga. 1:11 1 Voib tolkida ka „sinul
˜
˜
on mu soosing”. 1:15 1 Voib tolkida ka
˜
„kuningavalitsus”. (Vt „Sonaseletusi”.)

MARKUSE 1:5–28

PTK 1
a Mt 3:1, 2
Ap 13:24
Ap 19:4

b Mt 3:5, 6
c 2Ku 1:8
d Mt 3:4
e Lu 3:16
Joh 1:26, 27
Ap 13:25

f Jl 2:28
Ap 2:1, 4
Ap 11:16
1Ko 12:13

g Mt 3:13
Lu 3:21, 22

h Jes 42:1
Mt 3:16
Joh 1:32–34

i L 2:7
Mt 3:17
Lu 3:22
2Pe 1:17

j Mt 4:1–10
Lu 4:1–13

k Mt 4:11
l Mt 4:12
m Lu 4:14, 15
Lu 8:1

n Mt 4:17


Teine veerg
a Mt 10:2
b Lu 5:4
c Mt 4:18
d Mt 4:19, 20
e Mt 19:27
Lu 5:11

f Mt 4:21, 22
g Lu 4:31–37
h Mt 7:28, 29
i Mt 8:28, 29
j Jk 2:19

¨ ¨
˜
16 Galilea mere aares kon¨
dides nagi Jeesus Siimonit ja
tema venda Andreast. a Nad
˜
heitsid parasjagu vorke merre, b
sest nad olid kalurid. c 17 Jee¨
¨
sus utles neile: „Jargnege mulle ja ma teen teist inimese¨
¨ ¨
puudjad.” d 18 Sedamaid jat˜
¨
sid nad oma vorgud ja jargnesid talle. e 19 Kui ta oli natuke
¨
¨
maad edasi lainud, nagi ta Sebedeuse poega Jaakobust ja
selle venda Johannest paadis
˜
vorke parandamas f 20 ning
viivitamata kutsus ta neidki.
¨
Seepeale jatsid nad oma isa Se¨ ¨
bedeuse koos palgatoolistega
¨
paati ja lahkusid Jeesuse jarel.
¨
21 Nad laksid Kapernauma.
Niipea kui algas hingamis¨
¨
¨
paev, laks Jeesus sunagoogi
˜
ja hakkas opetama. g 22 Ini˜
mesed olid tema opetusviisist
¨
˜
hammastunud, sest ta opetas
˜
˜
neid nagu see, kel on mojuvoimu, mitte nagu kirjatundjad. h
¨
23 Samal ajal oli nende suna¨
¨
googis uks mees, kes oli ruve˜
da vaimu voimuses ja karjus:
24 „Mis sa meist tahad, naatsaretlane Jeesus? i Kas sa tulid
¨
¨
meid havitama? Ma tean hasti, kes sa oled — Jumala
˜
¨
Puha!” j 25 Aga Jeesus soitles teda: „Ole vait ja tule te¨
˜
¨
mast valja!” 26 Siis toi ruve
vaim mehe peale krambihoo,
¨ ¨
¨ ¨
rookis valju haalega ja tuli te¨
˜
mast valja. 27 Koik olid sel¨
lest nii hammastunud, et aru¨
tasid omavahel: „Mis see kull
˜
˜
on? Uus opetus! Tal on voim
¨
¨
kasutada isegi ruvedaid vaime ja need kuuletuvad talle.”
28 Kuuldus temast levis kii¨
resti igale poole ule kogu Galilea.

MARKUSE 1:29–2:8

¨
29 Nad lahkusid sunagoo¨
gist ning laksid koos Jaakobuse ja Johannesega Siimoni ja
Andrease koju. a 30 Siimoni
¨
amm b aga oli pikali maas pa¨ ¨
lavikus, ja kohe raakisid nad
Jeesusele haigest. 31 Jee˜
sus astus naise juurde, vottis
¨
¨
tal kaest kinni ja aitas ta ules.
¨
¨
Naisel laks palavik ara ja ta
hakkas neile toitu valmistama.
˜
¨
32 Kui saabus ohtu ja pai˜
ke loojus, toi rahvas Jeesuse
˜
juurde koik haiged ja deemonitest vaevatud c 33 ning terve linn kogunes ukse ette.
34 Ta tegi terveks palju ini˜
mesi, kes podesid mitmesugu¨
seid haigusi, d ja ajas valja palju deemoneid, kuid ta ei lask¨ ¨
nud deemonitel raakida, sest
need teadsid, et ta on messias1.
35 Hommikul vara, kui oli
˜
¨
veel pime, tousis Jeesus ules,
¨
¨
˜
laks valja korvalisse paika ja
palvetas seal. e 36 Kuid Siimon ja need, kes olid koos
temaga, hakkasid teda otsi¨
ma. 37 Kui nad ta ules leid¨
˜
sid, utlesid nad talle: „Koik ot¨
sivad sind.” 38 Aga tema ut¨
¨
les: „Lahme mujale, lahedalasuvatesse linnadesse, et ma
saaksin ka seal kuulutada,
sest selleks ma olengi tulnud.” f
¨
¨
39 Ja ta laks ning kuulutas su˜
nagoogides koikjal Galileas ja
¨
ajas valja deemoneid. g
¨
40 Jeesuse juurde tuli uks
˜
˜
pidalitobine ja anus teda pol¨
vili, oeldes: „Kui sa vaid ta˜
had, void sa mu puhtaks teha.” h
41 Jeesusel hakkas temast
¨
kahju, ta sirutas kae, puudu˜
¨
1:34 1 Teine voimalik tahendus: „sest
need teadsid, kes ta on”.
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PTK 1
a Mt 8:14, 15
Lu 4:38, 39

b 1Ko 9:5
c Mt 8:16
Lu 4:40, 41

d Jes 53:4
e Mt 14:23
Mr 14:32
Lu 4:42
Heb 5:7

f Jes 61:1
Lu 4:43
Joh 17:4

g Mt 4:23
h Mt 8:1, 2
Lu 5:12


Teine veerg
a Mt 8:3
Lu 5:13

b 3Mo 14:3, 4
3Mo 14:10, 11
5Mo 24:8
Mt 8:4
Lu 5:14

c Lu 5:15


PTK 2
d Mt 4:13
Mt 9:1

e Jes 61:1
Ef 2:17
Heb 2:3

f Lu 5:18, 19
g Ap 14:9, 10
h Jes 53:11
Mt 9:2
Lu 5:20
Lu 7:47, 48

i Mt 9:3–8
Lu 5:21–26

j Jes 43:25

tas teda ja lausus: „Ma tahan,
saa puhtaks!” a 42 Otsekohe
˜
kadus mehel pidalitobi ning ta
¨
sai puhtaks. 43 Seejarel saa¨
tis Jeesus ta kohe ara, keelates
teda rangelt: 44 „Vaata, et sa
¨ ¨
kellelegi midagi ei raagi, vaid
¨
mine naita ennast preestrile ja
vii preestritele enda puhtakssaamise kinnituseks ohvriand,
¨ ¨
mille Mooses on maaranud.” b
¨
¨
45 Ent lainud ara, hakkas see
˜
mees juhtunust koigile kuulu¨ ¨
tama ja igal pool raakima, nii
et Jeesus ei saanud enam ava¨
likult uhtegi linna minna, vaid
¨
˜
pidi viibima valjaspool korvalistes paikades. Sellegipoolest
tuldi tema juurde igast kandist. c
˜
¨
¨
¨
Mone paeva parast laks
¨
Jeesus jalle Kapernauma
ja saadi kuulda, et ta on kodus. d 2 Kokku tuli nii palju
rahvast, et isegi ukse juures
polnud enam ruumi, ja ta hak˜
¨ ¨
kas neile Jumala sona raakima. e 3 Tema juurde toodi
halvatu, keda kandsid neli
meest. f 4 Aga rahvahulga
¨
parast ei saanud nad tuua
teda otse Jeesuse juurde. See¨
˜
parast votsid nad Jeesuse kohalt katuse lahti, tehes sinna augu, ja lasid halvatu kanderaamiga alla. 5 Kui Jeesus
¨
¨
nende usku nagi, g utles ta
halvatule: „Mu laps, sinu patud on andeks antud.” h
˜
6 Seal istusid moned kirjatundjad, kes arutlesid oma
¨
sudames: i 7 „Miks see mees
¨ ¨
niimoodi raagib? Ta teotab
Jumalat. Kes muu saab patte andeks anda kui Jumal?” j
8 Kuid Jeesus sai kohe aru,
˜
¨
mida nad motlevad, ja utles

2
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¨
neile: „Miks te oma sudames
sedasi arutlete? a 9 Mida on
¨
halvatule kergem oelda, kas
„Sinu patud on andeks antud”
˜
˜
¨
˜
voi „Touse ules, vota oma kan˜
deraam ja konni”? 10 Aga et
te teaksite, et Inimesepojal b
on voli maa peal patte andeks
¨
˜
anda . . .” c Seejarel ta sonas
¨
halvatule: 11 „Ma utlen sul˜
¨
˜
le: touse ules, vota oma kanderaam ja mine koju.” 12 Mees
˜
¨
˜
tousiski ules, vottis kohe oma
˜
kanderaami ja kondis nende
˜
¨
¨
˜
koigi nahes valja. Koik olid
¨
vaimustuses ja ulistasid Ju¨
malat, oeldes: „Midagi sellist
¨
pole me kunagi nainud!” d
¨
13 Taas laks Jeesus mere
¨ ¨
¨
aarde. Tema juurde tuli jarjest
rohkem inimesi ja ta hakkas
˜
neid opetama. 14 Aga kui ta
¨
¨
edasi laks, markas ta Alfeuse poega Leevit tollihoones is¨
¨
tumas ja utles talle: „Jargne
˜
¨
mulle!” See tousis ja jargneski talle1. e 15 Hiljem einestas
Jeesus1 tema majas ning palju maksukogujaid ja patuseid
˜
¨
soi koos Jeesuse ja ta jungri¨
tega. Seal oli palju tema jarel¨
kaijaid. f 16 Kui aga variseri¨
dest kirjatundjad nagid, et ta
¨ ¨
soob koos patuste ja maksu¨
kogujatega, utlesid nad tema
¨
˜
¨ ¨
jungritele: „Kas ta toesti soob
koos maksukogujate ja patus¨
tega!” 17 Seda kuuldes utles
Jeesus neile: „Arsti ei vaja
mitte terved, vaid haiged. Ma
˜
pole tulnud kutsuma mitte oigeid, vaid patuseid.” g
¨
18 Johannese jungritel ja
ka variseridel oli tavaks paas¨
¨
tuda. Seeparast kusiti Jeesu¨
¨
2:14 1 St sai tema jarelkaijaks. 2:15
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „kulitas Jeesus laua
¨ ¨
aares”.

MARKUSE 2:9–28

PTK 2
a Mt 9:4
Lu 6:8
Ilm 2:23

b Tn 7:13

c Jes 53:11

d Mt 9:33
Joh 7:31
Joh 9:32

e Mt 9:9
Lu 5:27, 28

f Mt 9:10, 11
Lu 5:29, 30

g Jes 61:1
Mt 9:12, 13
Lu 5:31, 32
Lu 19:10
1Ti 1:15


Teine veerg
a Mt 9:14, 15
Lu 5:33–35

b Mt 22:2
2Ko 11:2
Ilm 19:7

c Lu 17:22

d Mt 9:16, 17
Lu 5:36–38

e Mt 12:1–8
Lu 6:1–5

f 1Sa 21:1–6

g 1Sa 22:20

h 2Mo 25:30
3Mo 24:5–9

i 2Mo 20:9, 10

j Mt 12:8
Lu 6:5

¨
selt: „Miks Johannese jungrid
¨
ja variseride jungrid paastu¨
vad, aga sinu jungrid mitte?” a
19 Jeesus vastas: „Ega siis
˜
˜
peigmehe b sopradel ole pohjust paastuda, kui peigmees
on nendega. Niikaua kui peigmees on koos nendega, ei sobi
neil paastuda. 20 Aga tule¨
˜
vad paevad, kui peigmees voe¨
c
takse neilt ara, ja siis nad
˜
paastuvad. 21 Keegi ei omble vanale kuuele paigaks vanumata1 riidelappi, sest uus riie
˜
tombuks vana peal kokku ja
¨
rebenenud koht laheks hullemaks. d 22 Samuti ei pane
¨
keegi varsket veini vanadesse
¨
nahklahkritesse. Vein ajaks ju
¨
˜
lahkrid lohki ja nii vein kui ka
¨
¨
¨
lahkrid laheksid raisku. Varske vein pannakse ikka uutes¨
se lahkritesse.”
¨
¨
¨
23 Uhel hingamispaeval laks
¨
˜
Jeesus labi viljapoldude ja ta
¨
¨
jungrid hakkasid teed kaies vil¨
japaid katkuma.e 24 Siis vari¨
serid utlesid talle: „Vaata ometi! Miks nad teevad seda, mis
¨
pole hingamispaeval lubatud?”
25 Aga tema vastas: „Kas te
pole lugenud, mida Taavet tegi,
¨
kui tal puudus kaes oli ning te¨
mal ja ta meestel oli nalg: f
¨
26 kuidas ta laks Jumala kot¨ ¨
ta, nagu raagib jutustus pea˜ ¨
preester Ebjatarist, g ja soi ara
vaateleivad, mida pole luba¨ ¨
tud suua kellelgi peale preesth
rite, ning andis osa ka oma
¨
meestele?” 27 Ta utles neile
¨
veel: „Hingamispaev on tehtud
¨
inimese parast, i mitte inimene
¨
¨
hingamispaeva parast. 28 Niisiis on Inimesepoeg ka hinga¨
mispaeva isand.” j
2:21 1 St uut pesemata.

MARKUSE 3:1–24

¨
¨
Kui Jeesus jalle sunagoo¨
¨
gi laks, oli seal uks kuive¨
tunud1 kaega mees. a 2 Vari¨
serid jalgisid Jeesust tera¨
selt, sest nad tahtsid naha,
kas ta teeb selle mehe hin¨
gamispaeval terveks, et teda
¨ ¨
¨
siis suudistada. 3 Jeesus ut¨
les kuivetunud kaega mehele:
˜
¨
„Touse pusti ja tule siia keske¨
¨
le.” 4 Seejarel kusis ta neilt:
¨
„Mida hingamispaeval on lu˜
batud teha: kas head voi hal¨ ¨
˜
ba, kas elu paasta voi tappa?”b Aga nemad vaikisid.
¨
5 Vaadanud nordimusega ini¨
¨
mesi enda umber ja olles uli¨
malt kurb nende sudametuse
¨
¨
parast, c utles Jeesus mehele:
¨
¨
„Siruta kasi valja.” Too siru¨
taski kae ja see sai terveks.
¨
6 Seepeale laksid variserid
¨
valja ja hakkasid jalamaid Herodese pooldajatega d salaplaa¨
ni sepitsema, et ta ara tappa.
¨
7 Jeesus aga laks koos
¨
oma jungritega eemale mere
¨ ¨
¨
aarde ning talle jargnes suur
hulk rahvast Galileast ja Juudamaalt. e 8 Koguni Jeruusalemmast, Idumeast, teiselt
¨ ¨
poolt Jordanit ning Tuurose
¨
ja Siidoni umbrusest tuli tema
juurde suur hulk rahvast,
˜
kes oli kuulnud, mida koi¨
ke ta teeb. 9 Ta kaskis oma
¨
¨
jungritel tema jaoks vaikest
paati valmis hoida, et rahva¨
hulk talle peale ei trugiks.
10 Kuna ta tegi palju inime¨
si terveks, tunglesid tema um˜
˜
ber koik, kes podesid raskeid haigusi, et saaksid teda
¨
puudutada. f 11 Isegi ruve¨
dad vaimud g heitsid teda na¨ ¨
hes tema ette maha ja huudsid: „Sina oled Jumala poeg!” h

3

˜
˜
3:1 1 Voib tolkida ka „halvatud”.
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PTK 3
a Mt 12:9–14
Lu 6:6–11

b Lu 14:1–3

c Joh 12:39, 40

d Mt 22:16
Mr 12:13

e Mt 12:15

f Mt 9:20, 21
Mr 5:27, 28
Mr 6:56

g Mt 8:31

h Mr 1:23, 24
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˜
12 Aga ta keelas neid kovasti
¨ ¨
ja korduvalt, et nad ei raagiks,
kes ta on. a
¨
¨
¨
13 Jeesus laks ules maele
˜
ja kutsus enda juurde moned
¨
oma jungrid b ning need tu¨
lid. c 14 Ta valis valja kaksteist meest ning nimetas nad
apostliteks1. Nemad hakkasid
¨
teda saatma, neid lakitas ta
kuulutama 15 ning neile an¨
dis ta voli deemoneid valja ajada. d
¨
16 Selles kaheteistkumne¨
ses ruhmas, e mille ta moodustas, olid Siimon, kellele ta andis ka nime Peetrus, f
17 Sebedeuse poeg Jaakobus
ja Jaakobuse vend Johannes (neile andis ta nime Boa¨
˜
nerges, mis tahendab Kouepojad), g 18 samuti Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus,
Toomas, Alfeuse poeg Jaakobus, Taddeus, Siimon Kananaios1 19 ning Juudas Iskariot, kes ta hiljem reetis.
¨
¨
Siis laks Jeesus uhte maj¨
ja 20 ja jalle tuli kokku palju
rahvast, nii et nad ei saanud
¨ ¨
isegi suua. 21 Aga kui tema
sugulased toimuvast kuulsid,
¨
¨
laksid nad teda ara tooma,
¨
sest nad utlesid: „Ta on peast
¨
segi l ainud.” h 22 Ka kirjatundjad, kes Jeruusalemmast
¨
alla tulid, utlesid: „Temas on
Peltsebul1 ja ta ajab deemo¨
neid valja deemonite valitseja abiga.” i 23 Siis ta kutsus
nad enda juurde ja hakkas
˜
¨ ¨
neile moistu raakima: „Kuidas
˜
¨
voib Saatan ajada valja Saatana? 24 Kui kuningriigis pole
¨
3:14 1 Kr apostolos, mis tahendab „saa¨
dik”, „kaskjalg”. 3:18 1 Nimi Kananaios
¨
tahendab „innukas” (Lu 6:15). 3:22
1 Saatanale antud nimi.
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¨
¨ ¨
¨
uksmeelt, ei jaa see pusima, a
¨
25 ja kui peres pole uksmeelt,
¨ ¨
¨
ei jaa see pusima. 26 Samu˜
ti, kui Saatan on tousnud
iseenda vastu ja on iseenda¨ ¨
¨
ga riius, ei jaa ta pusima, vaid
˜
talle tuleb lopp. 27 Ei saa ju
¨
keegi, kes laheb tugeva mehe
majja, riisuda tema vara, kui
ta esmalt seda meest kinni ei
seo. Alles siis saab ta tema
¨ ¨
maja ruustata. 28 Ma kinnitan teile, et mis patte inimesed ka ei teeks ja millist
¨
puhaduseteotust nende huulilt ka ei tuleks, antakse neile
˜
koik andeks. 29 Ent sellele,
¨
kes teotab puha vaimu, ei anta
¨ ¨
iialgi andeks,b vaid ta on suudi
¨ ¨
igaveses patus.” c 30 Ta raa¨
¨
kis seda seeparast, et nad ut¨
lesid: „Temas on ruve vaim.” d
31 Siis tulid Jeesuse ema
¨
¨
ja vennad, e jaid valja seisma ja saatsid kellegi teda kut¨
suma. f 32 Tema umber istus
¨
¨
rahvahulk ja seeparast oeldi
talle: „Su ema ja vennad on
¨
¨
¨
valjas ja kusivad sinu jareg
le.” 33 Kuid ta vastas neile:
„Kes on mu ema ja mu ven¨
nad?” 34 Seejarel vaatas ta
¨
neid, kes tema umber istu¨
sid, ja utles: „Siin on mu ema
¨
ja mu vennad! h 35 Kes taidab
Jumala tahet, see on mu vend,
˜
ode ja ema.” i
¨
Jeesus hakkas jalle mere
¨ ¨
˜
aares opetama ja tema
¨
juurde kogunes vaga suur rah˜
¨
vahulk. Seetottu laks ta paati
ja istus selles, kaldast eemal,
kogu rahvas aga oli mere kaldal. j 2 Siis jagas ta neile pal˜
˜
ju opetust moistujuttude kau˜
k
du. Ta koneles: l 3 „Kuula¨
¨
¨
¨
ke! Kulvaja laks valja kulva¨
ma. m 4 Kulvates kukkus tal

4

MARKUSE 3:25–4:16

PTK 3
a Lu 11:17, 18
b Mt 12:31, 32
Lu 12:10

c Heb 6:4, 6
Heb 10:26

d Joh 7:20
Joh 10:20

e Mt 13:55
Joh 2:12
Ap 1:14

f Mt 12:46–50
Lu 8:19–21

g Mr 6:3
h Mt 12:49
Heb 2:11

i Mt 12:50
Lu 8:21
Joh 15:14


PTK 4
j Mt 13:1, 2
Lu 8:4

k Mt 13:34
l Mt 13:3–9
Lu 8:5–8

m Mr 4:14


Teine veerg
a Mr 4:16, 17
b Mr 4:18, 19
c Mr 4:20
˜

d Op 1:5
Mt 11:15
Lu 8:8

e Mt 13:10
Lu 8:9

f Ef 1:9, 10
Kol 1:26, 27

g Mt 13:11
Lu 8:10

h Jes 6:9, 10
Mt 13:13, 14
Joh 12:40
Ap 28:26

i Mt 13:18
Lu 8:11
1Pe 1:25

j 1Pe 5:8
k Mt 13:19
Lu 8:12

¨ ¨
osa seemet tee aarde ning linnud tulid ja nokkisid sel¨
le ara. 5 Osa seemet kukkus
kalju peale, kus polnud pal¨
ju mulda, ja tarkas kohe,
¨
sest pinnas polnud seal su¨
˜
gav. a 6 Aga kui paike tousis,
˜
¨
see korbes, see kuivas ara,
kuna sel polnud juurt. 7 Osa
seemet kukkus ohakate sek˜
¨
ka ning ohakad tousid ja lammatasid selle ja see ei kandnud vilja. b 8 Aga osa kukkus
¨
hea maa peale, tarkas ja kas˜
vas ning kandis vilja: moni kol¨
˜
¨
mekumne-, moni kuuekumne-,
˜
moni sajakordselt.” c 9 Ta li˜
sas: „Kellel korvad on, et kuulata, see kuulaku!” d
¨
¨
10 Kui Jeesus uksi jai, tu˜
¨
lid moned jungrid koos nende
¨
kaheteistkumnega tema juur˜
de ja soovisid, et ta neid mois¨
e
tujutte selgitaks. 11 Ta ut˜
˜
les neile: „Teie voite moista
¨
Jumala kuningriigi1 puha saladust, f aga teistele on mu
˜
˜
sonad lihtsalt moistujutud. g
¨
¨
12 Seeparast nad kull vaata¨
vad, aga ei nae, ja kuulevad, aga ei taipa, ning nad
¨ ¨
ei poordu ja neile ei anta an¨
¨
deks.” h 13 Seejarel utles ta
˜
neile: „Kui te seda moistujuttu
˜
˜
ei moista, kuidas te siis voik˜
site aru saada koigist teistest
˜
moistujuttudest?
¨
¨
˜
14 Kulvaja kulvab sonumit. i
˜
15 Moned inimesed on nagu
¨ ¨
teeaarne pinnas: niipea kui
˜
nad on sonumit kuulnud, tuleb
˜
¨
Saatan j ja votab neisse kul˜
¨
vatud sonumi ara. k 16 Teised on nagu kaljune pin˜
nas: niipea kui nad on sonu˜
mit kuulnud, votavad nad

˜
˜
4:11 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsuse”.
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˜ ˜
selle kohe roomuga vastu. a
¨
17 Ometi pole neil sudames
¨
juurt ja nad pusivad ajutiselt. Niipea kui tulevad rasku˜
˜
sed voi tagakiusamine sonu¨
mi parast, kaotavad nad usu1.
18 On veel selliseid, kes on
nagu ohakane maa. Nemad
˜
kuulevad s onumit, b 19 aga
selle ajastu mured, c rikkuse
˜
petlik veetlus d ja himu e koi¨
ge muu jarele tungivad nen¨
¨
de sudamesse ning lammata˜
¨
vad sonumi ara ja see muutub
viljatuks. 20 Aga on ka neid,
kes sarnanevad hea maaga:
˜
˜
nad kuulevad sonumit, votavad selle meeleldi vastu ning
¨
kannavad vilja kolmekumne-,
¨
˜
kuuekumne- voi sajakordselt.” f
˜
21 Jeesus koneles neile
¨
veel: „Kas lamp tuuakse valja
˜
˜
selleks, et panna see nou voi
voodi alla peitu? Eks ikka selleks, et panna see lambijalale? g
22 Sest pole midagi varjatut,
mis ei saaks avalikuks, ja pole
midagi salajast, mis ei tuleks
˜
ilmsiks. h 23 Kellel korvad on,
et kuulata, see kuulaku!” i
¨
24 Veel utles ta neile: „Pan¨
ge tahele seda, mida te kuu˜ ˜
lete. j Selle mooduga, millega
˜ ˜
˜ ˜
teie moodate, moodetakse ka
teile ja antakse veel juurdegi.
25 Sest kellel on, sellele antakse juurde, k aga kellel ei ole,
˜
¨
sellelt voetakse ara seegi, mis
tal on.” l
¨
26 Jeesus jatkas: „Jumala
kuningriigiga on samamoodi
¨
nagu sellega, kui mees¨ kulvab
˜
¨
seemne pollule. 27 Oosel ta
¨
˜
¨
magab ja paeval touseb ules
¨
ning seemnest tarkab ja kasvab taim, ilma et ta teaks, kui˜
˜
4:17 1 Sona-sonalt „nad komistavad”.
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das. 28 Maa kannab vilja ise¨
¨
enesest ja jark-jargult: esmalt
˜
on oras, siis pea, lopuks valmis terad viljapeas. 29 Aga
niipea kui vili on valminud,
pistab mees sirbi sisse, sest
˜
¨
loikusaeg on kaes.”
¨ ¨
30 Jeesus ra akis edasi:
„Millega saaksime Jumala ku˜
˜
ningriiki vorrelda voi millise
˜
moistujutuga jagada selle koh˜
ta opetust? 31 See on nagu
¨
sinepiseeme, mis kulvamise
˜
ajal on pisim koigist seemnetest maa peal. a 32 Aga kui
¨
¨
see on kulvatud, laheb see
kasvama ja sirgub suuremaks
˜
kui koik teised aiataimed ning
kasvatab suured oksad, nii et
linnud saavad selle varjus elada.”
33 Jeesus kuulutas Juma˜
˜
la sona paljude selliste moistujuttude kaudu, b niipalju˜ kui
suudeti aru saada. 34 Oigu¨ ¨
poolest ei raakinud ta il˜
ma moistujututa midagi, kuid
¨
jungritega omavahel olles sel˜
¨
gitas ta neile koik ara. c
¨
˜
¨
35 Sama paeva ohtul ut¨
les Jeesus neile: „Lahme teisele kaldale.” d 36 Lasknud rah¨
˜
val ara minna, votsid nad ta
kohe paati ja lahkusid. Seal
oli veel teisigi paate. e 37 Siis
˜
tousis vali tormituul ning lained paiskusid paati, nii et see
oli uppumas. f 38 Aga Jeesus
oli ahtris ja magas istepadjal.
¨
¨
¨
¨
Jungrid˜ aratasid ta ules ja utlesid: „Opetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?”
˜
˜
39 Seepeale ta tousis, soitles
¨
tuult ja utles merele: „Rahu¨ ¨
ne! Jaa vaikseks!”g Ja tuul rau¨
ges ning saabus taielik vaikus.
¨
¨
40 Seejarel kusis ta neilt:
„Miks te kardate? Kas teil ikka
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veel ei ole usku?” 41 Aga neid
¨ ¨
valdas tavatu hirm ja nad raa¨
kisid omavahel: „Kes ta kull on?
Isegi tuul ja meri kuuletuvad
talle.” a
˜
Siis joudsid nad mere
vastaskaldale gerasalaste
maale. b 2 Niipea kui Jeesus
¨
oli paadist valja astunud, koh¨
tas ta uht haudade juurest tu¨
levat meest, kes oli ruveda
vaimu meelevallas. 3 Tema
eluase oli hauakoobastes ja
mitte keegi polnud suutnud
¨
¨
teda pusivalt kinni koita, isegi ahelatega mitte. 4 Teda oli
¨
kull sageli pandud jalaraudu ja ahelaisse, kuid ta oli
˜
ahelad katki tommanud ning
jalarauad purustanud, kellel˜
gi polnud
¨ ¨ joudu¨ teda ohjelda¨
da. 5 Ood ja paevad labi kar¨
jus ta hauakoobastes ja magedel ning tagus end kividega.
¨
6 Kui ta markas kaugelt Jeesust, jooksis ta tema juurde,
kummardas ta ette c 7 ja kisendas: „Mis sa minust tahad,
˜
˜
Jeesus, koigekorgema Jumala
poeg? Vannu Jumala nimel, et
sa mind ei karista!” d 8 Sest
¨
Jeesus oli talle oelnud: „Tule
¨
¨
valja sellest inimesest, sa ruve
¨
vaim!” e 9 Aga Jeesus kusis
temalt: „Mis su nimi on?” Ta
vastas: „Mu nimi on Leegion,
sest meid on palju.” 10 Ja ta
anus Jeesust, et ta neid sealt
¨
maalt valja ei saadaks. f
¨
¨ ¨
11 Seal mae juures oli soomas suur seakari. g 12 See¨
parast anusid vaimud Jeesust:
„Saada meid sigade sisse,
luba meil nende sisse minna.”
13 Ja ta lubas. Seepeale tulid
¨
¨
ruvedad vaimud mehest valja,
¨
laksid sigade sisse ja kari tor-
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¨
¨
mas ule jarsaku merre, umbes
2000 siga, ning nad uppusid
meres. 14 Aga nende karja˜
sed pogenesid, teatasid sellest linnas ja maal ning inimesed tulid vaatama, mis oli juhtunud. a 15 Nad tulid Jeesuse
¨
juurde ja nagid, et mees, kes
oli olnud deemonitest vaevatud ning kelles oli olnud Lee¨
gion, istub riietatult ja on taie
˜
moistuse juures, ning neid
¨
haaras hirm. 16 Pealtnagijad
jutustasid ka teistele, mis oli
deemonitest vaevatud mehe
ja sigadega juhtunud. 17 Nad
¨
anusid Jeesust, et ta laheks
¨
nende maalt ara. b
18 Kui Jeesus oli paati minemas, palus mees, keda deemonid olid vaevanud, et ta
˜
voiks temaga kaasa minna. c
19 Kuid Jeesus ei lubanud,
¨
vaid utles: „Mine koju oma
¨ ¨
sugulaste juurde ja raagi nei˜
le, mida koike Jehoova on
sinu heaks teinud ja kuidas
ta on sinu peale halastanud.”
¨
¨
20 Mees lakski ara ning hakkas Dekapolises1 kuulutama,
˜
mida koike Jeesus oli tema
˜
heaks teinud, ja koik imesta¨
sid selle ule.
21 Kui Jeesus oli paadiga
¨
˜
jalle vastaskaldale joudnud, kogunes tema juurde suur rah¨ ¨
vahulk; ja ta oli mere aares.d
¨
¨
22 Siis tuli sinna uks sunagoo¨
gi ulematest, kelle nimi oli Jai¨
rus, ja Jeesust nahes langes ta
tema jalge ette e 23 ning hak¨
kas teda anuma: „Mu tutreke
on raskelt haige1. Palun tule ja
¨
pane kaed tema peale, f et ta
˜
˜
¨
5:20 1 Voib tolkida ka „Kumnelinna˜
˜
maal”. 5:23 1 Voib tolkida ka „on hinge
vaakumas”.
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¨ ¨
saaks terveks ja jaaks elama.”
¨
24 Jeesus lakski temaga kaa¨
sa ning suur rahvahulk jargnes
¨
talle ja tungles tema umber.
¨
25 Seal aga oli uks naine, keda oli 12 aastat vaevanud
verejooks.a 26 Ta oli paljude
¨
arstide kaes palju kannatanud1
ning oli kulutanud kogu vara,
saamata mingit abi, ta olu¨
kord oli hoopis hullemaks lainud. 27 Kuulnud, mida Jeesu¨ ¨
sest raagiti, tuli ta rahva hulgas tema selja taha ja puudutas tema kuube, b 28 sest ta
˜
oli endamisi moelnud: „Kui
ma vaid saaksin tema kuube puudutada! Siis saaksin ma
terveks.” c 29 Sedamaid lakkas tal verejooks ning ta tundis oma kehas, et ta on sellest
piinarikkast haigusest paranenud.
30 Otsekohe tundis Jeesus,
¨
¨
˜
et joudd oli temast valja lainud,
¨ ¨
¨
ning ta poordus rahva seas um¨
ber ja kusis: „Kes puudutas mu
¨
¨
kuube?” e 31 Tema jungrid ut¨
lesid talle: „Sa naed ju, et rah¨
¨
vas trugib sulle peale, ja kusid veel: „Kes mind puudutas?”” 32 Ent tema vaatas rin¨
gi, et naha, kes oli seda teinud.
33 Aga naine, teades, mis temaga oli juhtunud, tuli koh¨
kunult ja varisedes tema ette,
¨ ¨
langes maha ja raakis talle
˜
¨
kogu toe. 34 Jeesus utles tal¨
le: „Tutar, sinu usk on sind terveks teinud. Mine rahuga f ja ole
terve oma piinarikkast haigusest.” g
¨ ¨
35 Kui ta alles raakis, tulid
˜
¨
¨
sinna moned sunagoogi ulema
¨
¨
majast ja utlesid: „Su tutar on
˜
˜
5:26 1 Voib tolkida ka „palju valu tunda
saanud”.
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˜
surnud. Milleks enam opeta¨
a
jat tulitada?” 36 Jeesus aga
˜
¨
¨
kuulis nende sonu ja¨ utles su¨
nagoogi ulemale: „Ara karda,
usu ainult.” b 37 Ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi
peale Peetruse, Jaakobuse ja
selle venna Johannese. c
˜
¨
38 Nad joudsid sunagoogi
¨
ulema maja juurde ning Jee¨
sus nagi seal sagimist ja
neid, kes nutsid ja valjult halasid. d 39 Majja sisse astudes
¨
utles ta neile: „Miks te nuta¨
te ja karatsete? Laps pole surnud, vaid magab.” e 40 See˜
peale hakkasid nad polglikult
naerma. Tema aga saatis nad
˜
¨
˜
koik valja, vottis kaasa lapse
isa ja ema ning need, kes olid
¨
koos temaga, ning laks lapse
¨
juurde. 41 Lapse kaest kinni
˜
¨
vottes utles ta temale: „Tali˜
¨
ta kuum!”, mis tolgituna ta¨
¨
hendab: „Tudrukuke, ma utlen
˜
¨
sulle: touse ules!” f 42 Seda˜
¨
¨
maid tousis tudruk ules ja hak˜
kas kondima. (Ta oli 12-aastane.) Vanemaid valdas otsekohe
˜ ˜
meeletu room. 43 Aga tema
keelas neid mitu korda1, et
nad sellest kellelegi midagi ei
¨ ¨
¨
raagiks, g ning palus tudrukule
¨ ¨
suua anda.
Jeesus lahkus sealt ning
tuli oma kodukanti h ja te¨
¨
ma jungrid jargnesid talle.
¨
2 Hingamispaeval hakkas ta
¨
˜
sunagoogis opetama. Suurem
¨
osa kuulajaist oli hammastu¨
nud ja kusis: „Kust on see
˜
mees koik selle saanud? i Miks
on just talle antud see tarkus ja kuidas suudab ta te¨
ha selliseid vagevaid tegusid? j

6

˜
˜
˜
5:43 1 Voib tolkida ka „kovasti”.
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3 Kas ta pole mitte see puusepp, a Maarja poeg, b Jaakobuse, c Joosepi, Juuda ja Siimo˜
ni vend? d Kas tema oedki pole
mitte siin meie juures?” Niisiis keeldusid nad teda us¨
kumast1. 4 Jeesus aga utles neile: „Prohvetist ei pee¨
ta kuskil vahem lugu kui tema
kodukandis, ta sugulaste keskel ja ta oma majas.” e 5 See˜
tottu ei saanud ta seal teha
¨
¨
uhtegi muud vagevat tegu, kui
¨
˜
vaid panna oma kaed monede haigete peale ja teha nad
terveks. 6 Nende usupuudus
pani teda lausa imestama. Ta
¨
¨
¨
¨
kais labi umberkaudsed kulad
˜
ning opetas inimesi. f
7 Jeesus kutsus need kaksteist enda juurde, saatis nad
¨
kahekaupa valja g ja andis nei˜
¨
le voimu ruvedate vaimude
¨
¨
ule. h 8 Samuti utles ta nei˜
le, et nad ei votaks teele kaasa midagi peale kepi —
ei leiba, toidupauna ega vask¨ ¨
raha vookukrusse i —, 9 ja et
nad paneksid jalga sandaalid,
˜
˜
aga ei votaks kaasa lisaroi¨
vast1. 10 Ta utles neile veel:
„Kuhu majja te sisse astute,
¨ ¨
sinna jaage, kuni te sealt kandist lahkute. j 11 Ja kui teid
˜
˜
mones paigas vastu ei voeta
¨
ega kuulata, siis sealt ara minnes raputage selle tolmgi oma
jalgadelt1 neile hoiatuseks.” k
12 Nad asusidki teele ja kuulutasid inimestele, et need
peaksid oma patte kahetse¨
ma. l 13 Nad ajasid valja hul˜
ga deemoneid,m voidsid palju-
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ma parast”. 6:9 1 Voib tolkida ka „aga
˜
ei kannaks kahte roivast”. 6:11 1 Jal¨
gadelt tolmu maharaputamine tahendas
vastutusest loobumist.

f 1Mo 40:
20–22

g Mt 14:6–12

˜
sid haigeid oliga ja tegid nad
terveks.
14 Sellest kuulis ka kuningas Herodes1, sest Jeesuse nimi oli tuntuks saanud ja rah¨ ¨
vas raakis: „Ristija Johannes
¨
¨
on surnuist ules aratatud. Sel¨
leparast suudab ta teha neid
¨
vagevaid tegusid.” a 15 Teised
¨
¨
jalle utlesid: „See on Eelija”,
˜
moned aga: „See on prohvet nagu muistsed prohvetid.” b 16 Kui Herodes seda
¨
kuulis, utles ta: „Johannes,
˜
kellel ma pea maha votsin, on
¨
¨
ules aratatud.” 17 Oli ju Herodes lasknud Johannese vahi
˜
alla votta, kinni siduda ja
vangi panna oma venna Filip¨
puse naise Herodiase parast,
kuna oli temaga abiellunud. c
18 Sest Johannes oli Herode¨
˜
sele oelnud: „Sul pole oigust
oma venna naisega elada.” d
¨
19 Seeparast kandis Herodias
Johannese peale vimma ja tahtis teda tappa, kuid ei saanud,
20 sest Herodes kartis Johan˜
nest, teades, et ta on oige ja
¨
puha mees, e ning kaitses teda.
Alati, kui Herodes teda kuu¨
˜
las, oli ta taiesti noutu ega
teadnud, mida temaga teha,
ent siiski kuulas ta teda hea
meelega ka edaspidi.
˜
21 Soodne voimalus He¨
rodiasele avanes aga paeval,
kui Herodes korraldas oma
¨
¨
¨ ¨
sunnipaeva f puhul pidusoogi
˜
oma korgetele ametnikele, tu¨
hatkonnaulematele1 ja Gali¨
lea tahtsaimatele inimestele. g
¨
22 Herodiase tutar tuli sisse
ja tantsis ning see meeldis
6:14 1 Herodes Antipas, Herodes Suure
˜
˜
poeg. (Vt „Sonaseletusi”.) 6:21 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „sojatribuunidele”, leegioni
˜
˜
¨
korgemad ohvitserid Rooma sojavaes.

MARKUSE 6:23–45
Herodesele ja neile, kes koos
temaga lauas olid1. Kuningas
¨
¨
utles neiule: „Kusi minult, mida sa vaid tahad, ja ma annan
sulle.” 23¨ Ta koguni vandus
˜
temale: „Ukskoik, mida sa mi¨
nult kusid, seda ma annan sul˜
le, kasvoi poole oma kuning¨
¨
riigist!” 24 Neiu laks ja utles
¨
emale: „Mida ma peaksin kusima?” Ema vastas: „Ristija Johannese pea.” 25 Sedamaid
kiirustas neiu kuninga juurde
ja teatas oma soovi: „Ma tahan, et sa otsekohe annaksid
mulle vaagnal Ristija Johannese pea.” a 26 See kurvastas
¨
kuningat vaga, aga ta ei taht¨
¨
nud talle ara oelda oma van¨
¨
de ja kulaliste parast. 27 Nii
saatiski kuningas viivitamata
¨
¨
uhe ihukaitsja ning kaskis
tal tuua Johannese pea. See
¨
laks ja raius Johannesel vang˜
las pea maha 28 ning toi selle vaagnal neiule ja neiu andis
selle oma emale. 29 Kui Jo¨
hannese jungrid sellest kuul˜
sid, tulid nad, votsid tema surnukeha ja panid hauda.
30 Apostlid kogunesid Jeesuse juurde ning andsid talle
˜
teada koigest, mida nad olid
˜
teinud ja opetanud. b 31 Jee¨
˜
sus utles neile: „Tulge korvalisse paika, et saaksime olla
omaette ja veidi puhata.” c Sest
tulijaid ja minejaid oli palju
¨ ¨
ning neil polnud aega suua¨
gi. 32 Siis laksid nad paati,
˜
˜
et soita korvalisse paika ja
olla omaette. d 33 Aga inime¨
sed nagid, kui nad lahkusid,
ja paljud teised kuulsid sel˜
lest ning nad jooksid koigist
˜
˜
¨ ¨
¨
6:22 1 Voib tolkida ka „laua aares kulitasid”.
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˜
linnadest sinna kokku ja joud¨
sid neist ette. 34 Paadist val¨
ja astudes nagi ta suurt hulka
inimesi ning tal hakkas neist
kahju, a sest nad olid nagu lambad, kel pole karjast. b Ja ta
˜
hakkas neile paljusid asju opetama. c
¨
˜
35 Kui katte oli joudnud hi¨
˜
¨
line parastlouna, tulid jung¨
rid Jeesuse juurde ja utlesid:
˜
„See on korvaline koht ja aeg
on juba hiline. d 36 Saada ini¨
¨
mesed ara, et nad laheksid
¨
umberkaudsetesse paikadesse
¨
ja kuladesse ning ostaksid en¨ ¨
dale midagi suua.” e 37 Jeesus vastas neile: „Andke teie
¨ ¨
neile suua.” Nad kostsid: „Kas
me peaksime minema ja 200
denaari1 eest leiba ostma, et
¨ ¨
rahvas suua saaks?” f 38 Ta
¨
kusis neilt: „Mitu leiba teil
on? Minge vaadake!” Kui nad
¨
¨
olid jarele vaadanud, utlesid
nad: „Viis, ja veel kaks kala.” g
˜
39 Siis palus Jeesus koigil ini¨
mestel ruhmadena haljale rohule istuda. h 40 Nad istusid¨
ki maha saja ja viiekumne
˜
¨ ¨
kaupa. 41 Votnud nuud need
viis leiba ja kaks kala, vaa¨
tas ta ules taeva poole ja
¨
esitas tanupalve. i Siis mur¨
dis ta leivad tukkideks ja an¨
dis jungritele, et nad jagaksid need rahvale, ning jao˜
tas ka need kaks kala koigi
˜
˜
vahel. 42 Koik soid ja¨ nen˜
¨
¨ ¨
de koht sai tais. 43 Ulejaanud palukesi korjati kokku
¨
12 korvitait, peale selle veel
kalu. j 44 Neid, kes olid leiba
¨ ¨
soonud, oli 5000 meest.
¨
¨
45 Parast seda kaskis Jee¨
sus kohe oma jungritel paa6:37 1 Vt lisa B14.
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˜
ti minna ja soita vastaskaldale,
¨
Betsaida poole, ise aga jai ta
¨
a
inimesi ara saatma. 46 Kui
¨
¨
ta oli nendega huvasti jat¨
¨
¨
nud, laks ta ˜ ules maele palvetama. b 47 Ohtu saabudes oli
paat keset merd, tema aga oli
¨
¨
uksi maal. c 48 Kui ta nagi, et
¨
˜
jungritel on raske souda, sest
˜
¨ ¨
tuul oli vastu, kondis ta mooda merd nende poole, otse¨ ¨
kui tahtes neist mooduda. See
¨ ¨
oli oo neljanda vahikorra ajal1.
¨
˜
49 Margates teda merel kondi¨
mas, pidasid j ungrid teda
kummituseks ja karjusid valju
¨ ¨
˜
¨
haalega, 50 sest nad koik nagid teda ja olid hirmunud. Ent
¨
otsekohe utles Jeesus neile:
„Olge julged, see olen mina,
¨
arge kartke!” d 51 Ta astus
nende juurde paati ja tuul rau¨
¨
ges. Jungrid olid sellest ulimalt jahmunud, 52 sest nad
polnud veel leibade loost aru
¨
saanud, nad olid sudames aeglased taipama.
˜
¨
53 Kui nad olid joudnud ule
mere, randusid nad Genneesa¨
reti lahedal. e 54 Kui nad paa¨
dist valja astusid, tundsid
¨
inimesed Jeesuse kohe ara.
55 Nad jooksid kogu selle
¨
paikkonna labi ja hakkasid
tooma haigeid kanderaamidega sinna, kus nad kuulsid te¨
da olevat. 56 Igas kulas, linnas ja maakohas, kuhu Jee¨
sus laks, viidi haiged turgudele ning rahvas anus teda, et
need saaksid puudutada kas˜
˜
voi tema kuuenarmaid. f Koik,
kes neid puudutasid, said terveks.
6:48 1 Neljas vahikord kestis kella kol¨ ¨
¨
˜
mest oosel kuni paikesetousuni kell
kuus.
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MARKUSE 6:46–7:11

Jeesuse juurde kogunesid
˜
variserid ja moned kirjatundjad, kes olid tulnud Je¨
ruusalemmast. a 2 Nad nagid
˜
¨
¨ ¨
¨
mond tema jungrit soomas ru¨
vedate, see tahendab pesema¨
ta katega1. 3 (Variserid, te¨
gelikult mitte ukski juut, ei
¨ ¨
soo enne, kui nad on esiisa¨
¨
¨
¨ ¨
de parimuse jargi kasi kuunarnukkideni pesnud. 4 Kui nad
˜
¨ ¨
turult tagasi jouavad, ei soo
nad enne, kui on end pesnud. Neil on veel palju teisi¨
gi parimusi, millest nad kinni peavad, nagu kruuside,
˜
kannude ja vasknoude vet¨
tekastmised.) b 5 Siis kusisid
variserid ja kirjatundjad te¨
malt: „Miks sinu jungrid esi¨
isade parimusest kinni ei
¨ ¨
¨
¨
pea, vaid soovad ruvedate ka¨
tega?” c 6 Jeesus utles neile:
˜
„Jesaja on teie kohta oigesti
ennustanud, te silmakirjatsejad, nagu on kirjutatud: „See
¨
rahvas ulistab mind huulte¨
ga, aga nende suda on minust kaugel. d 7 Nad teenivad
˜
mind ilmaasjata, sest koik,
˜
mida nad opetavad, on vaid
¨
¨
inimeste kasud.” e 8 Te hulga¨
te Jumala kasu ja hoiate kin¨
ni inimeste parimusest.” f
¨
9 Jeesus utles neile veel:
¨
„Te oskate Jumala kasu osa˜
¨
valt korvale jatta, et pida¨
da kinni oma parimusest. g
¨
10 Mooses on oelnud: „Austa
˜
oma isa ja ema” h ning „Kes soi˜
mab oma isa voi ema,1 peab
¨
surema.” i 11 Aga teie utlete:
˜
¨
˜
„Inimene voib oelda isale voi
˜
emale: „Koik, millega saaksin
¨ ¨
¨
7:2 1 Siin ei viidata maardunud kate pesemisele, vaid juutide rituaalsele puhas˜
˜
tuskombele. 7:10 1 Voib tolkida ka „kes
¨ ¨
˜
raagib teotavalt oma isast voi emast”.

MARKUSE 7:12–36
sind toetada, on korban [see
¨
¨
tahendab Jumalale puhenda˜
tud ohvriand].”” 12 Nonda ei
lase te tal teha enam midagi
˜
isa voi ema heaks a 13 ja sel˜
lega te heidate Jumala sona
˜
¨
¨
korvale oma parimuse parast,
˜
˜
mida on polvest polve edasi
antud.b Te teete veel palju
muudki niisugust.” c 14 Jee¨
sus kutsus rahvahulga jalle
¨
enda juurde ja utles: „Kuulake
˜
¨ ¨
˜
mind koik ja puudke moista. d
¨
15 Inimest ei saa ruvetada
¨
see, mis tema sisse laheb, vaid
¨
teda ruvetab see, mis tema
¨
seest valja tuleb.” e 16 - - -1
¨
17 Kui Jeesus oli lainud rah¨
¨
vahulga juurest ara uhte maj¨
ja, hakkasid tema jungrid talle
˜
¨
selle moistujutu kohta kusimu¨
si esitama.f 18 Ta utles neile:
˜
„Kas teiegi ei moista nagu nemad? Kas te ei tea, et see, mis
¨
inimese sisse laheb, ei saa teda
¨
¨
ruvetada, 19 sest see ei lahe
¨
mitte tema sudamesse, vaid
˜
¨
kohtu ja sealt edasi kaimlas˜
se?” Nii kuulutas ta koik toidud
puhtaks. 20 Ta lisas: „Inimest
¨
ruvetab see, mis tuleb temast
¨
valja, g 21 sest seestpoolt, ini¨
¨
mese sudamest, h lahtuvad va˜
led motted, hooramised,1 var˜
gused, morvad, 22 abielurikkumised, ahnus, kurjad teod,
¨
pettus, jultunud kaitumine,1
¨
˜
kadedus, puhaduseteotus, kor˜
kus ja rumalus. 23 Koik see
¨
halb tuleb seestpoolt ja ruvetab inimest.”
7:16 1 See salm puudub vanimates kree¨
kakeelsetes kasikirjades. (Vt lisa A3.)
˜
7:21 1 Algkeeles on siin kr sona por˜
neia mitmuse vorm. (Vt „Sonaseletusi”.)
˜
˜
¨
7:22 1 Voib tolkida ka „jultumus”, „ha¨
˜
bitu kaitumine”; kr aselgeia. (Vt „Sonaseletusi”.)
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24 Jeesus lahkus sealt ning
¨
¨ ¨
laks Tuurose ja Siidoni alade¨
le.a Ta astus uhte majja sisse
ega tahtnud, et keegi sellest teada saaks, kuid tal pol˜
¨
¨ ¨
nud voimalik markamatuks jaada. 25 Otsekohe kuulis Jee¨
¨
susest uks naine, kelle vaikses
¨
¨
tutres oli ruve vaim, ning ta
tuli ja langes tema jalge ette. b
¨
26 Naine oli kreeklanna, suro¨
foiniikia paritolu, ja ta palus
Jeesust korduvalt, et see ajaks
¨
¨
tema tutrest deemoni valja.
27 Ent Jeesus vastas: „Las es˜
¨
malt lapsed saavad kohu tais,
˜
˜
sest ei ole oige votta laste
leib ja visata see kutsikatele1.” c
¨
28 Kuid naine utles talle: „Jah,
¨ ¨
isand, ometi soovad kutsikad
laua all raasukesi, mis lastelt pudenevad.” 29 Selle pea¨
¨
le utles Jeesus: „Et sa seda utlesid, siis mine, deemon on su
¨
¨
¨
tutrest valja lainud.” d 30 Nai¨
ne lakski koju ja leidis lapse
voodis lamamas ning deemon
¨
¨
oli valja lainud. e
¨ ¨
31 Kui Jeesus Tuurose ala¨
delt tagasi tuli, laks ta Siido¨ ¨
ni kaudu Galilea mere aarde,
¨
minnes labi Dekapolise alade, f
32 kus tema juurde toodi kurt
˜
ja konepuudega mees g ning
¨
paluti, et ta paneks oma kae
tema peale. 33 Jeesus viis ta
˜
˜
rahva seast korvale, pani sor˜
¨
med mehe korvadesse ning su¨
litas ja puudutas
seej
arel
tema
¨
keelt. h 34 Ules taevasse vaa¨
dates ohkas ta sugavalt ning
¨
¨
utles: „Effata!”, see tahendab
˜
„avane”. 35 Siis mehe kor˜
i
vad avanesid, ta konepuue ka¨ ¨
dus ja ta hakkas selgesti raakima. 36 Jeesus keelas inimesi, et nad sellest kellelegi
7:27 1 Juutidele olid koerad ebapuhtad
loomad.
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¨ ¨
ei raagiks, a kuid mida rohkem ta neid keelas, seda
rohkem nad seda kuulutasid. b
¨
¨
37 Nad olid ulimalt hammas¨
˜
tunud c ja utlesid: „Koik, mis ta
teeb, on hea! Isegi kurdid pa˜
˜
neb ta kuulma ja konevoime¨ ¨
tud raakima.” d
¨
¨
Neil paevil oli jalle koos
palju rahvast ja neil pol¨ ¨
nud midagi suua. Jeesus kut¨
¨
sus jungrid enda juurde ja utles neile: 2 „Mul on neist inimestest kahju, e sest nad on
¨
juba kolm paeva minu juures olnud ja neil pole midagi
¨ ¨
¨ ¨
suua. f 3 Kui ma nad sooma˜
ta koju saadan, norkevad nad
˜
teel. Moned neist on ju tul¨
nud kaugelt.” 4 Aga jungrid
˜
vastasid talle: „Kust voib kee˜
gi siin korvalises kohas leiba
¨
saada, et need inimesed ara
¨
toita?” 5 Jeesus kusis neilt:
„Mitu leiba teil on?” Nad vastasid: „Seitse.” g 6 Jeesus palus
˜
rahval maha istuda. Siis vot¨
tis ta need seitse leiba, tanas
Jumalat, murdis need ja andis
¨
jungritele, kes jagasid need
˜
rahvale. h 7 Neil olid ka mo¨
ned vaiksed kalad, ja kui Jee¨
sus oli esitanud tanupalve, pa¨
¨
lus ta jungritel needki valja ja˜
gada. 8 Inimesed soid ja nen˜
¨
¨
¨ ¨
de koht sai tais ning ulejaanud
palukesi korjati kokku seitse
¨
suurt korvitait1. i 9 Seal oli
aga umbes 4000 meest. Siis
¨
saatis ta rahva ara.
¨
¨
10 Kohe parast seda laks
¨
Jeesus koos jungritega paati
ning tuli Dalmanuuta1 aladele. j 11 Seal tulid tema juur-

8

˜
˜
¨
8:8 1 Voib tolkida ka „moonakorvitait”.
˜
˜
8:10 1 See vois olla Magadani voi selle
¨
umbruskonna teine nimi.
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de variserid ja hakkasid tema˜
ga vaidlema, noudes tunnus¨
tahte taevast, et teda proovile
¨
panna. a 12 Jeesus tundis su¨
dames suurt kurbust ja utles:
˜
„Miks otsib see polvkond tun¨
nustahte? b Ma kinnitan teile,
˜
et sellele polvkonnale ei anta
¨
mingit tunnustahte.” c 13 Ta
¨
jattis nad sinnapaika, astus
¨
˜
jalle paati ja soitis vastaskaldale.
¨
14 Jungrid aga olid unusta˜
nud leiba kaasa votta ja neil
polnud paadis midagi peale
¨
uhe leiva. d 15 Jeesus hoiatas
˜
neid selge sonaga: „Hoidke silmad lahti ning olge ettevaatlikud variseride ja Herodese juuretise suhtes.” e 16 Siis
˜
hakkasid nad omavahel sone¨
lema selle parast, miks kee˜
gi polnud leiba kaasa vot¨
¨
nud. 17 Seda margates ut¨
les Jeesus: „Miks te tulitsete
¨
selle parast, et teil pole lei˜
ba? Kas te siis veel ei moista ega saa aru? Kas te ole¨
te sudames ikka veel aeglased taipama? 18 „Silmad teil
¨
˜
on, aga te ei nae, korvad teil
on, aga te ei kuule!” Kas te
¨
ei maleta, 19 kui ma murdsin viis leiba f 5000 mehele? Mi¨
¨
¨ ¨
tu korvitait ulejaanud palukesi te kogusite?” Nad vastasid: „Kaksteist.” g 20 „Kui ma
murdsin seitse leiba 4000 me¨
¨
hele, mitu suurt korvitait ule¨ ¨
jaanud palukesi te siis kogusite?” Nad vastasid: „Seitse.” h
¨
21 Seepeale utles ta neile:
„Kas te ikka veel ei saa aru?”
˜
22 Siis joudsid nad Betsai˜
dasse. Seal toid inimesed Jee¨
suse juurde uhe pimeda mehe ja anusid, et ta puudutaks

MARKUSE 8:23–9:6

˜
teda. a 23 Jeesus vottis pime¨
¨
dal kaest kinni ja viis ta kulast
¨
¨
valja. Sulitanud tema silmade¨
le, b pani ta kaed tema peale
¨
¨
ning kusis: „Kas sa naed mida¨
gi?” 24 Mees vaatas ja utles:
¨
„Ma naen inimesi, kuid nad
˜
paistavad nagu ringikondivad puud.” 25 Siis pani Jee¨
sus kaed uuesti mehe silma¨
dele ning mees nagi selgesti.
¨
Tema nagemine oli taastunud,
¨
˜
¨
¨
ta nagi koike hasti. 26 Seeja¨
rel saatis
Jeesus
ta
koju,
oel¨
¨
des: „Ara mine kulasse.”
¨
¨
27 Jeesus ja ta jungrid lak¨
sid Filippuse Kaisarea kulades¨
¨
se ning teel kusis ta jungritelt:
¨
„Mida inimesed utlevad, kes
ma olen?” c 28 Nad vastasid
talle: „Ristija Johannes, d teised
¨
˜
utlevad, et Eelija, e moned, et
¨
¨
uks prohvetitest.” 29 Siis kusis ta neilt: „Aga teie, kelleks
teie mind peate?” Peetrus vastas talle: „Sina oled messias.” f
¨
30 Seejarel keelas Jeesus neid
˜
kovasti, et nad temast kellelegi
¨ ¨
ei raagiks. g 31 Samuti hakkas
˜
ta neid opetama, selgitades, et
Inimesepoeg peab palju kannatama, et vanemad, peapreestrid ja kirjatundjad heidavad ta
˜
korvale ning et ta tapetakse h
¨
¨
ja kolm paeva hiljem arata˜
¨
takse ules. i 32 Ta koneles sel¨
lest taiesti avameelselt. Aga
˜
Peetrus viis ta korvale ja hakkas talle etteheiteid tegema. j
¨ ¨
33 Seepeale Jeesus poordus,
¨
vaatas oma jungrite poole ja
noomis Peetrust: „Eemale mi˜
nust,1 vastupanija2! Sa ei motle mitte Jumala, vaid inimeste
viisil.” k
˜
˜
8:33 1 Sona-sonalt „mine mu taha”.
˜
˜
2 Sona-sonalt „saatan”.
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34 Siis kutsus Jeesus rah¨
va ja oma jungrid enda juur¨
de ning utles neile: „Kui kee¨
¨
gi tahab olla minu jarelkaija,
¨
siis ta argu elagu iseendale,
vaid kandku oma piinaposti1
¨
¨
ja kaigu minu jarel. a 35 Kes
¨ ¨
tahab oma elu paasta, kaotab selle, aga kes kaotab oma
˜
¨
elu minu ja hea sonumi pa˜
¨ ¨
rast, paastab selle. b 36 Toepoolest, mis kasu oleks inimesel sellest, kui ta saaks endale kogu maailma, kuid kaotaks
˜
elu? c 37 Mida voiks inimene
anda oma elu eest? d 38 Kes
¨
˜
habeneb mind ja mu sonu selle
˜
abielurikkuja1 ja patuse polv¨
konna seas, seda habeneb ka
Inimesepoeg, e kui ta tuleb oma
¨
isa auhiilguses koos puhade
inglitega.” f
¨
Jeesus utles neile veel:
˜
„Ma kinnitan teile, et moned siinseisjaist ei maitse
¨
surma enne, kui nad naevad, et Jumala kuningriik1
¨
oma vaes on juba tulnud.” g
¨
¨
˜
2 Kuue paeva parast vottis
Jeesus endaga kaasa Peetruse, Jaakobuse ja Johannese
˜
¨
ning viis nad korgele maele,
kus nad said omaette olla. Ta
muudeti nende ees: h 3 tema
˜
riided loid hiilgama ja muutu¨
sid valgemaks, kui ukski pesupesija maa peal neid suudaks
valgendada. 4 Samuti ilmutasid end neile Eelija ja Mooses ning vestlesid Jeesuse¨
ga. 5 Siis utles Peetrus Jeesusele: „Rabi, meil on siin hea
¨
olla. Las me pustitame kolm
¨
¨
telki: uhe sinule, uhe Moose¨
sele ja uhe Eelijale.” 6 Peet-

9

˜
˜
8:34 1 Vt „Sonaseletusi”. 8:38 1 Voib
˜
˜
˜
tolkida ka „truudusetu”. 9:1 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus”.
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rus ei teadnud ju, mida teha,
¨
sest nad olid vaga hirmunud.
7 Siis ilmus sinna pilv, var¨ ¨
jas neid ja pilvest kostis haal: a
„See on mu armas poeg.b Teda
¨
kuulake!” c 8 Jarsku aga, kui
¨
nad ringi vaatasid, ei nainud
nad enda juures enam kedagi
peale Jeesuse.
¨
9 Maest alla tulles kee˜
las Jeesus neid kovasti, et nad
¨ ¨
¨
ei raagiks nahtust kellelegi d
enne, kui Inimesepoeg on sur¨
¨
nuist ules aratatud. e 10 Nad
˜
¨
hoidsid need sonad oma sudames,1 aga arutasid omava¨
¨
hel, mida see surnuist ulesara¨
¨
tamine kull tahendab. 11 Ja
¨
nad kusisid Jeesuselt: „Miks
¨
kirjatundjad utlevad, et esmalt peab tulema Eelija?” f
12 Ta vastas neile: „Eelija tu˜
˜
leb toesti esmalt ja seab koik
¨
g
jalle korda. Aga miks on siis
Inimesepoja kohta kirjutatud,
et ta peab taluma palju kan˜
natusi h ja et teda polatakse? i
¨
13 Ma utlen teile, et Eelija j
juba tuli ja nad tegid temaga,
mida tahtsid, nagu tema kohta on kirjutatud.” k
¨
14 Teiste jungrite juurde
¨
minnes nagid nad suurt rah¨
vahulka nende umber ja kirjatundjaid nendega vaidlemas.l
15 Niipea kui inimesed Jee¨
¨
sust markasid, ullatusid nad
¨
vaga, jooksid tema juurde ja
¨
tervitasid teda. 16 Jeesus ku¨
sis neilt: „Mille ¨ ule te nendega
vaidlete?” 17 Uks mees
˜ rahva
hulgast vastas talle: „Opetaja,
˜
ma toin oma poja sinu juur˜
˜
de, sest temas on konevoimem
tuks tegev vaim. 18 Kus ta˜
˜
9:10 1 Voib tolkida ka „nad hoidsid selle
asja enda teada”.
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˜
hes see ta oma valdusse votab, paiskab ta poisi maha, nii
¨
et too ajab suust vahtu val¨ ¨
ja, kiristab hambaid ja jaab
˜
¨
jouetuks. Ma palusin sinu jung¨
ritel ta poisist valja ajada,
aga nad ei suutnud.” 19 Jeesus vastas neile: „Oh, uskma˜
tu polvkond, a kui kaua pean
ma veel teiega olema? Kui
kaua pean teid taluma? Tooge ta minu juurde.” b 20 Siis
˜
toid nad poisi tema juurde,
¨
˜
aga kui vaim Jeesust nagi, toi
ta kohe lapse peale krambihoo.
Kui poiss oli pikali kukkunud,
¨
vahkres ta maas ja ajas suust
¨
¨
vahtu valja. 21 Jeesus kusis
tema isalt: „Kui kaua ta on niimoodi kannatanud?” See vas¨
tas: „Vaiksest peale. 22 Tihtilugu viskab vaim poisi tulle ja
¨
vette, et ta ara tappa. Kui sa
˜
void midagi teha, siis olgu
sul meist kahju ja aita meid.”
˜
¨
23 Jeesus sonas talle: „Sa ut˜
˜
led: „Kui sa void.” Koik on
˜
voimalik sellele, kes usub.” c
¨ ¨
24 Sedamaid huuatas lapse
isa: „Ma usun! Aita mind seal,
¨ ¨
kus mul usust puudu jaab!” d
¨
25 Kui Jeesus markas, et
˜
rahvast tuleb aina juurde, soit¨
˜
les ta ruvedat vaimu: „Sa ko˜
nevoimetuks ja kurdiks tegev
¨
vaim, ma kasin sind: mine te¨
¨
mast valja ja ara tule enam
tema sisse tagasi!” e 26 Kui
vaim oli karjunud ja toonud
poisi peale tugeva krambihoo,
¨
tuli ta valja. Poiss paistis surnud olevat, nii et suurem osa
¨
inimesi utles: „Ta on surnud!”
˜
27 Jeesus aga vottis poisil
¨
¨
kaest kinni, aitas ta ules ja
˜
¨
see tousis pusti. 28 Kui Jee¨
¨
¨
sus oli uhte majja lainud, ku¨
sisid jungrid temalt omavahel

MARKUSE 9:29–50
olles: „Miks meie ei suutnud
¨
teda valja ajada?” a 29 Ta vas¨
tas: „Seesugused saab valja
vaid palve abil.”
30 Nad lahkusid sealt ja
¨
¨
laksid labi Galilea, aga Jeesus ei tahtnud, et keegi sellest
teada saaks, 31 sest ta soo¨
˜
vis oma jungreid opetada. Ta
¨
utles neile: „Inimesepoeg ree¨
detakse, antakse inimeste katte ja tapetakse. b Ja kuigi ta
¨
tapetakse, aratatakse ta kolm
¨
¨
paeva hiljem ules.” c 32 Ne˜
˜
mad aga ei moistnud tema sonu ja kartsid temalt selgitust
¨
kusida.
33 Nad tulid Kapernauma.
¨
Kui Jeesus majas oli, kusis
¨
ta neilt: „Mille ule te teel
vaidlesite?” d 34 Nad vaikisid,
sest nad olid teel vaielnud
¨
selle ule, kes neist on suurem. 35 Siis istus Jeesus maha, kutsus need kaksteist en¨
da juurde ja utles: „Kui keegi tahab olla esimene, peab
˜
ta olema koige viimane ja
˜
koikide teenija.” e 36 Ta pani
¨
¨
uhe vaikse lapse nende keskele seisma ning lausus tema
¨
˜
umbert kinni vottes: 37 „Kes
˜
¨
votab vastu uhe sellise lapse f
¨
˜
minu parast, votab vastu ka
˜
minu, ja kes votab vastu minu,
˜
¨
ei vota vastu uksnes mind,
¨
vaid ka tema, kes on mu lakitanud.” g
¨
talle:
˜ 38 Johannes utles
¨
¨
„Opetaja, me nagime uht
meest sinu nimel deemoneid
¨
¨ ¨
valja ajamas ja me puudsime teda takistada, sest ta
¨
h 39 Ent
ei kai koos meiega.”
¨
¨
Jeesus utles: „Arge takistage teda, sest pole kedagi, kes
˜
¨
teeks minu nimel mone vage-

1334

PTK 9
a Mt 17:19, 20
b Mt 26:2
c Mt 16:21
Mt 17:22, 23
Mr 8:31
Lu 9:44, 45

d Mt 18:1–5
Lu 9:46–48
Lu 22:24

e Mt 20:26–28
Mr 10:43–45
Flp 2:8, 9

f Lu 18:16
g Mt 10:40
Lu 9:48
Joh 13:20

h Lu 9:49


Teine veerg
a Lu 9:50
b Mt 25:40
c Mt 10:42
d Mt 18:6
Lu 17:1, 2

e Mt 5:30
Mt 18:8
Kol 3:5

f Mt 10:28
Mt 23:33
Lu 12:5

g Ga 5:24
h Mt 5:29
Mt 18:9
Ro 8:13

i Jes 66:24
j Lu 17:29
k Mt 5:13
Lu 14:34, 35

l Kol 4:6
m Ro 12:18
Ef 4:29
1Te 5:13
Heb 12:14

¨
¨ ¨
va teo ja kohe seejarel raagiks minust halba. 40 Kes ei
ole meie vastu, on meie poolt. a
41 Kes annab teile juua kruu¨
¨
sitaie vett selleparast, et te
¨
¨
olete Kristuse jarelkaijad, b ma
¨ ¨
kinnitan teile, see ei jaa ilma
c
oma tasust. 42 Aga kes pa¨
¨
neb patustama1 uhe neist vaikestest, kes usuvad, sellele
oleks parem, et tema kaela
seotaks veskikivi2 ja ta heidetaks merre. d
¨
43 Kui su kasi paneb sind
¨
pattu tegema, siis raiu see ara.
¨
Sulle on parem, kui lahed vi¨
gasena ellu, kui et sul on kull
¨
¨
kaks katt, aga lahed Gehennasse1, tulle, mis ei kustu. e
44 - - -1 45 Kui su jalg paneb
sind pattu tegema, siis raiu
¨
see ara. Sulle on parem, et sul
¨
¨
on uks jalg ja sa lahed ellu, kui
¨
et sul on kull kaks jalga, aga
sind heidetakse Gehennasse. f
46 - - -1 47 Kui su silm paneb
sind pattu tegema, siis viska
see minema. g Sulle on parem,
¨
¨
kui lahed uhe silmaga Jumala
¨
kuningriiki, kui et sul on kull
kaks silma, aga sind heidetakse Gehennasse, h 48 kus vaglad ei sure ja tuli ei kustu. i
49 Selliseid inimesi peab
tulega soolatama.1 j 50 Sool
on hea, aga kui see kaotab
soolasuse, siis millega te sel¨
le jalle soolaseks teete? k Olgu
teil soola enestes l ja pidage
omavahel rahu.” m
˜
˜
˜
9:42 1 Sona-sonalt „komistama”. 2 Moeldakse suurt eesliga ringiaetavat veski˜
kivi. 9:43 1 Vt „Sonaseletusi”. 9:44,
46 1 See salm puudub vanimates kree¨
kakeelsetes kasikirjades. (Vt lisa A3.)
˜
¨
9:49 1 Konekujund, mis viitab havitamisele Gehennas.
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¨
¨
Jeesus laks sealt ule
Jordani Juudamaa piirialadele ning taas tulid rahvahulgad tema juurde kokku. Nagu tal tavaks oli, hakkas ta neid
˜
opetama.a 2 Variserid astusid ligi, ja soovides teda proo¨
vile panna, kusisid, kas mehel on lubatud end naisest la¨
hutada. b 3 Jeesus kusis vas¨
tu: „Mida Mooses kaskis teil
¨
teha?” 4 Nad utlesid: „Mooses lubas kirjutada lahutustunnistuse ja naisest lahuta¨
da.” c 5 Jeesus aga utles neile:
¨
¨
„Teie sudame kanguse parast d
kirjutas ta teile selle seaduse. e
6 Ent loomise alguses „tegi Jumal nad meheks ja naiseks. f
˜
¨
7 Seetottu jatab mees maha
oma isa ja ema g 8 ning neist
¨
kahest saab uks”, h nii et nad
¨
pole enam mitte kaks, vaid uks.
¨
9 Seega, mis Jumal on uhte
¨
pannud1, seda inimene argu la¨
hutagu.”i 10 Kui nad jalle ma¨
¨
jas olid, kusisid jungrid temalt
selle kohta selgitust. 11 Jee¨
sus utles neile: „Kes naise endast lahutab1 ja abiellub teisega, see rikub abielu, j patustades naise vastu, 12 ja kui
¨
naine parast oma mehest lahutamist abiellub teisega, siis rikub ta abielu.” k
˜
13 Siis toid inimesed Jee¨
suse juurde vaikseid lapsi,
et ta neid puudutaks, kuid
¨
˜
jungrid torelesid toojatega. l
¨
14 Seda nahes oli Jeesus
¨
¨
nordinud ja utles neile: „Las
lapsed tulevad minu juurde,
¨
arge takistage neid, sest nen¨
desuguste paralt on Jumala

10

˜
˜
¨
10:9 1 Sona-sonalt „uhte ikkesse pan˜
nud”. 10:11 1 St lahutab muul pohjusel
¨
kui hooruse parast.

MARKUSE 10:1–26
PTK 10
a Mt 19:1, 2
b Mt 19:3
c 5Mo 24:1
Mt 5:31
Mt 19:7

d 5Mo 9:6
Ap 13:18

e Mt 19:8
f 1Mo 1:27
1Mo 5:2
Mt 19:4

g Mt 19:5
h 1Mo 2:24
Ef 5:31

i Mt 19:6
j Mt 5:32
Mt 19:9
Lu 16:18

k Ro 7:3
l Mt 19:13
Lu 18:15


Teine veerg
a Mt 18:4
Mt 19:14
Lu 18:16
1Pe 2:2

b Mt 18:3
Lu 18:17

c Mr 9:36
d Mt 19:16
Lu 18:18

e L 86:5
Mt 19:17
Lu 18:19

f 2Mo 20:13
5Mo 5:17
Mt 5:21
1Jo 3:15

g 2Mo 20:14
5Mo 5:18

h 2Mo 20:15
5Mo 5:19

i 2Mo 20:16
5Mo 5:20

j 3Mo 19:13
k 2Mo 20:12
5Mo 5:16
Ef 6:2

l Mt 19:21
m Lu 18:23
n Jer 9:23
1Ti 6:17

o Mt 19:24
Lu 18:25

kuningriik1. a 15 Ma kinnitan
˜
teile, et kes ei vota Juma¨
la kuningriiki vastu nagu vai¨ ¨
ke laps, see ei paase sinna.” b
˜
16 Ja ta embas lapsi ning on¨
nistas neid, pannes oma kaed
nende peale. c
17 Kui Jeesus minekule
¨
asus, jooksis tema juurde uks
˜
mees, langes ta ette polvili ja
¨
˜
kusis: „Hea opetaja, mida ma
¨
pean tegema, et parida igavene elu?” d 18 Jeesus vastas:
„Miks sa mind heaks nimetad?
Keegi muu pole hea kui vaid
¨
uks — ¨ Jumal. e 19 Sa tead
¨
¨
kaske „Ara tapa, f ara riku abi¨
¨
elu, g ara varasta, h ara anna
¨
valetunnistust, i ara peta, j austa oma isa ja ˜ema”.” k 20 Mees
¨
˜
utles talle: „Opetaja, neist koigist olen ma kinni pidanud
˜
noorpolvest peale.” 21 Jeesus vaatas talle otsa, ja tun¨
des tema vastu
armastust, ut¨
les talle: „Uks asi on sul puu¨ ¨ ¨
˜
du: mine muu ara koik, mis
sul on, ja anna raha vaestele,
et sul oleks varandus taevas,
¨
¨
ning saa minu jarelkaijaks.” l
¨
˜
22 Aga too jai nende sonade
¨
peale nukraks ja laks kurvalt
¨
ara, sest tal oli palju vara. m
23 Jeesus vaatas ringi ja
¨
¨
utles oma jungritele: „Kui ras¨
ke on kull neil, kellel on palju raha, saada Jumala kuning¨
¨
riiki!” n 24 Jungrid aga ulla˜
¨
tusid tema sonadest. Siis utles Jeesus neile: „Lapsed,
¨
kui raske on kull saada Jumala kuningriiki! 25 Kaame¨
˜
lil on kergem minna labi noelasilma kui rikkal saada
Jumala kuningriiki.” o 26 Nad
˜
˜
10:14 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus”.

MARKUSE 10:27–46

¨
hammastusid veel enam ja
¨
¨
kusisid temalt1: „Kes siis uld˜
¨ ¨
a
se voib paaseda?” 27 Jee¨
sus vaatas neile otsa ja ut˜
les: „Inimestel on see voimatu, aga mitte Jumalal, sest
˜
˜
Jumalale on koik voimalik.” b
¨
28 Peetrus utles talle: „Meie
˜
¨
oleme koik maha jatnud ja sul¨
˜
le jargnenud.” c 29 Jeesus sonas: „Ma kinnitan teile: ei ole
¨
kedagi, kes on maha jatnud
˜
maja, vennad, oed, ema, isa,
˜
˜
lapsed voi pollud minu ja hea
˜
¨
sonumi parast d 30 ega saaks
praegusel ajal sajakordselt
˜
maju, vendi, odesid, emasid,
˜
lapsi ja polde keset tagakiusamist e ning tulevasel ajastul
igavest elu. 31 Aga paljud
¨ ¨
esimesed jaavad viimasteks ja
viimased saavad esimesteks.” f
¨
¨ ¨
32 Siis laksid nad teed moo¨
da ules Jeruusalemma ja Jee˜
¨
sus kondis nende ees. Jungrid
¨
olid hammastunud, aga need,
¨
kes neile jargnesid, olid hirmul.
Veel kord kutsus Jeesus need
˜
¨ ¨
kaksteist korvale ja raakis neile sellest, mis temaga juh¨
¨
tub: g 33 „Me laheme ules Jeruusalemma ning Inimesepoeg
antakse peapreestrite ja kirja¨
˜
tundjate katte. Nad moistavad
ta surma ja annavad muulas¨
te katte, 34 ning need pilka¨
vad teda, sulitavad tema peale, piitsutavad teda ja tapavad
¨
¨
ta, aga kolm paeva hiljem ara¨
h
tatakse ta ules.”
35 Jaakobus ja Johannes,
kaks Sebedeuse poega, i astu¨
sid Jeesuse ˜ juurde ning utlesid talle: „Opetaja, me taha˜
¨
¨
10:26 1 Teine voimalik tahendus: „uksteiselt”.
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me, et sa meie heaks teeksid, mida me sinult palume.” a
¨
36 Ta kusis neilt: „Mida te tahate, et ma teile teeksin?”
37 Nad vastasid: „Luba, et
¨
me istuksime uks su paremal
¨
ja teine su vasakul kael sinu
auhiilguses.” b 38 Aga Jeesus
¨
utles neile: „Te ei tea, mida
te palute. Kas te suudate
juua sellest karikast, mil˜
lest mina joon, voi saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse?” c 39 Nad
¨
kostsid: „Suudame kull.” Siis
¨
utles Jeesus: „Te joote sellest
karikast, millest mina joon, ja
teid ristitakse selle ristimisega, millega mind ristitakse, d
40 ent seda, kes istuvad mu
˜
¨
paremal voi vasakul kael, ei
otsusta mina, vaid need kohad
kuuluvad neile, kellele need
˜
on moeldud.”
¨
41 Kui teised kumme sellest kuulsid, said nad Jaakobuse ja Johannese peale pahaseks. e 42 Jeesus aga kutsus
˜
¨
nad koik enda juurde ja utles:
„Te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks,
¨
peremehetsevad rahvaste ule
¨
˜
ja suured ulemad voimutse¨
vad nende ule. f 43 Teie seas
¨
aga argu olgu nii, vaid kes tahab saada teie seas suureks,
olgu teie teenija, g 44 ja kes
tahab olla teie seas esimene,
˜
olgu koikide ori. 45 Ka Inimesepoeg ei ole tulnud mitte
selleks, et teda teenitaks, vaid
teenima h ja andma oma elu lunastushinnaks paljude eest.” i
¨
46 Seejarel tulid nad Jeeri¨
kosse. Kui Jeesus ja ta jungrid
koos suure rahvahulgaga Jee¨
¨
rikost valja laksid, istus tee
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¨ ¨
aares pime kerjus Bartimeus
(Timeuse poeg).a 47 Kui mees
kuulis, et see on naatsaret¨ ¨
lane Jeesus, huudis ta: „Taaveti poeg b Jeesus, halasta
mu peale!” c 48 Seepeale hak˜
kasid paljud temaga torelema
¨
¨ ¨
ja kaskisid tal vait jaada, aga
tema karjus ikka edasi: „Taaveti poeg, halasta mu peale!”
¨
49 Siis Jeesus peatus ja utles: „Kutsuge ta minu juurde.”
Nad kutsusidki pimeda mehe,
¨
˜
oeldes talle: „Ole julge, touse
¨
ules, ta kutsub sind.” 50 Too
¨
heitis kuue seljast, huppas ja¨
lule ja laks Jeesuse juurde.
¨
51 Jeesus kusis temalt: „Mida
sa tahad, et ma sulle teeksin?”
Pime mees vastas: „ Rabbuuni,1
¨
¨
tee nii, et ma jalle naeksin.”
¨
52 Jeesus utles talle: „Mine,
sinu usk on sind terveks teinud.” d Selsamal hetkel sai ta
¨
¨
nagemise tagasi e ja jargnes talle teel.
˜
Kui nad joudsid Jeruu¨
salemma lahedale˜ Betfa¨
gesse ja Betaaniasse f Olimael,
¨
¨
saatis Jeesus valja kaks jung¨
rit, g 2 oeldes neile: „Minge
¨
sinna kulla, mis eemalt pais˜
tab. Niipea kui te sinna jouate,
¨
leiate kinniseotud eeslisalu1,
¨
kelle seljas ukski inimene pole
¨ ¨
veel istunud. Paastke ta lahti
¨
ja tooge siia. 3 Kui keegi utleb teile: „Miks te seda teete?”, siis vastake: „Isandal on
teda vaja ja ta saadab selle
¨
peagi tagasi.”” 4 Nad laksid
¨
˜
¨
ja leidsidki salu korvaltanaval ukse juurde seotuna ning
˜
¨ ¨
paastsid ta lahti. h 5 Aga mo¨
ned, kes seal seisid, kusisid

11

˜
˜
˜
10:51 1 St opetaja. 11:2 1 Voib tolkida
¨
ka „eeslitaku”.
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neilt: „Mis te teete? Miks te
¨
¨ ¨
salu lahti paastate?” 6 Nad
¨
vastasid neile tapselt nii, nagu
¨
Jeesus oli oelnud, ja neil lasti
minna.
¨
˜
¨
7 Jungrid toid salu a Jeesuse
juurde ning panid oma pealis¨
riided selle ule, ja ta istus selle
b
selga. 8 Paljud inimesed laotasid oma pealisriided tee pea¨
le, teised aga raiusid valjadelt
¨
haljaid oksi. c 9 Need, kes kai¨ ¨
sid Jeesuse ees ja taga,
h
u
ud˜
¨ ¨
sid: „Too paaste!1d Onnistatud
olgu,˜ kes tuleb Jehoova nimel! e
10 Onnistatud olgu meie isa
Taaveti tulevane kuningriik1! f
¨ ¨
¨
Too paaste, sina, kes oled ulal
˜
korgustes!” 11 Kui Jeesus Je˜
¨
ruusalemma joudis, laks ta
templisse ja vaatas seal ringi.
Aga kuna aeg oli juba hiline,
¨
laks ta koos nende kaheteist¨
kumnega Betaaniasse. g
¨
¨
12 Jargmisel paeval lahkusid nad Betaaniast. Jeesus
¨
¨
tundis nalga h 13 ja markas
¨ ¨
eemalt tee aares viigipuud,
¨
mis oli lehes. Ta laks vaatama, kas ta leiab sealt midagi.
˜
Aga kui ta selle juurde joudis,
ei leidnud ta midagi peale lehtede, sest polnud viigimarjade
¨
¨
aeg. 14 Ta utles puule: „Argu
¨ ¨
enam iial keegi sinust vilja soo¨
gu!”i Ja tema jungrid kuulsid
seda.
˜
15 Siis joudsid nad Jeruu¨
salemma. Jeesus laks templis¨
˜
se ning ajas valja koik, kes
¨ ¨
seal ostsid ja muusid, ning
¨
¨
lukkas umber rahavahetajate
¨ ¨
lauad ja tuvimuujate pingid j
¨
11:9 1 Kr hosanna, mis tahendab „me pa¨ ¨
lume, paasta”. See oli palve Jumalale, et
¨ ¨
˜
˜
ta paastaks Jeesuse. 11:10 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus”.

MARKUSE 11:16–12:6
16 ega lubanud kellelgi mida¨
gi labi templi kanda. 17 Ta
˜
¨
opetas neid, oeldes: „Kas pole
mitte kirjutatud: „Minu koda
˜
nimetatakse koigi rahvaste
palvekojaks”?a Aga teie olete
¨ ¨
teinud selle roovlikoopaks!” b
18 Peapreestrid ja kirjatundjad kuulsid sellest ning hak˜
¨
kasid otsima voimalust ta ara
tappa. c Nad kartsid teda, sest
˜
kogu rahvas oli tema opetu¨
sest hammastunud. d
˜
¨
19 Kui saabus ohtu, lak¨
sid nad linnast valja. 20 Va¨
rahommikul nagid nad viigi¨ ¨
puust mooda minnes, et see
¨
on juurteni ara kuivanud. e
21 Peetrusele tuli eelmisel
¨
paeval juhtunu meelde ja ta
¨
utles Jeesusele: „Rabi, vaata, viigipuu, mille sa needsid,
¨
on ara kuivanud.” f 22 Jeesus
vastas neile: „Olgu teil usku
Jumalasse! 23 Ma kinnitan
¨
teile, et kui keegi utleb sellele
¨
˜
maele: „Touse oma paigast ja
lange merre,” ega kahtle oma
¨
sudames, vaid usub, et tema
˜
¨
sonad saavad teoks, siis nii la¨
¨
hebki. g 24 Seeparast ma utlen teile: kui te palves midagi
¨
palute ja kusite, siis uskuge, et
¨
see on teil juba kaes, ja te saategi. h 25 Kui te seisate ja pal˜
vetate, siis andke andeks koik,
milles teised on teie vastu ek˜
sinud, et teie taevane isa voiks
¨ ¨
ka teile teie vaarsammud andeks anda.” i 26 - - -1
¨
27 Nad tulid jalle Jeruusalemma. Kui Jeesus templis jalutas, tulid tema juurde peapreestrid, kirjatundjad ja vane11:26 1 See salm puudub vanimates
¨
kreekakeelsetes kasikirjades. (Vt lisa
A3.)
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¨
mad 28 ning kusisid temalt:
˜
„Mis oigusega sa neid tegusid
teed? Kes on sulle nende tegemiseks voli andnud?” a 29 Jee¨
sus utles neile: „Mul on ka
¨
¨
teile uks kusimus. Vastake
¨
mulle, siis utlen minagi tei˜
le, mis oigusega ma neid tegusid teen. 30 Kas Johannese ristimine b oli taevast
˜
voi inimestest? Vastake mulle.” c 31 Siis nad arutasid oma¨
vahel: „Kui me utleme: „Tae¨
¨
vast”, siis utleb ta: „Misparast te siis teda ei uskunud?”
¨
¨
32 Aga kas me soandame oelda: „Inimestest”?” Nad kart˜
sid rahvast, sest koik arvasid,
˜
et Johannes oli toesti olnud
˜
prohvet. d 33 Seetottu vastasid nad Jeesusele: „Me ei tea.”
¨
Jeesus utles neile: „Ega minagi
¨
˜
teile utle, mis oigusega ma neid
tegusid teen.”
¨ ¨
Siis raakis Jeesus
neile
¨
˜
moistujutu: „Uks inime¨
ne rajas viinamae, e tegi sel¨
le umber aia, raius sinna su˜
rutorre ja ehitas torni.f Ta
¨
¨
andis viinamae aednike katte
¨
˜ ˜
rendile ja randas ise voorsile. g
2 Saagikoristusajal saatis ta
¨
aednike juurde uhe orja, et
¨
see tooks neilt viinamae vilju.
˜
3 Aednikud aga votsid orja
¨
kinni, peksid labi ja saatsid
¨
¨
tuhjade katega minema. 4 Ta
saatis aednike juurde teisegi
˜
¨
orja. Seda loid nad pahe ja
˜
monitasid. h 5 Ta saatis veel
¨
uhe, kuid selle nad tapsid. Samuti saatis ta palju teisi, kel¨
lest osa nad peksid
labi ja
¨
osa tapsid. 6 Uks oli tal veel,
tema armas poeg. i Selle saatis ta aednike juurde viimase˜
¨
na, moeldes: „Kullap nad mu

12
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pojast lugu peavad.” 7 Aed¨ ¨
nikud aga raakisid omava¨
hel: „See on parija.a Tapame
¨
¨
ta ara ja parand saab meile.”
˜
8 Nad votsid ta kinni, tapsid
¨
¨
¨
ara ja viskasid viinamaelt val¨ ¨
ja. b 9 Mida teeb nuud viina¨
mae omanik? Ta tuleb, hukkab need aednikud ja annab
¨
viinamae teistele. c 10 Kas te
pole lugenud seda kirjakohta:
˜
„Kivi, mille ehitajad korvale
heitsid, on saanud nurga tipmiseks kiviks. d 11 See on Jehoovalt ja on meie silmis imeline”?” e
12 Siis tahtsid nad Jeesust
˜
kinni votta, sest nad taipasid,
¨ ¨
˜
et ta oli raakinud selle moistujutu nende kohta, kuid nad
¨
kartsid rahvast. Niisiis jatsid
¨
nad ta sinnapaika ja laksid
¨
ara. f
¨
13 Seejarel saatsid nad
˜
Jeesuse juurde moned variserid ja Herodese poolda˜
˜
jad, et teda sonadest loksu
¨ ¨
puuda. g 14 Kui need ˜ tulid,
¨
utlesid nad Jeesusele: „Opetaja, me teame, et sa armastad
˜
tode ega otsi kellegi poolehoidu, sest sa ei otsusta inimes¨
˜
te ule pinnapealse mulje poh˜
jal, vaid opetad Jumala teed
˜
˜
˜
kooskolas toega. Kas on oige
maksta keisrile pearahamak˜
su voi mitte? 15 Kas meil tu˜
¨
leb maksta voi ei tule?” Nahes
¨
neid labi, et nad on silmakir¨
jalikud, utles ta neile: „Miks
te mind kiusate? Tooge mul¨
¨
le naha uks denaar1.” 16 Nad
˜
¨
¨
toidki uhe ja Jeesus kusis
neilt: „Kelle kujutis ja pealiskiri see on?” Nad vastasid tal12:15 1 Vt lisa B14.
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¨
le: „Keisri.” 17 Siis utles Jeesus: „Andke keisrile, mis kuulub keisrile, a ja Jumalale, mis
kuulub Jumalale.”b Ja nad olid
˜
¨
¨
tema sonade ule hammastunud.
18 Siis tulid Jeesuse juur¨
de saduserid, kes ei usu ules¨
¨
c
ja parisid temalt: d
aratamist,
˜
19 „Opetaja, Mooses on kirjutanud meile, et kui mees su¨ ¨
reb ja temast jaab maha naine,
¨ ¨
aga ei jaa last, peab tema vend
˜
votma selle naise ja soetama
¨
oma surnud vennale jarglase. e
20 Oli seitse venda. Esimene
˜
vottis naise, aga kui ta suri,
¨ ¨
¨
ei jaanud temast jareltulijat.
21 Teine abiellus selle nai¨
sega, aga suri, jatmata samu¨
ti endast jareltulijat, ning
kolmandaga juhtus niisamuti.
˜
¨
¨
22 Koik seitse jaid ilma jareltulijata ja viimaks suri ka naine. 23 Kelle naiseks nende
¨
¨
¨
seast saab ta parast ulesarata˜
mist? On ta ju olnud koigi nende seitsme naine.” 24 Jeesus
¨
utles neile: „Kas te pole mit¨
te eksiteel, selleparast et te
¨
ei tunne puhakirja ega Juma¨
¨
la vage? f 25 Kui surnud ules
¨
˜
aratatakse, ei vota nad naisi
¨
ega lahe mehele, vaid on
nagu inglid taevas. g 26 Mis
¨
¨
aga puutub surnute ulesaratamisse, siis kas te pole lu˜
genud Moosese raamatust po˜ ˜
leva poosa lugu, kuidas Ju¨
mal Moosesele utles: „Mina
olen Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal”? h
27 Tema pole mitte surnute,
vaid elavate Jumal. Te eksite
¨
¨
i
kull rangalt.”
¨
28 Uks sinna tulnud kirjatundjatest, kes oli kuulnud

MARKUSE 12:29–13:4

¨
neid vaitlemas ja teadis, et
¨
ta oli neile hasti vastanud,
¨
˜
kusis temalt: „Milline on koi¨
kidest kaskudest esimene1?” a
29 Jeesus vastas: „Esimene on
see: „Kuule, Iisrael! Jehoova,
¨
meie Jumal Jehoova, on uks
ja ainus. 30 Armasta Jehoo¨
vat, oma Jumalat, kogu sudamest ja hingest ning kogu oma
˜
˜
moistuse ja jouga.” b 31 Teine
on see: „Armasta oma ligimest
nagu iseennast.” c Neist suure¨
mat kasku ei ole.” ˜ 32 Kirja¨
tundja utles talle: „Opetaja, sa
¨
¨
˜
˜
utlesid hasti ja kooskolas toe¨
ga „Tema on uks ja ainus, ei
ole kedagi teist peale tema”. d
33 Ja see, kui armastada teda
¨
kogu sudamest ja kogu oma
˜
˜
moistuse ja jouga ning armastada ligimest nagu iseen¨ ¨
nast, on vaart kaugelt rohkem
˜
˜
kui koik poletusohvrid ja muud
¨ ¨
ohvrid.” e 34 Kui nuud Jeesus
¨
¨
nagi, et too vastas arukalt, utles ta temale: „Sa ei ole kaugel Jumala kuningriigist1.” Aga
kellelgi polnud enam julgust te¨
malt midagi kusida. f
˜
35 Jeesus opetas templis
¨
edasi ja utles: „Miks kir¨
jatundjad utlevad, et mes¨
sias on Taaveti poeg? g 36 Ut¨
les ju Taavet puha vaimu kau¨
du: h „Jehoova utles mu isan¨
dale: „Istu mu paremale kaele,
kuni ma panen su vaenlased
su jalge alla.”” i 37 Taavet ise
nimetab teda isandaks. Kuidas
siis messias saab olla Taaveti
poeg?” j
Rahvahulk kuulas teda hea
meelega. 38 Jeesus
jagas
˜
¨
veelgi opetust, oeldes: „Ol˜
˜
¨
12:28 1 Voib tolkida ka „tahtsaim”.
˜
˜
12:34 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsusest”.
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ge ettevaatlikud kirjatundjate
¨
suhtes, kes tahavad ringi kaia
¨ ¨
pikkades ruudes, ootavad tervitusi turgudel, a 39 ihkavad
¨
esimesi1 istmeid sunagoogi˜
¨ ¨
des ja aukohti ohtusookidel. b
40 Nad neelavad alla lesknaiste majad1 ja esitavad silmakirjaks pikki palveid. Nemad saa¨
vad ranga karistuse.”
41 Jeesus istus sinna, kust
¨
annetuskastid1c naha olid, ning
¨
jalgis, kuidas rahvas neisse
raha paneb. Paljud rikkad pa¨
nid hulga munte. d 42 Siis tuli
¨
uks vaene lesknaine ja annetas
˜
¨
kaks leptonit, mis vordub uhe
kvadransiga1. e 43 Jeesus kut¨
¨
sus jungrid enda juurde ja utles: „Ma kinnitan teile, et see
vaene lesknaine pani annetus˜
kasti rohkem kui koik teised, f
˜
44 sest need koik panid sel¨
lest, mis neil on ule, aga tema
˜
pani oma vaesusest koik, mis
tal oli, kogu oma elatise.” g
¨
Kui Jeesus templist val¨
¨
¨
¨
ja laks,
utles
uks
j
ungri˜
test talle: „Opetaja, vaata, millised kivid ja millised ehiti¨
sed!” h 2 Jeesus aga utles talle: „Kas sa vaatad neid suuri
¨
ehitisi? Ei jaeta siin kivi kivi
˜
i
peale, koik kistakse
˜ maha.”
¨
3 Kui ta istus Olimael, kust
¨
¨
tempel naha oli, kusisid Peetrus, Jaakobus, Johannes ja
Andreas ¨ temalt omavahel olles: 4 „Utle meile, millal see
˜
¨
koik sunnib ja mis on tun¨
˜
demargiks, et see koik hak-

13

˜
˜
12:39 1 Voib tolkida ka „parimaid”.
˜
˜
12:40 1 Voib tolkida ka „vara”. 12:41
˜
1 Ilmselt oli neid erisuguse kujuga. Mo¨
ned olid trompetikujulised, millel oli ulal
¨
vaike ava. 12:42 1 Lepton ja kvadrans
¨
¨
¨ ¨
¨
olid vaga vaikse vaartusega mundid. (Vt
lisa B14.)
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˜
˜
kab lopule joudma?” a 5 Jeesus vastas neile: „Vaadake, et
keegi teid ei eksitaks. b 6 Paljud tulevad minu nime all ja
¨
utlevad: „Mina olen see,” ning
eksitavad paljusid. 7 Kui te
˜
¨
˜
kuulete sojakara ja sonumeid
˜
¨
¨ ¨
sodadest, arge looge kartma,
˜
sest see koik peab toimuma,
˜
aga lopp ei ole sellega veel
¨
kaes. c
˜
8 Rahvas touseb rahva vastu ja kuningriik kuningrii¨
gi vastu, d tuleb maavarinaid
¨
¨
¨
uhes paigas teise jarel ja nalja¨
hadasid. e See on kannatuste1
algus. f
9 Teie aga olge valvel. Teid
¨
antakse minu parast kohtu¨
¨
te katte, g pekstakse sunagoogides h ning pannakse seisma
maavalitsejate ja kuningate et˜
te, ja see annab teile voimaluse neile tunnistust anda. i
˜
10 Samuti peab koigi rah˜
vaste seas esmalt head sonumit kuulutatama. j 11 Aga
kui nad viivad teid kaasa, et
¨
¨
teid kohtu katte anda, siis ar¨ ¨
ge muretsege ette, mida raakida, vaid mida teile sel tunnil
¨
antakse, seda oelge, sest mitte
¨ ¨
teie pole need, kes raagivad,
¨
vaid puha vaim. k 12 Vend annab surma venna, isa oma lap˜
se, lapsed tousevad vanemate vastu ning lasevad nad sur˜
mata. l 13 Koik vihkavad teid
¨
˜
minu nime parast, m aga kes lo¨ ¨
n
puni vastu peab, see paastetakse. o
¨
¨
14 Kui te naete jaledat laastajat p seismas seal, kus see ei
peaks seisma (kes seda loeb,
¨
pangu teraselt tahele), siis
˜
need, kes on Juudamaal, po˜
˜
¨
13:8 1 Sona-sonalt „sunnitusvalude”.

MARKUSE 13:5–29

PTK 13
a Mt 24:3
Lu 21:7

b Mt 24:4, 5
Lu 21:8

c Mt 24:6
Lu 21:9

d Ilm 6:4
e Mt 24:7
Lu 21:10, 11
Ilm 6:6, 8

f Mt 24:8
g Ap 4:15
h Mt 10:17
Joh 16:2

i Mt 24:9

j
k

l

m
n
o

p

Lu 21:12, 13
2Ti 3:12
Ilm 2:10
Mt 24:14
Ro 10:18
Ilm 14:6
2Mo 4:12
Mt 10:19, 20
Lu 12:11, 12
Lu 21:14, 15
Ap 4:8
Ap 6:9, 10
Mi 7:6
Mt 10:21
Lu 21:16
2Ti 3:1, 3
Lu 21:17
2Ti 4:7
Heb 3:6
Mt 10:22
Mt 24:13
Lu 21:19
Ilm 2:10
Tn 9:27
Tn 11:31


Teine veerg
a Mt 24:15–20
Lu 21:20–23

b Lu 21:23
Lu 23:28

c Ilm 7:14
d Tn 12:1
Mt 24:21

e Mt 24:22
f Mt 24:23, 24

g
h
i
j
k
l
m

Lu 17:23
Lu 21:8
1Jo 4:1
Mt 7:15
Mt 24:42
Ef 6:18
2Pe 3:17
Mt 24:29
Lu 21:25, 26
Tn 7:13
Mt 24:30
Lu 21:27
Ilm 1:7
Mt 24:31
Mt 24:32
Lu 21:29–33

¨
genegu magedele. a 15 Kes on
¨
katusel, argu tulgu alla ega
mingu oma majja, et sealt
˜
midagi votta, 16 ja kes on
˜
¨
pollul, argu mingu tagasi oma
˜
asjade juurde kuube votma.
¨
17 Hada naistele, kes on lap˜
seootel voi imetavad last neil
¨
paevil! b 18 Palvetage, et see
ei juhtuks talvel, 19 sest need
¨
¨
paevad on sellise viletsuse paec
vad, mille sarnast pole olnud
¨ ¨
Jumala loomistoo algusest kuni selle ajani ega tule ka edaspi¨
di. d 20 Kui Jehoova neid pae¨
¨ ¨
vi ei vahendaks, ei paaseks
¨
¨
ukski inimene. Aga aravalitute
¨
¨
parast, kelle ta on valinud, vahendab ta neid. e
¨
21 Siis, kui keegi teile utleb: „Vaata, messias on siin!”
˜
¨
voi „Vaata, ta on seal!”, arge
˜
uskuge.f 22 Sest touseb valemessiaid ja valeprohveteid g
¨
ning need teevad tunnustahti ja imesid, et eksitada, kui
˜
¨
voimalik, aravalituid. 23 Olge
siis ettevaatlikud, h ma olen teid
˜
koige selle eest hoiatanud.
¨
¨
24 Aga neil paevil, parast
¨
seda viletsust, pimeneb paike
ning kuu ei anna enam val¨
gust, i 25 tahed langevad tae¨
˜
vast ja taeva vagesid koigu¨
tatakse. 26 Siis nahakse Inimesepoega j tulevat pilvedes
¨
oma vagevuses ja auhiilgu¨
ses. k 27 Siis saadab ta valja
¨
inglid ja kogub oma aravalitud
kokku nelja tuule poolt, maa
¨ ¨
¨ ¨
aarest ˜ taeva aareni. l
28 Oppige viigipuust: nii˜
¨
pea kui selle vorsed lahevad
punga ja ilmuvad lehed, te teate, et suvi on ligidal. m 29 Sa¨
muti, kui te naete juhtumas

MARKUSE 13:30–14:12

˜
koike seda, siis teadke, et ta1
¨
on lahedal, ukse taga. a 30 Ma
˜
kinnitan teile: see polvkond ei
˜
kao enne, kui see koik toimub. b 31 Taevas ja maa kao˜
vad, c aga minu sonad ei kao
mitte. d
¨
32 Seda paeva ja tundi
ei tea keegi, ei inglid taevas ega Poeg, vaid ainult Isa. e
¨
¨
33 Vaadake ette, pusige ark¨ ¨
vel, f sest te ei tea, millal maag
ratud aeg saabub. 34 See
˜
on vorreldav sellega, kui mees
¨
˜ ˜
¨
randas voorale maale, jattis
maja oma orjade hoolde, h an¨
¨ ¨
dis igauhele tema too ning
¨
¨
kaskis uksehoidjal valvel pusi¨
¨
da. i 35 Seeparast pusige valvel, sest te ei tea, millal ma¨
˜
jaisand tuleb, j kas paeva lopul,
¨ ¨
˜
keskool, kukelaulu ajal voi varahommikul,1 k 36 et kui ta
¨
akitselt tuleb, ei leiaks ta teid
¨
magamast. l 37 Mida ma ut¨
˜
¨
len teile, utlen koigile: pusige
valvel!” m
¨
Paasapuhani n ja hapne¨
mata leibade puhani o oli
¨ ¨
¨
jaanud veel kaks paeva. p Peapreestrid ja kirjatundjad otsi˜
sid voimalust Jeesus kavaluse˜
¨
ga kinni votta ja ara tappa, q
¨
¨
2 aga nad utlesid: „Mitte puhade ajal, et ei tekiks rahvarahutusi.”
3 Kui Jeesus oli Betaa˜
nias endise pidalitobise Sii¨ ¨
moni majas soomas1, tuli sin-

14

13:29 1 St Inimesepoeg. 13:35 1 Kree¨
ka ja rooma jaotuse jargi kestis esimene
¨ ¨
¨
˜
¨
oovahikord („paeva lopp”) paikeseloo¨
˜
jangust umbes kella uheksani oh¨ ¨
¨
tul, teine („keskoo”) umbes kella uhek¨ ¨
sast keskooni, kolmas („kukelaulu aeg”)
¨ ¨
keskoost umbes kella kolmeni ning neljas („varahommik”) umbes kella kolmest
¨
˜
˜
˜
paikesetousuni. 14:3 1 Voib tolkida ka
¨ ¨
¨
„laua aares kulitamas”.
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¨
na uks naine, kaasas alabas˜
˜
terpudel healohnalist oli, eht¨
sat nardi1, mis oli vaga kallis. Naine murdis alabasterpu˜
deli lahti ja valas oli talle pea
¨
peale. a 4 Seepeale valjenda˜
¨
sid moned omavahel nordi¨
˜
must: „Miks kull seda oli niimoodi raisata? 5 Selle oleks
˜
voinud rohkem kui 300 denaa¨ ¨
ri1 eest maha muua ja raha
vaestele anda.” Nad olid naise
¨
peale vaga pahased.2 6 Ent
¨
¨
Jeesus utles: „Jatke ta rahule.
Miks te kurvastate teda? Ta on
teinud mulle heateo. b 7 Vaeseid on ju alati teie juures c ja
˜
millal te vaid tahate, voite nei¨ ¨
le head teha, aga mina ei jaa
teie juurde alatiseks. d 8 Ta
tegi, mis ta suutis. Ta valas
˜
˜
mu ihule healohnalist oli, et
mind matmiseks ette valmistada. e 9 Ma kinnitan teile, et
˜
˜
koikjal maailmas, kus head so¨ ¨
numit kuulutatakse, f raagitakse ka selle naise teost tema
¨
malestuseks.” g
¨
10 Aga Juudas Iskariot, uks
¨
¨
neist kaheteistkumnest, laks
peapreestrite juurde, et Jee¨
sus neile ara anda. h 11 Kui
need seda kuulsid, said nad
˜ ˜
roomsaks ja lubasid anda tal˜
le hoberaha. i Nii hakkas ta ot˜
sima sobivat voimalust tema
¨
araandmiseks.
¨
12 Hapnemata leibade pu¨
ha j esimesel paeval, kui ta¨
vaparaselt paasaohvrit oh¨
¨
verdati, k kusisid jungrid Jeesuselt: „Kus sa tahad, et me
¨
laheksime ja teeksime ette˜
14:3 1 Lohnaaine, mida arvatavasti val˜
mistati samanimelisest healohnalisest
¨
taimest, mis kasvab Himaalaja maesti˜
kus. 14:5 1 300 denaari vordus umbes
¨
˜
˜
uhe aasta palgaga. 2 Voib tolkida ka
¨ ¨
„nad raakisid naisega vihaselt”.
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¨ ¨
valmistusi paasatoidu soomi¨
a
seks?” 13 Siis saatis ta val¨
¨
ja kaks jungrit, oeldes neile:
„Minge linna ja seal tuleb teile vastu mees, kes kannab sa˜
¨
vinou veega. Minge tema ja¨
rel. b 14 Kuhu ta sisse laheb,
˜
¨
seal oelge majaisandale: „Ope¨
¨
taja kusib: „Kus on kulaliste˜
¨ ¨
tuba, kus ma voin suua paasa¨
toitu koos oma jungritega?””
¨
¨
15 Ta naitab teile katte suure
¨
˜
ulemise toa, kus on koik vajalik valmis pandud. Seal tehke
meie jaoks ettevalmistused.”
¨
¨
˜
16 Jungrid laksidki, joudsid
˜
linna ja leidsid koik olevat just
¨
nii, nagu ta neile oli oelnud,
˜
ning nad seadsid koik paasa¨
puhaks valmis.
˜
17 Kui saabus ohtu, tuli Jee¨
sus koos nende kaheteistkum¨ ¨
nega.c 18 Kui nad laua aares
¨
˜
¨
kulitasid ja soid, utles Jeesus:
¨
„Ma kinnitan teile: uks teie
¨ ¨
seast, kes soob koos minuga,
reedab mu.” d 19 Nad muutu¨
sid kurvaks ja kusisid temalt
¨
¨
uksteise jarel: „See pole ju
¨
ometi mina?” 20 Ta utles nei¨
¨
le: „See on uks kaheteistkumnest, kes pistab koos minuga
¨
kae kaussi. e 21 Inimesepoeg
¨
¨
¨
laheb kull ara, nagu tema koh¨
ta on kirjutatud, aga hada sellele, kes Inimesepoja reedab! f
Sellele oleks parem, kui ta po¨
leks sundinudki.” g
˜
˜
22 Kui nad soid, vottis Jee¨
sus leiva, esitas tanupalve,
murdis leiba ning andis neile,
¨
˜
¨
oeldes: „Votke, see sumbolisee˜
rib1 minu keha.” h 23 Siis vot¨
tis ta karika, esitas tanupalve,
˜
andis karika neile ja nad koik
¨
˜
joid sellest. i 24 Ta utles neile:
˜
˜
14:22 1 Sona-sonalt „on”.
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¨
„See sumboliseerib minu lepinguverd, a mis valatakse paljude
eest. b 25 Ma kinnitan teile, et
ma ei joo enam midagi, mis
on valmistatud viinapuu viljast,
¨
¨
kuni paevani, mil ma joon varsket veini Jumala kuningriigis1.”
26 Viimaks, kui nad olid kiitus˜
¨
laule laulnud, laksid nad Oli¨
c
maele.
¨
27 Siis Jeesus utles nei˜
¨
le: „Te koik jatate mu maha1,
¨ ¨
sest on kirjutatud: „Ma loon
karjast d ja lambad jooksevad
¨
laiali.” e 28 Aga parast seda,
¨
¨
¨
kui mind on ules aratatud, lahen ma teie eel Galileasse.” f
¨
29 Peetrus utles talle: „Isegi
˜
¨
kui koik teised sind maha ja¨
tavad, siis mina kull mitte.” g 30 Seepeale kostis Jeesus talle: „Ma kinnitan sulle:
¨
¨
¨ ¨
tana, jah, tana oosel, enne kui
kukk on kaks korda kirenud,
¨
salgad sa mu kolm korda ara.” h
¨
31 Tema aga vaitis mitu korda: „Kui ma peaksin koos sinuga ka surema, ei salga ma sind
˜
¨
mingil juhul!” Koik teised utlesid sedasama. i
˜
32 Siis joudsid nad paika,
mida nimetatakse Ketsema¨
¨
niks, ja Jeesus utles oma jungritele: „Istuge siin, kuni ma
˜
palvetan.” j 33 Ta vottis endaga kaasa Peetruse, Jaakobuse ja Johannese.k Teda haaras
kurvastus ja suur hingevalu.
¨
34 Jeesus utles neile: „Ma
¨ ¨
olen aaretult kurb, l surmani
¨ ¨
¨
kurb. Jaage siia ja pusige val¨
vel.” m 35 Lainud veidi maad
˜
edasi, langes ta polvili, kummardas maani ja palvetas, et
˜
¨
kui voimalik, laheks see tund
˜
˜
14:25 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsu˜
˜
ses”. 14:27 1 Sona-sonalt „komistate”.
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¨ ¨
¨
temast mooda. 36 Ta utles:
˜
˜
a
„ Abba,1 isa, sinul on koik voi˜
malik. Vota see karikas minult
¨
¨
ara. Ometi argu mingu mitte
nii, nagu mina tahan, vaid
nagu sina tahad.” b 37 Ta tuli
tagasi, leidis nad magamast ja
¨
utles Peetrusele: „Siimon, kas
sa magad? Kas sa ei jaksanud
¨
¨
valvel pusida uhte tundigi? c
¨
38 Pusige valvel ja palvetage,
¨
et te kiusatusele jarele ei an¨
naks.d Vaim on kull valmis, aga
¨
˜
liha on nork.” e 39 Siis laks
¨
¨
ta jalle ara ning palvetas, lausudes sedasama. f 40 Ta tuli
taas ja leidis nad magamast,
sest nende silmad olid unest
rasked, ja nad ei teadnud,
mida talle vastata. 41 Ta tuli
¨
kolmandat korda ja utles nei¨
le: „Kuidas te kull sellisel ajal
¨
magate ja puhkate! Kullalt,
g
tund on tulnud! Inimesepoeg
reedetakse ja antakse patus¨
˜
¨
¨
te katte. 42 Touske ules, lah¨
¨
me! Minu araandja on lahedal.” h
43 Samal hetkel, kui ta al¨ ¨
¨
les raakis, saabus Juudas, uks
¨
neist kaheteistkumnest, ning
koos temaga peapreestrite,
kirjatundjate ja vanemate saa˜
˜ ˜
detud rahvajouk mookade ja
¨
nuiadega. i 44 Tema araandja
oli leppinud nendega kok¨
¨
ku marguande, oeldes: „Keda
ma suudlen, see ta on, tema
˜
votkegi kinni ja viige valve
¨
all ara.” 45 Ta tuli otsejoones Jeesuse juurde ning lausus: „Rabi!” ja andis talle
hellalt suud. 46 Siis haarasid
˜
nad Jeesusest kinni ja vot¨
sid ta vahi alla. 47 Ent uks
˜
¨
14:36 1 Aramea sona tahendusega „isa”,
¨ ¨
millega lapsed poordusid isa poole.
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˜
neist, kes seal seisis, tom˜ ˜
˜
¨
bas oma mooga ja loi ulem˜
preestri orja, raiudes sel kor¨
¨
va ara. a 48 Siis Jeesus utles
¨ ¨
neile: „Kas ma olen roovel,
˜ ˜
et te olete tulnud mookade
˜
ja nuiadega mind kinni vot¨
¨
b
ma? 49 Paevast paeva olin
˜
ma koos teiega templis ja ope˜
tasin, c aga te ei votnud mind
vahi alla. Ometi juhtub see
¨
¨
¨
selleks, et puhakiri taide lad
heks.”
¨
˜
¨
50 Siis jatsid koik jungrid
˜
Jeesuse maha ja pogenesid. e
¨
51 Aga uks noor mees, kellel oli seljas ainult peenlinane
˜
¨
roivas, hakkas talle jarele mi¨ ¨
nema, ja nad puudsid teda kin˜
¨
ni votta, 52 aga ta jattis oma
˜
linase riide maha ja pogenes
poolalasti.
¨
53 Nad viisid Jeesuse ulem˜
preestri juurde f ning koik
peapreestrid, vanemad ja
kirjatundjad tulid kokku. g
¨
54 Peetrus aga jargnes tal¨
le eemalt kuni ulempreest˜
ri siseoueni ja istus seal koos
majateenijatega ning soojendas end tulepaistel. h 55 Peapreestrid ja kogu sanhedrin1 otsisid tunnistust Jeesuse vastu, et saaksid ta hukata,
kuid ei leidnud. i 56 Paljud
¨
kull tunnistasid valet tema
vastu, j aga nende tunnis˜
tused ei kattunud. 57 Tou˜
sid veel moned valetunnista¨
jad, kes utlesid: 58 „Me kuul¨
sime teda utlevat: „Ma lammu¨
tan maha selle katega tehtud
¨
templi ja ehitan kolme paeva¨
ga teise, mis pole katega teh˜
˜
14:55 1 Juudi korgeim kohus. (Vt „Sonaseletusi”.)
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tud.”” a 59 Kuid tunnistused
ei kattunud ka selles asjas.
˜
¨
60 Siis tousis ulempreester
¨
¨
nende keskel pusti ja kusis Jeesuselt: „Kas sa ei kosta selle
peale midagi? Kas sa ei kuule, mida need mehed sinu vastu tunnistavad?” b 61 Aga Jeesus vaikis
ega vastanud mi¨
dagi.c Ulempreester hakkas
¨
¨
teda uuesti kusitlema, oeldes:
¨
„Kas sina oled messias, ulis¨
tatu poeg?” 62 Siis utles Jee¨
¨
sus: „Olen kull. Te saate naha
¨
Inimesepoega d istumas vageva1
¨
paremal kael e ja tulemas taeva
¨
pilvedega.” f 63 Seepeale ka¨
ristas ulempreester oma riided
˜
¨
lohki ja utles: „Mis tunnistajaid meil veel vaja on? g 64 Te
kuulsite jumalateotust! Mis on
˜
˜
teie otsus?1” Nad koik moistsid
Jeesuse hukka ja otsustasid,
¨ ¨
et ta on surma vaart. h 65 Siis
˜
¨
moned sulitasid tema peale. i
¨
˜
Nad katsid tal nao kinni, loid
¨
teda ¨ rusikatega ja utlesid tal˜
le: „Utle, prohvet, kes sind loi!”
˜
Kohtuteenrid loid talle vastu
¨
nagu ning viisid ta minema.j
66 Samal ajal oli Peetrus
˜
¨
all siseoues ja sinna tuli uks
¨
¨
ulempreestri teenijatudruk. k
¨
67 Nahes Peetrust end soojendamas, vaatas ta tema¨
le otsa ja utles: „Ka sina olid
koos selle naatsaretlase Jeesusega.” 68 Ent Peetrus salgas seda: „Ma ei tunne teda.
¨ ¨
Ma ei saa aru, millest sa raa¨
¨
gid,” ja laks valja eeskotta.
¨
¨
69 Nahes teda seal, utles tee¨
nijatudruk taas neile, kes seal
¨
seisid: „See on uks nendest.”
¨
70 Jalle salgas ta seda. Natu˜
˜
¨
14:62 1 Voib tolkida ka „vae”. 14:64
˜
˜
1 Voib tolkida ka „Mis te arvate?”.
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¨
¨
kese aja parast utlesid sealseisjad veel kord Peetrusele:
„Muidugi oled ka sina nende
hulgast, sest sa oled ju galilealane.” 71 Seepeale Peet¨
rus utles: „Olgu ma neetud,
kui ma valetan!” ja vandus:
„Ma ei tunne seda inimest,
¨ ¨
kellest te raagite!” 72 Otsekohe kires kukk teist korda a ja
Peetrusele tulid meelde Jee˜
suse sonad „Enne kui kukk on
kaks korda kirenud, salgad sa
¨
mu kolm korda ara”. b Siis ta
murdus ning puhkes nutma.
Peapreestrid koos vanemate ja kirjatundjatega,
ehk kogu sanhedrin, korralda˜
sid kohe koidu ajal noupidamise. Nad sidusid Jeesuse kin¨
ni, viisid ara ja andsid Pilatu¨
¨
se katte. c 2 Pilatus kusis temalt: „Kas sina oled juutide
kuningas?” d Ta vastas: „Jah,
olen.”1 e 3 Aga peapreestrid
¨ ¨
esitasid tema vastu palju suudistusi. 4 Siis hakkas Pilatus
¨
¨
teda uuesti kusitlema, oeldes:
¨
„Kas sa ei utle selle peale mi¨ ¨
dagi? f Vaata, kui palju suudistusi nad sinu vastu esitavad.” g 5 Jeesus aga ei vastanud enam midagi, nii et Pila¨
tus imestas selle ule. h
¨
6 Puhade ajal lasi maavalitseja neile tavaliselt vabaks
¨
uhe vangi, keda nad soovisid.i
¨
7 Sel ajal oli vangis uks Bara¨
base-nimeline mees koos mas¨
sulistega, kes olid massu ajal
¨
kellegi ara tapnud. 8 Niisiis
¨
tuligi rahvas ules ja palus, et
Pilatus teeks neile seda, mis tal
ikka tavaks on olnud. 9 Pilatus vastas neile: „Kas te tahate,

15

˜
˜
¨
15:2 1 Sona-sonalt „sa ise utled seda”.
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et ma lasen teile vabaks juutide kuninga?” a 10 Ta teadis, et
peapreestrid on ta andnud
¨
¨
tema katte kadeduse parast. b
¨
11 Aga peapreestrid assita˜
sid rahvahulka noudma vabaks
¨
hoopis Barabast. c 12 Taas kusis Pilatus neilt: „Mis ma
teen siis temaga, keda te nimetate juutide kuningaks?” d
13 Nemad aga muudkui karju¨ ¨
sid: „Loo ta postile!” e 14 Pila¨
tus kusis neilt: „Miks? Mida halba ta on teinud?” Nemad aga
¨ ¨
karjusid seda enam: „Loo ta
postile!” f 15 Siis Pilatus, soo¨
vides rahvahulgale meele jarele
olla, vabastas Barabase. Kui ta
oli lasknud Jeesust piitsutada, g
¨ ¨
andis ta tema postile luua.h
˜
16 S odurid viisid Jeesuse maavalitseja residentsi si˜
seoue ja kutsusid kokku ter¨
ve vaesalga. i 17 Nad riieta¨ ¨
˜
sid ta purpurruusse, poimisid
okaskrooni, panid selle tal¨
˜
le pahe 18 ja hoikasid talle:
„Ole tervitatud, juutide kuningas!” j 19 Samuti tagusid nad
¨
teda rookepiga vastu pead, sulitasid ta peale ning laskusid
˜
polvili ja kummardasid tema
¨
ees. 20 Kui nad olid teda kul˜
˜
lalt monitanud, votsid nad tal
¨ ¨ ¨
purpurruu umbert, panid talle
selga tema enda riided ja vii¨
sid ta ara, et ta postile nae¨
lutada. k 21 Nad sundisid uht
¨ ¨
moodaminejat kandma tema
piinaposti1. See oli keegi Sii¨
mon Kureenest, kes oli parasjagu maalt linna tulemas,
Aleksandrose ja Ruufuse isa. l
22 Nad viisid Jeesuse pai˜
ka nimega Kolgata, mis tol˜
15:21 1 Vt „Sonaseletusi”.
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¨
gituna tahendab Pealuu paik. a
23 Seal pakkusid nad talle
veini, mis oli segatud uimasta¨
˜
va murriga, b aga ta ei votnud
˜
seda. 24 Nad loid ta postile
ning jagasid tema riided omavahel, heites liisku, kes mida saab. c 25 Kui nad ta pos˜
tile loid, oli kolmas tund1.
26 Tahvlile oli kirjutatud te¨ ¨
ma suu: „Juutide kuningas.” d
˜
¨
27 Tema korvale postide kul¨ ¨
¨
ge panid nad kaks roovlit, uhe
temast paremale ja teise vasa¨ ¨
kule. e 28 - - -1 29 Mo odaminejad pilkasid teda, vanguta¨
¨
sid pead f ja utlesid: „Hah,
sina, kes sa pidid templi lam¨
mutama ja kolme paevaga
¨
¨ ¨
ules ehitama, g 30 paasta ennast ja tule piinapostilt alla!”
31 Samuti pilkasid teda peapreestrid koos kirjatundjate¨
¨ ¨
ga, oeldes: „Teisi ta paastis,
¨ ¨
ennast ta ei suuda paasta. h
32 Las see messias, Iisraeli kuningas, tuleb piinapostilt
¨
alla, siis me naeme ja usume.” i Isegi need, kes olid tema
˜
¨
korval postide kuljes, solvasid
j
teda.
˜
¨
33 Kui joudis katte kuues
¨
tund1, laskus ule kogu maa
¨
pimedus, mis kestis¨ uheksanda tunnini2. k 34 Uheksandal
¨ ¨
tunnil huudis Jeesus valju
¨ ¨
haalega: „Elii, Elii, lemaa sa˜
¨
bahtani?”, mis tolgituna tahendab: „Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mu maha
¨
˜
jatnud?” l 35 Moned sealseis¨
jaist utlesid seda kuuldes: „Ta
kutsub Eelijat.” 36 Siis keegi
¨
jooksis, kastis kasna hapu vei15:25 1 Umbes kell 9. 15:28 1 See salm
¨
puudub vanimates kreekakeelsetes kasikirjades. (Vt lisa A3.) 15:33 1 Umbes
¨
kell 12 paeval. 2 Umbes kella 15-ni.
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ni sisse, pistis rookepi otsa ja
¨
¨
andis talle juua, a oeldes: „Jatke ta! Vaatame, kas Eelija tu˜
leb teda alla votma.” 37 Jee¨ ¨
sus aga karjus valju haalega
¨
ja suri1. b 38 Ja puhamu ees¨
¨
riie c karises ulalt alla kaheks. d
¨
39 Kui tema lahedal seisev sa¨
¨
˜
dakonnaulem1 nagi koike, mis
¨
tema surmaga kaasnes, utles
˜
ta: „See mees oli toesti Jumala poeg.” e
¨
40 Eemalt jalgisid toimuvat
ka naised, nende seas Maarja Magdaleena, samuti Jaakobus Noorema1 ja Joosese
ema Maarja ning Saloome, f
¨
41 kes olid kainud Jeesusega
kaasas ja talle abiks olnud, g
kui ta oli Galileas, ning ka paljud teised naised, kes olid tul¨
nud koos temaga ules Jeruusalemma.
¨
42 Kuna oli juba hiline pa˜
rastlouna ja oli ettevalmistus¨
¨
¨
paev, see tahendab paev enne
¨
hingamispaeva, 43 tuli sinna
¨
Joosep Arimaatiast, ulemkohtu1 lugupeetud liige, kes ka ise
ootas Jumala kuningriiki2. Ta
˜
¨
vottis julguse kokku ja laks Pilatuse ette ning palus endale
Jeesuse surnukeha. h 44 Pilatus aga imestas, et kas Jeesus on juba surnud, ning kutsus enda juurde sadakonna¨
¨
ulema ja kusis sellelt, kas ta
˜
toesti juba suri. 45 Saanud
¨
sadakonnaulemalt kinnituse,
lubas ta Joosepil surnukeha
˜
¨
votta. 46 Seejarel ostis too
˜
˜
15:37 1 Voib tolkida ka „tegi viimse hin˜
˜
˜
getombe”. 15:39 1 Voib tolkida ka
˜
¨
„tsentuurio”, saja soduri ulem Rooma
˜
¨
˜
˜
¨
sojavaes. 15:40 1 Voib tolkida ka „Vaik˜
˜
sema”. 15:43 1 Voib tolkida ka „san˜
˜
hedrini”. 2 Voib tolkida ka „kuningavalitsust”.

MARKUSE 15:37–16:8

PTK 15
a L 69:21
Joh 19:29

b L 31:5
Mt 27:50
Lu 23:46
Joh 19:30

c 2Mo 26:
31–33
Heb 6:19

d Mt 27:51
Lu 23:45
Heb 10:
19, 20

e Mt 27:54
Lu 23:47

f Mt 27:55, 56
Lu 23:49

g Lu 8:2, 3
h 5Mo 21:
22, 23
Mt 27:57, 58
Lu 23:50–52
Joh 19:38


Teine veerg
a Jes 53:9
b Mt 27:59, 60
Lu 23:53
Joh 19:40

c Mt 27:61
Lu 23:55


PTK 16
d 2Mo 20:8, 9
e Mt 28:1
f Lu 23:55, 56
g Lu 24:1
Joh 20:1

h Lu 24:2, 3
i Lu 24:4
j Mr 8:31
Lu 18:33
Ap 4:10

k Mt 28:5, 6
l Mt 26:32
Mr 14:28

m Mt 28:7
n Mt 28:8
Lu 24:9

˜
peenlinase riide, vottis Jeesu¨
se alla, mahkis ta peenlinase
riide sisse ja pani kaljusse
raiutud hauakoopasse. a Siis
veeretas ta kivi hauasuu ette. b
47 Aga Maarja Magdaleena ja
¨
Joosese ema Maarja jaid vaatama seda paika, kuhu ta oli
pandud. c
¨
Kui hingamispaevd oli
¨ ¨
moodas, ostsid Maarja Magdaleena, Jaakobuse ema
˜
Maarja e ning Saloome lohnaaineid, et minna Jeesuse surnu¨
˜
keha voidma. f 2 Nadala esi¨
mese paeva varahommikul,
¨
˜
kui paike oli tousnud, tulid
nad haua juurde. g 3 Nad arutasid omavahel: „Kes meil kivi
¨
hauasuu eest ara veeretab?”
˜
4 Aga kui nad silmad tostsid,
¨
¨
nagid nad, et kivi oli juba ara
¨
veeretatud, ehkki see oli vaga
suur. h 5 Hauakoopasse sise¨
nedes nagid nad paremal pool
istumas noort meest, kel oli
¨ ¨
seljas pikk valge ruu, ja nad
¨
jahmusid.
6
Ta
utles
neile:
¨
„Arge kartke.i Te otsite naatsaretlast Jeesust, kes postil hu¨
¨
kati. Ta on ules aratatud, j teda
pole siin. Vaadake, siin on
koht, kuhu ta pandi. k 7 Min¨
¨
ge ja oelge tema jungritele
¨
ning Peetrusele: „Ta laheb teie
¨
eel Galileasse. l Seal te nae¨
te teda, nagu ta teile utles.”” m
¨
8 Kui nad valja tulid, jooksid
nad haua juurest minema, ise
¨
varisedes ja tugevate tunnete
¨
meelevallas olles. Nad ei oelnud kellelegi midagi, sest nad
kartsid.1n

16

¨ ¨
¨
16:8 1 Vanimate usaldusvaarsete kasi¨
˜
kirjade jargi loppeb Markuse evangee˜
lium sonadega, mis on 8. salmis. (Vt lisa A3.)

LU U K A
EVANGEELIUM

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

2

3

4

5

6

Teofilosele (1–4)
Gabriel ennustab Ristija Johannese
¨
sundi (5–25)
¨
Gabriel ennustab Jeesuse sundi (26–38)
¨
Maarja kulastab Eliisabetti (39–45)
¨
Maarja ulistab Jehoovat (46–56)
¨
Johannese sund ja nimepanek (57–66)
Sakariase ennustus (67–80)
¨
Jeesuse sund (1–7)
Inglid
ilmutavad end karjastele (8–20)
¨
˜
Umberloikamine ja
puhastamine (21–24)
¨
Siimeon naeb messiat (25–35)
¨ ¨
Anna raagib lapsest (36–38)
Naasmine Iisraeli Naatsaretti (39, 40)
12-aastane Jeesus templis (41–52)
Johannese teenistuse algus (1, 2)
Johannes kuulutab, et on vaja lasta
end ristida (3–20)
Jeesuse ristimine (21, 22)
˜
Jeesus Kristuse polvnemine (23–38)
¨ ¨
Kurat puuab Jeesust kiusatusse
viia (1–13)
Jeesus hakkab Galileas
kuulutama (14, 15)
Jeesusest ei peeta Naatsaretis
lugu (16–30)
¨
Kapernauma sunagoogis (31–37)
¨
Siimoni amma ja teiste
tervendamine (38–41)
˜
Jeesus leitakse korvalisest
paigast (42–44)
¨
Kalasaagi ime; esimesed jungrid (1–11)
˜
Pidalitobise tervendamine (12–16)
Jeesus tervendab halvatu (17–26)
Jeesus kutsub Leevi (27–32)
¨
Kusimus paastumise kohta (33–39)
¨
Jeesus on „hingamispaeva
isand” (1–5)
¨
Kuivetunud kaega mehe
tervendamine (6–11)
12 apostlit (12–16)
˜
Jeesus opetab ja tervendab (17–19)
˜
Kes on onnelikud; kellele saab osaks
¨
hada (20–26)

Armastage
oma vaenlasi (27–36)
¨
˜
Arge moistke kohut (37–42)
¨
Puud tuntakse vilja jargi (43–45)
¨
Hasti ehitatud maja, ilma
vundamendita maja (46–49)
¨
7 Sadakonnaulema usk (1–10)
¨
¨
Jeesus aratab ules Naini lesknaise
poja (11–17)
Jeesus kiidab Ristija Johannest (18–30)
˜
¨
˜
Jeesus moistab hukka ukskoikse
˜
polvkonna (31–35)
Naine saab oma patud andeks (36–50)
˜
˜
Moistujutt volglastest (41–43)
8 Naised, kes Jeesust saatsid (1–3)
˜
¨
Moistujutt kulvajast (4–8)
¨ ¨
˜
Miks raakis Jeesus moistujutte (9, 10)
˜
¨
Moistujutt kulvajast: seletus (11–15)
Lampi ei kaeta kinni (16–18)
Jeesuse ema ja vennad (19–21)
Jeesus vaigistab tormi (22–25)
Jeesus saadab deemonid
sigadesse (26–39)
¨
Jairuse tutar; naine puudutab
Jeesuse kuube (40–56)
¨
¨
˜
9 12 jungrit saavad valjaopet
¨ ¨
kuulutustooks (1–6)
¨
Herodes on Jeesuse parast
segaduses (7–9)
Jeesus toidab 5000 meest (10–17)
¨
Peetrus utleb, et Jeesus on
messias (18–20)
¨ ¨
Jeesus raagib oma surmast (21, 22)
˜
¨
Milline on toeline junger
(23–27)

Jeesuse muutumine (28–36)
Deemonist vaevatud poisi
tervendamine (37–43a)
¨ ¨
¨
Jeesus raagib jalle oma
surmast (43b–45)
¨
Jungrid vaidlevad, kes neist on
suurim (46–48)
Kes ei ole meie vastu, on meie
¨ poolt (49, 50) ¨
˜
Uks Samaaria kula ei vota Jeesust
vastu (51–56)
¨
Jeesusele jargnemine (57–62)
1348
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¨
¨
10 Jeesus saadab valja 70 jungrit (1–12)
¨
Hada mittekahetsevatele
linnadele (13–16)
¨
70 jungrit tulevad tagasi (17–20)
¨
Jeesus ulistab isa alandlike soosimise
eest (21–24)
˜
Moistujutt halastajast
samaarlasest (25–37)
¨
Jeesus kulastab Martat ja
Maarjat (38–42)
11 Kuidas palvetada (1–13)
¨
Naidispalve (2–4)
¨
Deemonid aetakse valja Jumala
˜
sorme abil (14–23)
¨
¨ ¨
Kui ruve vaim poordub
tagasi (24–26)
˜
˜
Toeline onn (27, 28)
¨
Joona tunnustaht (29–32)
Keha lamp (33–36)
¨
Hada silmakirjalikele
usujuhtidele! (37–54)
12 Variseride juuretis (1–3)
Kartke Jumalat, mitte inimesi (4–7)
Kes usub Kristusesse, kuulub
temale (8–12)
˜
Moistujutt rumalast rikkast
¨ mehest (13–21)
Arge olge mures (22–34)
¨
Vaike kari (32)
Valvsus (35–40)
Ustav majapidaja ja ustavusetu
majapidaja (41–48)
Jeesus ei too rahu, vaid
lahkmeelt (49–53)
˜
Tuleb moista, mis aeg
praegu on (54–56)
¨
Vaidluskusimuste
lahendamine (57–59)
13 Kes ei kahetse, hukkub (1–5)
˜
Moistujutt viljatust viigipuust (6–9)
¨ ¨
Kuurus naise tervendamine
¨
hingamispaeval (10–17)
˜
Moistujutud sinepiseemnest ja
juuretisest (18–21)
˜
Kitsast uksest sisseminek nouab
pingutusi (22–30)
Herodes, „see rebane” (31–33)
Jeesus kurvastab Jeruusalemma
¨
parast (34, 35)
˜
14 Vesitobise mehe tervendamine (1–6)
¨
Ole alandlik kulaline (7–11)
˜ ˜
Voorusta neid, kes ei saa tasuda (12–14)

¨ ¨
LUUKA, luhiulevaade
˜
Moistujutt kutsututest, kes otsivad
vabandusi (15–24)
¨
Jungriks olemise hind (25–33)
Sool, mis kaotab oma toime (34, 35)
˜
15 Moistujutt kadunud lambast (1–7)
˜
Moistujutt kadunud drahmist (8–10)
˜
Moistujutt kadunud pojast (11–32)
˜
16 Moistujutt ebaausast
majapidajast (1–13)
¨
„Kes on ustav vaikestes asjades,
on ustav ka suurtes” (10)
Moosese seadus ja Jumala
kuningriik (14–18)
˜
Moistujutt rikkast mehest ja
Laatsarusest (19–31)
17 Eksitamine, andestamine, usk (1–6)
¨
Tuhipaljad orjad (7–10)
¨
˜
Kumne pidalitobise
tervendamine (11–19)
Jumala kuningriigi tulek (20–37)
Jumala kuningriik on teie keskel (21)
„Tuletage meelde Loti naist!” (32)
˜
¨
18 Moistujutt jarjekindlast
lesknaisest (1–8)
Variser ja maksukoguja (9–14)
Jeesus ja lapsed (15–17)
¨
¨
Rikka ulema kusimus (18–30)
¨ ¨
¨
Jeesus raagib jalle oma
surmast (31–34)
¨
Pime kerjus saab nagijaks (35–43)
¨
19 Jeesus on kulas Sakkeusel (1–10)
˜
¨
Moistujutt kumnest miinist (11–27)
Jeesuse kuninglik saabumine (28–40)
Jeesus kurvastab Jeruusalemma
¨
parast (41–44)
Jeesus puhastab templi (45–48)
˜
20 „Mis oigusega sa neid tegusid
teed?” (1–8)
˜
Moistujutt julmadest aednikest (9–19)
Jumal ja keiser (20–26)
¨
¨
¨
Kusimus ulesaratamise
kohta (27–40)
Kas messias on Taaveti poeg? (41–44)
Hoiatus kirjatundjate eest (45–47)
21 Vaese lesknaise annetus (1–4)
¨
TULEVASED SUNDMUSED (5–36)
˜
¨
Sojad, suured maavarinad, katkud
¨
¨
ja naljahadad (10, 11)
˜
¨
Jeruusalemm sojavagede
˜
piiramisrongas (20)

¨ ¨
LUUKA, luhiulevaade – 1:13
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˜
¨
Olimael

¨ ¨
Rahvastele maaratud ajad (24)
Inimesepoja tulek (27)
˜
Moistujutt viigipuust (29–33)
¨
¨
Pusige arkvel (34–36)
˜
Jeesus opetab templis (37, 38)
22 Preestrid kavatsevad Jeesuse
tappa (1–6)
Ettevalmistused viimaseks
¨
paasapuhaks (7–13)
˜
¨ ¨
Isanda ohtusoomaaja
sisseseadmine (14–20)
¨
„Mu araandja on koos minuga
¨ lauas” (21–23)
¨
Age vaidlus selle ule, kes on
suurim (24–27)
˜
Jeesus solmib kuningriigilepingu (28–30)
¨
Jeesus utleb, et Peetrus salgab ta
¨
ara (31–34)
˜ ˜
Vaja olla valmis; kaks mooka (35–38)

˜

Paljud on votnud ette koos¨
1 tada
jutustus s undmus-

test, mille toimumises me ole¨
me taiesti kindlad a 2 ning
millest oleme teada saanud
¨
¨
nende sundmuste pealtnagija¨
te kaest, b kes olid Juma˜
la sonumi kuulutajad algusest
¨
peale. c 3 Seeparast otsusta˜
sin ka mina koik algusest ala¨
¨
tes tapselt jarele uurida ja
˜
sinu jaoks, korgeauline Teofi¨
los, loogilises jarjekorras kirja
¨
panna, d 4 et sa naeksid, kui
¨ ¨
usaldusvaarne on see, mida
˜
˜
sulle on suusonal opetatud. e
5 Juudamaa kuninga Hero¨
¨
dese1 paevil f elas uks preester nimega Sakarias, kes oli
¨
Abija teenistusruhmast.g Tal
oli Aaroni soost naine, kelle
˜
nimi oli Eliisabet. 6 Nad mo˜
lemad olid Jumala silmis oi˜
ged ja elasid laitmatult koigi
˜
1:5 1 Herodes Suur. (Vt „Sonaseletusi”.)

Jeesuse palve
(39–46)
Jeesuse vahistamine (47–53)
¨
Peetrus salgab Jeesuse ara (54–62)
˜
Jeesust monitatakse (63–65)
˜
¨
Sanhedrin moistab Jeesuse ule
kohut (66–71)
23 Jeesus Pilatuse ja Herodese
ees (1–25)
Jeesus ja kaks kurjategijat
naelutatakse postile (26–43)
„Sa oled koos minuga
paradiisis” (43)
Jeesuse surm (44–49)
Jeesuse matmine (50–56)
¨
¨
24 Jeesuse ulesaratamine (1–12)
Emmause teel (13–35)
Jeesus ilmutab end
¨
jungritele (36–49)
¨
Jeesus laheb taevasse (50–53)

PTK 1
a Joh 20:30, 31

b Joh 15:27
1Pe 5:1
2Pe 1:16

c Heb 2:3

d Ap 1:1

e Joh 20:30, 31

f Mt 2:1

g 1Aj 24:3, 10


Teine veerg
a 1Aj 24:1, 19
2Aj 8:14
2Aj 31:2

b 2Mo 30:7, 8
2Mo 40:5

¨
˜
Jehoova1 kaskude ja oigusnor¨
mide jargi. 7 Neil ei olnud
aga last, sest Eliisabet oli vil˜
˜
jatu, ja nad molemad olid korges eas.
¨
8 Kui Sakarias oli t aitmas preestrikohustusi Jumala
ees, kuna oli tema teenistus¨
ruhma a kord teenida, 9 siis
heideti preestriameti kombe
kohaselt liisku ja liisk langes
¨
temale, nii et tema laks Je¨
hoova puhamusse suitsutusrohtu ohverdama. b 10 Suitsutusrohu ohverdamise tunnil
¨
oli rahvas valjas palvetamas.
11 Siis ilmutas end Sakariasele Jehoova ingel ja seisis suitsutusaltarist paremal
¨
pool. 12 Teda nahes Sakarias kohkus ja hakkas kartma.
¨
¨
13 Ent ingel utles talle: „Ara
karda, Sakarias, sest su anu˜
mist on kuulda voetud ja su
1:6 1 Vt lisa A5.
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¨
naine Eliisabet sunnitab sulle
poja. Pane talle nimeks Johan˜ ˜
nes. a 14 Sind valdab room ja
˜ ˜
suur heameel ning paljud roo¨
¨
mustavad tema sunni ule, b
15 sest ta saab Jehoova silmis suureks.c Ta ei tohi juua
veini ega muud alkoholi.d Ta
¨
¨
saab juba emaihus tais puha
e
vaimu 16 ja ta toob paljud
iisraellased tagasi Jehoova,
nende Jumala juurde. f 17 Ta
¨
laheb Jumala ees Eelija vai¨
mus ja vaes, g et muuta isade
¨
suda laste oma sarnaseks h ja
¨ ¨
˜
˜
poorata sonakuulmatud oigete
arukuse poole, et rahvast Jehoovale ette valmistada.” i
¨
18 Sakarias utles inglile:
„Kuidas ma saan selles kindel
olla? Ma olen ju vana ja ka mu
˜
naine on korges eas.” 19 Ingel vastas talle: „Mina olen
¨
Gabriel, j kes seisan Jumala lahedal, k ning mind on saade¨ ¨
tud sinuga raakima ja kuulu˜
tama sulle seda head sonumit. 20 Aga kuna sa ei ole
˜
¨
uskunud mu sonu, mis taitu¨ ¨
¨ ¨
vad maaratud ajal, siis jaad sa
¨ ¨
tummaks ega saa raakida kuni
˜
¨
¨
nende sonade taitumise paevani.” 21 Samal ajal ootas
rahvas Sakariast ja imestas, et
¨
¨ ¨
ta nii kauaks puhamusse jaab.
¨
22 Kui ta valja tuli, ei saanud
¨ ¨
ta nendega raakida ja nad tai¨
pasid, et ta oli puhamus mi¨
¨
dagi uleloomulikku1 nainud.
¨
ˇ
Ta valjendas end zestide abil,
sest ta oli tumm. 23 Kui ta
¨
¨
¨
teenistuspaevad tais said, laks
ta koju.
˜
¨
¨
¨
24 Mone paeva parast jai
tema naine Eliisabet lapse˜
˜
¨
1:22 1 Voib tolkida ka „mingit nagemust”.

LUUKA 1:14–37
PTK 1
a Lu 1:59, 60
b Lu 1:57, 58
c Lu 7:28
d 4Mo 6:2, 3
Mt 11:18

e Jer 1:5
Ro 9:10–12

f Mal 4:6
g Mt 11:13, 14
Mt 17:10–12

h Mal 4:5, 6
i Jes 40:3
Mal 3:1

j Tn 8:16
Tn 9:21
Lu 1:26, 27

k Heb 1:7, 14


Teine veerg
a 1Mo 30:
22, 23
1Sa 1:10, 11

b Tn 8:16
Lu 1:19

c Jes 7:14
d Mt 1:18
e Ga 4:4
f Mt 1:21–23
Lu 2:21

g Flp 2:9–11
1Ti 6:15

h Mt 27:54
Joh 1:49

i 2Sa 7:8, 12
L 132:11
Jes 9:7
Jes 11:1, 10
Jer 23:5
Mt 1:1

j Tn 2:44
Tn 7:13, 14
Heb 1:8

k Jes 7:14
Mt 1:24, 25

l Mt 1:18, 20
m Joh 6:68, 69
n Mt 14:33
Joh 1:32, 34
Joh 20:31

ootele ja ei lahkunud viis kuud
¨
˜
kodunt, oeldes: 25 „Nonda
on Jehoova mulle teinud neil
¨
paevil. Ta on pidanud mind
˜
¨
¨
meeles, et votta ara mu habi1
inimeste keskel.” a
26 Tema kuuendal kuul
saatis Jumal ingel Gabrieli b Galilea linna Naatsaretti
27 neitsi c juurde, kes oli kihlatud Joosepi-nimelise mehega Taaveti soost. Neitsi nimi
oli Maarja. d 28 Sisse tulles
¨
¨
utles ingel: „Rahu sulle, sa uli˜
malt onnistatu, Jehoova on si¨
nuga!” 29 Maarja jahmus va˜
˜
ga tema sonade peale ja motles, mida see tervitus peaks
¨
¨
¨
kull tahendama.
30 Ingel ut¨
les talle: „Ara karda, Maarja,
sest sa oled Jumalale meele¨
¨ ¨
parane. 31 Sa jaad lapseoo¨
tele ja sunnitad poja. e Pane
talle nimeks Jeesus. f 32 Ta
¨ ¨
saab tuntuks g ja teda huutak˜
˜
se Koigekorgema pojaks. h Jumal Jehoova annab talle tema isa Taaveti trooni i 33 ja
ta valitseb kuningana igaves¨
ti Jaakobi soo ule ja tema ku˜
ningriigile1 ei tule loppu.” j
¨
34 Maarja kusis inglilt: „Kui˜
das see voib juhtuda, kui ma
pole mehega olnud?” k 35 Ingel vastas talle: „Sinu peale tu¨
˜
˜
leb puha vaim l ja Koigekorge˜
¨
ma joud varjab sind. Seeparast
¨ ¨
¨
¨
huutakse teda, kes sunnib, puhaks, m Jumala pojaks. n 36 Sinu sugulane Eliisabet, keda
peeti viljatuks, kannab samuti
ihus poega oma vanas eas ja ta
on juba kuuendat kuud lapse¨
ootel. 37 Jumal suudab taide
¨
¨
1:25 1 St habi selle parast, et tal polnud
˜
˜
lapsi. 1:33 1 Voib tolkida ka „kuninga˜
¨
valitsusele”. (Vt „Sonaseletusi”, mark˜
sona „Jumala kuningriik”.)

LUUKA 1:38–67

˜
¨
viia koik, mis ta on oelnud.1” a
¨
38 Siis utles Maarja: „Sinu ees
¨
on Jehoova orjatar! Mulle sun˜
¨
¨
digu su sona jargi!” Seejarel ingel lahkus tema juurest.
¨
39 Neil paevil seadis Maarja end teekonnaks valmis ja
¨
¨
¨
laks rutates magismaale uhte
Juuda linna. 40 Ta astus Sakariase majja ja tervitas Eliisabetti. 41 Kui Eliisabet Maar¨
ja tervitust kuulis, huppas lap¨
suke tema usas. Eliisabet sai
¨
¨
¨ ¨
tais puha vaimu
42 ja huu˜
dis valjusti: „Onnistatud oled
˜
sa naiste seas ja onnistatud on
¨
su ihuvili! 43 Kuidas kull on
mulle saanud osaks selline au,
et mu Isanda ema tuleb minu
juurde? 44 Kui sinu tervitu¨ ¨
˜
se haal mu korvu kostis,
¨
¨
siis huppas lapsuke mu
˜ usas
˜ ˜
suurest roomust. 45 Onnelik
oled sina, kes uskusid, mida
¨ ¨
˜
sulle raagiti, sest koik, mida
¨
¨
Jehoova on sulle oelnud, la¨
heb taide!”
¨
¨
46 Maarja utles: „Ma ulistan
¨
Jehoovatb 47 ja mu suda on
¨
˜ ˜
¨ ¨
uliroomus Jumala, mu paast¨
c
ja parast, 48 kuna ta on hoolinud oma lihtsast orjatarist! d
¨ ¨
Nuudsest peale nimetavad
˜
˜
˜
mind onnelikuks koik polvkon¨
nad, e 49 sest vagev Jumal on
teinud mulle suuri asju. Tema
¨
nimi on puha f 50 ja tema ha˜
˜
lastus on polvest polve nendega, kes teda kardavad. g 51 Ta
¨
¨
on teinud oma kasivarrega vagevaid tegusid. Ta on pilluta¨
nud laiali need, kelle suda on
˜
˜
¨
ulbe. h 52 Ta on touganud voi¨
mukandjad troonidelt i ja ulendanud alandlikud, j 53 on and˜
˜
1:37 1 Voib tolkida ka „Jumalale pole
˜
miski voimatu”.
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¨
¨
nud naljastele kullaga head a
˜
¨
¨
ja joukad tuhjade katega minema saatnud. 54 Ta on tulnud appi oma teenijale Iisraelile, pidades meeles oma lubadust osutada halastust igaves¨
ti, b 55 nagu ta utles meie
esiisadele, Aabrahamile ja tema
¨
¨
jareltulijatele.” c 56 Maarja jai
Eliisabeti juurde umbes kol¨ ¨
¨
meks kuuks ja poordus seejarel
tagasi koju.
˜
57 Siis joudis Eliisabetil
¨
¨
˜
katte sunnitamise aeg ja ta toi
ilmale poja. 58 Tema naabrid ja sugulased kuulsid, et Jehoova on osutanud talle suurt
˜ ˜
halastust, ning nad olid roomsad koos temaga. d 59 Kahek¨
sandal paeval tulid nad last
¨
˜
umber loikama e ning nad ka¨
vatsesid panna talle isa jargi
nimeks Sakarias. 60 Aga ta
¨
ema utles: „Ei, tema nimeks
saab Johannes.” 61 Seepea¨
le utlesid nad talle: „Sinu sugulaste seas pole ju kellel¨
gi sellist nime.” 62 Siis kusiˇ
sid nad zestide abil lapse isalt,
mis tema tahaks pojale nimeks
panna. 63 Sakarias palus endale tahvli ja kirjutas: „Tema
˜
nimi on Johannes.” f Koik panid seda imeks. 64 Sedamaid
avanes Sakariase suu, ta kee¨ ¨
lepaelad paasesid valla ning
¨ ¨
ta hakkas raakima g ja Ju¨
malat ulistama. 65 Siis haa˜
ras koiki naabruskonna inime˜
si kartus ning koigest sellest
¨ ¨
¨
raagiti kogu Juuda magismaal.
˜
66 Koik, kes sellest kuulsid,
¨
¨
hoidsid seda sudames ja utle¨
sid: „Kes sellest lapsest kull
saab?”, sest oli selge, et Je¨
hoova kasi on temaga.
67 Tema isa Sakarias sai
¨
¨
tais puha vaimu ja hakkas
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¨ ¨
¨
prohvetlikult
raakima, oeldes:
¨
68 „Ulistatud olgu Jehoova,
¨ ¨
Iisraeli Jumal, a sest ta on pooranud pilgu oma rahvale, et
sellele vabastus tuua! b 69 Ta
˜
¨ ¨
on tostnud meile paastesarve1c oma teenija Taaveti soost, d
¨
70 nagu ta utles juba vanal
¨
ajal oma puhade prohvetite kaudu, e 71 lubades meid
¨ ¨
˜
paasta meie vaenlaste ja koigi
¨
vihkajate kaest, f 72 et halas¨
tada meile meie esiisade parast
¨
ja mitte unustada oma puha
lepingut, g 73 vannet, mille ta
andis meie esiisale Aabraha¨
mile. h 74 Ta lubas, et parast
¨
¨ ¨
vaenlaste kaest paastmist an˜
nab ta meile imelise voimaluse teenida teda kartmatult,
˜
˜
75 ustavalt ja oigesti koik
¨
meie elupaevad. 76 Aga sind,
¨ ¨
˜
˜
lapsuke, huutakse Koigekor¨
gema prohvetiks, sest sa lahed
Jehoova ees, et valmistada ette tema teid i 77 ja kuulutada tema rahvale, et neile tuleb
¨ ¨
paaste pattude andekssaamise kaudu, j 78 sest meie Jumal
on kaastundlik. Tema kaastunne taevast on meile kui koidu¨
sara, 79 mis valgustab neid,
kes istuvad pimeduses ja surma varjus, k ning juhib meid
rahu teel.”
80 Laps kasvas suureks, tema vaim sai tugevaks. Ta elas
˜
¨
korbes kuni paevani, mil ta ilmus Iisraeli rahva ette.
¨
Neil paevil andis keiser Au¨
¨ ¨
gustus valja maaruse, et
˜
koik riigi elanikud tuleb arvele
˜
votta. 2 (See esimene arve˜
levotmine toimus siis, kui

2

˜
˜
¨
¨ ¨
1:69 1 Voib tolkida ka „vageva paastja”.
˜
Sona „sarv” kasutatakse Piiblis sageli
˜
˜
˜
¨
jou voi voimu sumbolina.
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¨ ¨
Quirinius oli Suuria maava¨
˜
litseja.) 3 Siis l aksid koik
˜
oma linna end arvele votma.
4 Seda tegi ka Joosep, a ta
¨
laks Galileast Naatsareti lin¨
nast ules Juudamaale Taaveti
linna, mida nimetatakse Petlemmaks, b sest ta oli Taave¨
ti soost. 5 Ta laks end arvele
˜
votma koos Maarjaga, kellest
oli saanud tema naine c ja kes
¨
pidi varsti sunnitama. d 6 Kui
˜
nad seal olid, joudiski Maarjal
¨
¨
katte sunnitamise aeg. 7 Ta
¨
¨
sunnitas poja, oma esmasun¨
dinu, e mahkis ta sisse ja pani
˜
soime, f sest majas polnud nende jaoks kohta.
8 Seal kandis olid karjased, kes elasid lageda taeva
¨ ¨
all ja hoidsid oosel oma kar¨
ju. 9 Jarsku seisis nende ees
¨
Jehoova ingel ja nende umber
¨
saras Jehoova auhiilgus. Nad
¨
kohkusid vaga.
10 Aga ingel
¨
¨
utles neile: „Arge kartke, sest
ma olen tulnud kuulutama tei˜
le head sonumit, mis toob
˜ ˜
˜
suurt roomu koigile inimeste¨
¨
le. 11 Teile sundis tana Taa¨ ¨
veti linnas g paastja, h kes on
isand messias. i 12 Te tunne¨
¨
te ta ara selle jargi: lapsuke
¨
˜
on sisse mahitud ja lamab soi¨
mes.” 13 Jarsku ilmusid ing˜
¨
li korvale taevased vaehul¨
¨
gad, j ulistasid Jumalat ja utle¨
sid: 14 „Au Jumalale ulal ja
olgu rahu maa peal nende inimeste seas, kellest tal on hea
meel!”
15 Kui inglid olid nende
¨
¨
juurest taevasse lainud, utle¨
¨
sid karjased uksteisele: „Lahme kohe Petlemma ja vaata¨
me, kuidas on taitunud see,
millest Jehoova meile teada

LUUKA 2:16–43

¨
andis!” 16 Nad laksid kiiresti
sinna ning leidsid Maarja, Joo˜
¨
sepi ja soimes lamava vastsun¨
¨ ¨
dinu. 17 Last nahes raakisid
nad, mida neile tema kohta oli
¨
˜
oeldud. 18 Koik, kes karjaste
¨
juttu kuulsid, olid sellest ham¨
mastunud, 19 aga Maarja jat˜
˜
tis koik need sonad meelde ja
˜
¨
¨
motiskles nende ule oma suda¨
mes. a 20 Siis laksid karjased
¨
tagasi, ulistades ja kiites Jumalat selle eest, mis nad olid
¨
˜
nainud ja kuulnud, sest koik
¨ ¨
oli nii, nagu neile oli raagitud.
¨
¨
21 Kaheksa paeva parast,
¨
˜
kui poiss umber loigati, b pandi talle nimeks Jeesus, nagu
ingel oli teda nimetanud, enne
¨
kui Maarja lapseootele jai. c
˜
¨
22 Kui neil joudis katte aeg
¨
end Moosese seaduse jar˜
gi puhastada, d toid nad Jeesu¨
se ules Jeruusalemma, et tuua
ta Jehoova ette, 23 nagu on
kirjutatud Jehoova seaduses:
¨
„Iga esmasundinud poisslaps
¨
tuleb puhendada Jehoovale.” e
˜
¨
24 Nad toid ohvri, nagu utleb
Jehoova seadus: „Paar turtel˜
tuvi voi kaks tuvipoega.” f
25 Jeruusalemmas oli mees
˜
nimega Siimeon. Ta oli oige ja
jumalakartlik mees, kes ootas
aega, kui Iisrael leiab lohutust, g
¨
ja tema peal oli puha vaim.
¨
26 Jumal oli talle puha vaimu
kaudu ilmutanud, et ta ei su¨
re enne, kui on nainud Jehoova saadetud messiat. 27 Vai˜
mu mojutusel tuli ta templisse,
˜
¨
ja kui vanemad toid sinna vaik¨
se Jeesuse, et taita seadus˜
˜
¨
nouet, h 28 vottis ta lapse ka¨
¨
tele, ulistas Jumalat ja utles:
¨ ¨
˜
29 „Nuud, korgeim valitseja,
˜
lased sa oma orjal oma sonade
kohaselt rahus surra, i 30 sest
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¨
mu silmad on nainud teda, kel¨ ¨
le kaudu sa tood paaste, a
31 mille sa oled valmistanud
˜
¨
koigi rahvaste nahes. b 32 Te˜
ma on valgus, c tema korvaldab
rahvastelt pimeduskatte d ning
ta on sinu rahva Iisraeli au.”
33 Lapse isa ja ema imestasid
¨
¨ ¨
selle ule, mida lapse kohta raa˜
giti. 34 Siimeon onnistas neid
¨
ja utles lapse emale Maarjale:
„See laps paneb paljud Iisrae˜
lis langema e ja uuesti tousma f
˜
ning teda polatakse g — 35 ka
¨
sinu hingest tungib labi pikk
¨
˜ ˜ h
mook —, nii et paljude sudame
˜
motted tulevad ilmsiks.”
36 Seal oli ka naisprohvet
¨
Anna, Fanueli tutar Aaseri su˜
guharust. See naine oli korges
eas ning oli elanud oma me¨
hega parast abiellumist seitse
aastat. 37 Ta oli 84-aastane
lesk ning ei puudunud kunagi templist, vaid teenis Juma¨ ¨
¨
lat ood ja paevad paastudes ja
palvetades. 38 Just sel tunnil tuli ta nende juurde ja hak¨
¨ ¨
kas Jumalat tanama ning raa˜
kima sellest lapsest koigile,
kes ootasid Jeruusalemma vabastamist. i
˜
39 Kui nad1 olid koik Jehoova seaduse kohaselt tei¨
nud, j laksid nad tagasi Galileasse oma linna Naatsaretti. k
¨
40 Laps kasvas, sai uha tugevamaks ja targemaks ning oli
Jumala soosingus. l
41 Jeesuse vanematel oli ta¨
vaks kaia igal aastal Jeruusa¨
lemmas paasapuha pidamas.m
42 Kui Jeesus oli 12-aastane,
¨
¨
laksid nad nagu tavaliselt pu¨
hadeks ules Jeruusalemma. n
¨
¨
43 Parast puhi asusid nad ta¨
gasiteele, kuid vanemad ei mar2:39 1 St Joosep ja Maarja.
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¨
ganud, et Jeesus jai maha Jeruusalemma. 44 Arvates, et
¨
ta on teekaaslaste seas, kai¨
¨
¨
sid nad ara uhe paeva tee,
siis aga hakkasid teda sugulaste ja tuttavate seast otsima.
45 Ent kui nad teda ei leid¨ ¨
nud, poordusid nad tagasi Jeruusalemma ja otsisid teda
¨
¨
sealt. 46 Kolme paeva parast
leidsid nad ta templist, kus
˜
ta istus opetajate keskel, kuu¨
las neid ja esitas neile kusimu˜
si. 47 Koik, kes teda kuulasid, imestasid tema arusaamis˜
¨
voime ja vastuste ule. a 48 Kui
¨
vanemad teda nagid, olid nad
¨
¨
hammastunud ja ema kusis temalt: „Pojake, miks sa meile
niimoodi tegid? Isa ja mina oleme sind meeleheitlikult taga ot¨
sinud.” 49 Tema utles neile:
„Miks te mind otsisite? Kas te
ei teadnud, et ma olen oma Isa
˜
kojas?” b 50 Kuid nad ei moist¨
nud, mida ta sellega oelda tahtis.
¨
51 Jeesus laks koos nendega alla Naatsaretti ning kuulas
˜
edaspidigi nende sona.c Tema
˜
ema aga hoidis koik selle mee˜
les. d 52 Jeesus kasvas jous
ja tarkuses ning oli Jumala ja
inimeste soosingus.
Keiser Tiberiuse 15. valitsusaastal, kui Pontius Pilatus oli Juudamaa maavalitseja, Herodes1 e Galilea valitseja2, tema vend Filippus Iturea
ja Trahhoniitisemaa valitseja
¨
ning Lusaanias Abileene valitseja, 2 kui peapreestriks oli
¨
Hannas ja ulempreestriks Kaifas, f sai Sakariase poeg Jo-

3

3:1 1 Herodes Antipas, Herodes Suure
˜
˜
poeg. 2 Voib tolkida ka „tetrarh”; teatud maa-ala valitseja, kes esindas Rooma keisrit.
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˜
˜
hannes a korbes Jumalalt sonumi. b
¨
¨
3 Ta kais labi kogu Jordani
¨
umbruskonna ja kuulutas, et
pattude andekssaamiseks on
¨
vaja lasta end kahetsuse margiks ristida. c 4 Nii on kirjutatud prohvet Jesaja raama¨ ¨
˜
tus: „Keegi huuab korbes:
„Valmistage ette Jehoova tee!
Tehke sirgeks teed tema ees! d
˜
¨
5 Koik orud taidetagu ning
˜
¨
¨
koik maed ja kunkad tehtagu
˜
madalaks. Koverad teed saagu
sirgeks ja konarlikud teed ta˜
¨
saseks. 6 Koik inimesed nae¨ ¨
vad, kuidas Jumal paastab.”” e
¨
7 Johannes utles rahvale,
kes tuli tema juurde end risti¨
da laskma: „Te rastikute sugu,
¨
kes on teile oelnud, et te saa˜
¨
te pogeneda tulevase vihapaeva eest? f 8 Kandke¨ siis patukahetsuse1 vilja. Arge mitte
˜
moelgegi: „Meie isa on Aabra¨
ham”, sest ma utlen teile, et
˜
Jumal voib lasta neist kivi˜
destki Aabrahamile lapsi tousta. 9 Kirves on juba puude
juurte peal. Iga puu, mis ei
kanna head vilja, raiutakse
maha ja visatakse tulle.” g
¨
10 Rahvas kusis Johanneselt: „Mida meil tuleb siis teha?” 11 Ta vastas neile: „Kel˜
lel on kaks roivast1, andku
¨
uks sellele, kellel seda pole,
ja kellel on toitu, tehku samamoodi.” h 12 Isegi maksukogujad tulid end ristida
laskma i ja
˜
¨
kusisid temalt: „Opetaja, mida
¨
meil tuleb ¨ teha?” 13 Ta ut˜
les neile: „Arge noudke1 roh¨
kem makse, kui on ette nah˜
¨
tud.” j 14 Ka sodurid kusisid
˜
˜
˜
3:8 1 Sona-sonalt „motteviisi paranda˜
˜
¨
˜
mise”. 3:11 1 Voib tolkida ka „uks roivas
¨
˜
˜
¨
ule”. 3:13 1 Voib tolkida ka „arge koguge”.

LUUKA 3:15–32
temalt: „Mida meil¨ tuleb teha?”
¨
Ta utles neile: „Arge pressige
¨
¨
inimestelt vagivalla ahvardusel
¨
raha valja1 ega esitage kellegi
¨ ¨
vastu valesuudistust,a vaid olge
oma tasuga rahul.”
15 Rahvas ootas messiat ja
˜
˜
˜
koik motlesid, et voib-olla Johannes ongi messias. b 16 Jo¨
˜
hannes aga utles neile koigile: „Mina ristin teid veega, aga
¨
on tulemas keegi minust vage¨ ¨
vam, kellel ma pole vaart sandaalirihmugi lahti tegema.c
¨
Tema ristib teid puha vaimu ja
¨
tulega.1 d 17 Tal on kaes tuulamislabidas, et teha oma vil¨
japeksuplats taiesti puhtaks ja
koguda nisu oma aita, kuid
˜
¨
aganad poletab ta ara kustutamatus tules.”
18 Johannes manitses rahvast ka mitmel muul moel
˜
ja kuulutas neile head sonumit. 19 Aga valitseja Herodes, keda Johannes oli noominud tema vennanaise Herodia˜
se ja koigi ta nurjatute tegude
¨
¨
parast, 20 tegi veel uhe sellise teo: ta pani Johannese vangi. e
21 Kui kogu rahvast ristiti,
ristiti ka Jeesus. f Sel ajal, kui
Jeesus palvetas, avanes tae¨
vas g 22 ja puha vaim tuli tuvi
kujul alla tema peale ning tae¨ ¨
vast kostis haal: „Sina oled mu
armas poeg, mul on sinust hea
meel1.” h
¨ ¨
23 Jeesus i oli oma tood
alustades umbes 30-aastane.j
Teda peeti
Joosepi k pojaks.
Joosep oli Heeli poeg,
˜
˜
¨
3:14 1 Voib tolkida ka „arge tehke kelle˜
¨
legi liiga”. 3:16 1 St voiab teid puha
¨
vaimuga ja havitab teid tulega. 3:22
˜
˜
1 Voib tolkida ka „sinul on mu soosing”.
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24 Heeli oli Mattati poeg,
Mattat oli Leevi poeg,
Leevi oli Melki poeg,
Melki oli Jannai poeg,
Jannai oli Joosepi poeg,
25 Joosep oli Mattitjahu
poeg,
Mattitjahu oli Aamose
poeg,
Aamos oli Nahumi poeg,
Nahum oli Hesli poeg,
Hesli oli Naggai poeg,
26 Naggai oli Maadi poeg,
Maat oli Mattitjahu poeg,
Mattitjahu oli Simi poeg,
Simi oli Jooseki poeg,
Joosek oli Jooda poeg,
27 Jooda oli Joanani poeg,
Joanan oli Reesa poeg,
Reesa oli Serubbaabeli a
poeg,
Serubbaabel oli Sealtieli b
poeg,
Sealtiel oli Neeri poeg,
28 Neeri oli Melki poeg,
Melki oli Addi poeg,
Addi oli Koosami poeg,
Koosam oli Elmadami
poeg,
Elmadam oli Eeri poeg,
29 Eer oli Jeesuse poeg,
Jeesus oli Elieseri poeg,
Elieser oli Joorimi poeg,
Joorim oli Mattati poeg,
Mattat oli Leevi poeg,
30 Leevi oli Simeoni poeg,
Simeon oli Juuda poeg,
Juudas oli Joosepi poeg,
Joosep oli Joonami poeg,
Joonam oli Eljakimi poeg,
31 Eljakim oli Melea poeg,
Melea oli Menna poeg,
Menna oli Mattata poeg,
Mattata oli Naatani c poeg,
Naatan oli Taaveti d poeg,
32 Taavet oli Iisai e poeg,
Iisai oli Oobedi f poeg,
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Oobed oli Boase a poeg,
Boas oli Salmoni b poeg,
Salmon oli Nahsoni c poeg,
33 Nahson oli Amminadabi
poeg,
Amminadab oli Arni1
poeg,
Arni oli Hesroni poeg,
Hesron oli Peretsi d poeg,
Perets oli Juuda e poeg,
34 Juuda oli Jaakobi f poeg,
Jaakob oli Iisaki g poeg,
Iisak oli Aabrahami h poeg,
Aabraham oli Terahi i
poeg,
Terah oli Naahori j poeg,
35 Naahor oli Serugi k poeg,
Serug oli Reu l poeg,
Reu oli Pelegi m poeg,
Peleg oli Eeberi n poeg,
Eeber oli Selahi o poeg,
36 Selah oli Kenani poeg,
Kenan oli Arpaksadi p
poeg,
Arpaksad oli Seemi q poeg,
Seem oli Noa r poeg,
Noa oli Lemeki s poeg,
ˇ
37 Lemek oli Metuusala s
poeg,
Metuusala oli Eenoki poeg,
Eenok oli Jeredi z poeg,
ˇ
Jered oli Mahalaleeli z
poeg,
Mahalaleel oli Kenani t
poeg,
38 Kenan oli Enose u poeg,
Enos oli Seti v poeg,
Sett oli Aadama w poeg,
Aadam oli Jumala poeg.
¨
¨
Siis lahkus Jeesus, tais pu¨ ¨
ha vaimu, Jordani aarest
˜
˜
ning vaim juhtis ta korbesse o
¨
¨ ¨
2 40 paevaks. Seal puudis Ku¨
rat teda kiusatusse viia. a Jee¨ ¨
¨
sus ei soonud neil paevil mi-

4

3:33 1 Sama kes Raam (1Aj 2:9; Mt 1:
3, 4).
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¨ ¨
dagi ja nende moodudes tun¨
¨
dis ta nalga. 3 Siis utles Kurat talle: „Kui sa oled Jumala
¨
poeg, siis utle sellele kivile,
et see leivaks saaks.” 4 Jeesus aga vastas: „Kirjutatud on:
˜
¨
„Inimese elu ei soltu uksnes
leivast.”” a
¨
¨
5 Seejarel viis Kurat ta uhte
˜
¨
korgesse paika ja naitas tal˜
le hetkega koiki maailma ku¨
ningriike.b 6 Kurat utles talle:
˜
„Ma annan sulle voimu nende
˜
¨
koigi ule ja nende hiilguse, sest
˜
see voim on antud minule c ja
ma annan selle, kellele tahan.
¨ ¨
7 Kui sa nuud minu ees korra
˜
kummardad, saab see koik sinu
omaks.” 8 Jeesus vastas talle:
„Kirjutatud on: „Sa pead kummardama oma Jumalat Jehoo¨
vat ja teenima uksnes teda.”” d
9 Edasi viis ta Jeesuse Jeruusalemma, pani templi katu¨
serinnatisele ja utles talle: „Kui
¨
sa oled Jumala poeg, siis hupe
pa siit alla, 10 sest on kirjutatud: „Ta annab oma ing¨
litele kasu sind kaitsta” 11 ja
¨
„Nad kannavad sind katel,
et sa oma jalga vastu kivi ei
¨ ¨
tallooks.”” f 12 Jeesus vastas
¨
¨
le: „On oeldud: „Ara pane
oma Jumalat Jehoovat proovile.”” g 13 Kui Kurat oli kiusa˜
¨
mise lopetanud, laks ta tema
¨
¨
juurest ara kuni jargmise sobi˜
va voimaluseni. h
¨
¨
14 Jeesus, tais vaimu, laks
¨ ¨
i
tagasi Galileasse. Temast raa˜
¨
giti head koikjal umbruskon¨
nas. 15 Ta hakkas sunagoo˜
˜
gides opetama ning koik pidasid temast lugu.
¨
16 Siis laks Jeesus Naatsa¨
j
retti, kus ta oli ules kasvanud,
¨
ja nagu tal hingamispaeval

LUUKA 4:17–39

¨
¨
tavaks oli, laks ta sunagoo˜
¨
¨
gi, a ning ta tousis pusti, et puhakirja ette lugeda. 17 Talle
ulatati prohvet Jesaja rullraamat. Ta rullis selle lahti ja ot¨
sis valja koha, kus oli kirjutatud: 18 „Jehoova vaim on
˜
minu peal, sest ta on voidnud
˜
mind kuulutama head sonumit
vaestele. Ta on saatnud mind
kuulutama vabastust vangis¨
tatuile ja nagemise taasta˜
mist pimedaile, laskma rohutuid vabadusse, b 19 kuulutama Jehoova soosingu aastat.” c
¨
20 Seejarel keeras ta rullraamatu kokku, ulatas selle taga˜
˜
si teenrile ja vottis istet. Koi¨
kide pilgud sunagoogis olid
¨
kinnitunud temale. 21 Ta ut¨
les neile: „Tana on see kirja¨
koht, mida te just kuulsite, tai¨
de lainud.” d
˜
¨ ¨
22 Koik raakisid temast kiit˜
valt, imestasid meeldivate so¨
¨
nade ule tema huulilt e ja kusisid: „Kas see pole mitte Joosepi poeg?” f 23 Seepeale Jee¨
sus kostis: „Kullap te arvate, et
¨
¨
minu kohta kaib utlus „Arst, ra¨
vi iseennast”, ning utlete: „Tee
ka siin oma kodukandis seda,
mida me kuulsime sind tegevat Kapernaumas.”” g 24 Ta li¨
sas: „Ma kinnitan teile, et uhtki prohvetit ei tunnustata te¨
ma kodukandis. h 25 Ma utlen
˜
¨
teile tott: Eelija paevil, kui taevas oli suletud kolm aastat ja
kuus kuud ning kogu maad ta¨
¨
bas suur naljahada, i oli Iisraelis palju lesknaisi, 26 ometi ei
¨
saadetud Eelijat mitte uhegi
juurde nende seast, vaid ainult
¨
uhe lesknaise juurde Sareptasse Siidonimaal; j 27 ning
prohvet Eliisa ajal oli Iisrae˜
lis palju pidalitobiseid, ometi ei
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¨
saanud puhtaks1 ukski neist,
¨ ¨
vaid ainult suurlane Naaman.” a
˜
¨
28 Seda kuuldes said koik su¨
nagoogis olijad vaga vihaseks. b
˜
29 Nad tousid ja kihutasid ta
¨
linnast valja ning viisid ta
¨
¨
selle mae jarsakule, mille peale nende linn oli ehitatud, et
˜
ta sealt alla tougata. 30 Tema
˜
¨
aga kondis nende keskelt labi ja
¨
jatkas oma teed.c
¨
31 Jeesus laks alla Galilea
˜
linna Kapernauma ja opetas
¨
d
seal hingamispaeval. 32 Ini˜
mesed olid tema opetusviisist
˜
¨
hammastunud, e sest ta kone˜
les nagu see, kel on mo˜
¨
juvoimu. 33 Seal sunagoogis
¨
¨
oli uks mees, kelles oli ruve
vaim, deemon, ja ta karjus val¨ ¨
ju haalega: f 34 „Mis sa meist
tahad, naatsaretlane Jeesus? g
¨
Kas sa tulid meid havitama?
¨
Ma tean hasti, kes sa oled —
¨
Jumala Puha!” h 35 Aga Jee˜
sus soitles teda: „Ole vait ja
¨
tule temast valja!” Paisanud
mehe nende keskele maha,
¨
tuli deemon temast valja, tegemata talle kahju. 36 See˜
¨
peale olid koik hammastunud
ja arutasid omavahel: „Kuidas
¨
¨ ¨
ta kull oskab nii raakida? Tal
˜
¨
¨
on voli ja voim kasutada ruvedaid vaime ja need tulevadki
¨
valja!” 37 Uudis temast levis
˜
¨
koikjale umbruskonda.
¨
38 Kui Jeesus oli sunagoo¨
gist lahkunud, laks ta Siimoni
¨
majja. Siimoni amma vaevas
˜
korge palavik ja Jeesusel paluti midagi tema heaks teha. i
39 Jeesus kummardus naise
kohale, hurjutas palavikku ja
¨
¨
˜
sel laks palavik ara. Naine tou¨
sis kohe ules ja hakkas neile
toitu valmistama.
˜
˜
4:27 1 Voib tolkida ka „terveks”.
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¨
40 Paikeseloojangul toodi
Jeesuse juurde inimesi, kes
kannatasid mitmesuguste hai¨
¨
guste kaes. Ta pani kaed nende
˜
koigi peale ja tegi nad terveks.a
¨
41 Samuti tulid paljudest valja deemonid, kes kisendasid:
„Sina oled Jumala poeg!” b Kuid
˜
ta soitles neid ega lubanud neil
¨ ¨
raakida, c sest nad teadsid, et ta
on messias. d
¨
¨
42 Koidikul laks Jeesus uh˜
te korvalisse paika. e Ent inimesed hakkasid teda otsima. Kui
¨ ¨
nad ta leidsid, puudsid nad
teda takistada, et ta nende juu¨
¨
rest ara ei laheks. 43 Tema
¨
aga utles neile: „Ma pean ka
teistele linnadele kuulutama
˜
head sonumit Jumala kuningriigist1, sest selleks on mind
¨
¨
lakitatud.” f 44 Ja ta laks ning
¨
kuulutas Juudamaa sunagoogides.
¨
Ukskord, kui Jeesus Gen¨
neesareti jarve1 kaldal sei¨
sis, tungles tema umber palju rahvast, et kuulda Juma¨
¨
˜
la sona. g 2 Ta nagi jarve kaldal kahte paati. Kalurid olid
¨
neist valja tulnud ja loputasid
˜
vorke. h 3 Jeesus astus paati,
mis oli Siimoni oma, ja palus
˜
tal kaldast natuke eemale sou˜
da. Ta vottis istet ja hakkas
˜
paadist rahvahulki opetama.
¨ ¨
˜
¨
4 Kui ta raakimise lopetas, ut˜
¨
les ta Siimonile: „Soua suga˜
vasse kohta ja laske oma vorgud
vette.”
5
Siimon
vastas:
˜
¨ ¨ ¨
„Opetaja, me rassisime oo labi
ega saanud midagi, i aga sinu
˜
˜
sona peale lasen ma vorgud
vette.” 6 Kui nad seda tegid,
said nad nii palju kalu, et
˜
vorgud hakkasid rebenema. j

5

˜
˜
4:43 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsusest”. 5:1 1 St Galilea mere.
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7 Nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need
appi tuleksid. Need tulidki ja
¨
˜
nad taitsid molemad paadid
kaladega, nii et paadid hak¨
kasid vajuma. 8 Seda nahes
langes Siimon Peetrus Jeesu¨
se ette ja utles: „Isand, mine
¨
ara mu juurest, sest ma olen
patune mees!” 9 Suure kala˜
¨
saagi tottu valdas hammastus
˜
teda ja koiki, kes olid koos
temaga, 10 samuti Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, a kes olid Siimoni kaas¨
osanikud. Aga
Jeesus utles
¨
¨ ¨
Siimonile: „Ara karda. Nuudsest peale hakkad sa inimesi
¨ ¨
˜
puudma.” b 11 Siis toid nad
¨
˜
paadid kaldale, jatsid koik
¨
c
maha ning jargnesid talle.
¨
12 Kord jalle, kui Jeesus
¨
oli uhes linnas, oli seal mees
¨
˜
tais pidalitobe. Kui ta Jeesust
¨
markas, heitis ta silmili maha
ja anus teda: „Isand, kui sa
˜
vaid tahad, void sa mu puhtaks teha.” d 13 Jeesus siru¨
˜
tas kae, puudutas teda ja sonas: „Ma tahan, saa puhtaks!”
˜
Otsekohe kadus tal pidalitobi. e 14 Siis Jeesus keelas
meest, et ta sellest kellele¨ ¨
¨
gi ei raagiks, oeldes: „Mine ja
¨
naita ennast preestrile ning
vii preestritele enda puhtakssaamise kinnituseks ohvriand,
¨
nagu Mooses on kaskinud.” f
¨
15 Ent jutt temast levis uha
laiemalt ning suured rahvahulgad tulid kokku teda kuulama ja oma haigustest terveks
¨
saama. g 16 Jeesus laks aga
˜
˜
sageli monda korvalisse paika
palvetama.
¨
¨
17 Uhel paeval, kui Jeesus
˜
oli opetamas, istusid seal ka
˜
variserid ja seaduseopetajad,

LUUKA 5:18–39
kes olid tulnud igalt poolt
¨
Galilea ja Juudamaa kuladest
ning Jeruusalemmast. Jehoo¨
va oli andnud Jeesusele vae
˜
tervendada. a 18 Mehed toid
¨
sinna kanderaamil uhe halva¨ ¨
tu ning puudsid teda majja Jeesuse ette viia. b 19 Aga
kuna neil polnud rahvahul¨
˜
ga parast voimalik teda sisse
viia, ronisid nad katusele ja
lasid mehe koos kanderaami¨
ga labi kivikatuse otse nende keskele, kes olid Jeesuse ees. 20 Kui Jeesus nende
¨
¨
usku nagi, utles ta: „Inimene,
sinu patud on andeks antud.” c 21 Seepeale hakkasid
kirjatundjad ja variserid arutlema: „Kelleks ta end peab,
et ta julgeb niimoodi Jumalat teotada? Kes muu saab patte andeks anda kui Jumal?” d
¨
22 Jeesus aga nagi nende
¨
¨
arutlused labi ja kusis neilt:
¨
„Miks te oma sudames selliselt
arutlete? 23 Mida on kergem
¨
oelda, kas „Sinu patud on
˜
˜
sulle andeks antud” voi „Tou¨
˜
se ules ja konni”? 24 Aga et
te teaksite, et Inimesepojal
on voli maa peal patte an˜
deks anda . . .” Ta sonas hal¨
˜
vatule: „Ma utlen sulle: tou¨
˜
se ules, vota oma kanderaam
ja mine koju.” e 25 Sedamaid
˜
¨
tousis mees nende ees pusti,
˜
vottis oma lamamisaseme ning
¨
¨
laks koju, ulistades Jumalat.
˜
¨
26 Siis olid nad koik hammastunud, nemadki hakkasid Ju¨
malat ulistama ning neid val¨
das aukartus. Nad utlesid: „Me
¨
¨
oleme tana imelisi asju nainud!”
¨
¨
27 Parast seda laks Jeesus
¨
¨
valja. Ta nagi maksukogujat
nimega Leevi tollihoones is-
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¨
¨
tumas ning utles talle: „Jarg¨
˜
a
ne mulle!” 28 See jattis koik
˜
¨
maha, tousis ja jargnes talle1. 29 Leevi korraldas Jeesuse auks oma majas suure pi¨ ¨
dusoogi. Palju maksukogujaid
˜
ja teisi soi koos nendega1. b
30 Seepeale hakkasid variserid ja nende kirjatundjad
¨
Jeesuse jungritega nurisema:
¨ ¨
„Miks te soote ja joote koos
maksukogujate ja patustega?” c
31 Jeesus vastas neile: „Arsti
ei vaja mitte terved, vaid haiged. d 32 Ma pole tulnud kut˜
suma kahetsusele oigeid, vaid
e
patuseid.”
¨
33 Nad utlesid talle: „Jo¨
hannese jungrid paastuvad
sageli ja palvetavad hardalt
ning sama teevad variseride
¨
¨
¨ ¨
jungrid, aga sinu jungrid soof
vad
ja
joovad.” 34 Jee¨
sus utles neile: „Kas peigme˜
˜
he sopru voib panna paastuma, kui peigmees on nendega?
¨
35 Aga tulevad paevad, kui
˜
¨
peigmees g voetakse neilt ara,
¨
ja siis, neil paevil, nad paastuvad.” h
˜
¨
36 Ta toi neile ka naite:
˜
¨
„Keegi ei loika uue kuue kul˜
jest riidelappi ega omble seda
paigaks vanale kuuele, sest uus
paik rebeneks lahti. Pealegi ei
¨
˜
sobi uue kuue kuljest voetud
paik vana peale.i 37 Samuti ei
¨
pane keegi varsket veini vana¨
¨
desse nahklahkritesse. Varske
¨
˜
vein ajaks ju lahkrid lohki, vein
¨
¨
voolaks valja ja lahkrid oleksid
¨
rikutud. 38 Varske vein pan¨
nakse ikka uutesse lahkritesse.
39 Mitte keegi, kes on joonud
¨
¨
5:28 1 St sai tema jarelkaijaks. 5:29
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „kulitas koos nendega
¨ ¨
laua aares”.
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¨
vana veini, ei taha varsket, vaid
¨
utleb: „Vana on hea.””
¨
¨
¨
Uhel hingamispaeval laks
¨
˜
Jeesus labi viljapoldude
¨
ning tema jungrid katkusid ja
˜ ˜
˜
¨
soid viljapaid, a hoorudes neid
¨
¨
kate vahel. b 2 Seepeale utle˜
sid moned variserid: „Miks te
teete seda, mis pole hinga¨
mispaeval lubatud?” c 3 Jeesus vastas neile: „Kas te pole
lugenud, mida Taavet tegi, kui
¨
temal ja ta meestel oli nalg: d
¨
4 kuidas ta laks Jumala kotta,
˜
sai sealt vaateleivad ning soi
ja andis ka meestele, kes olid
koos temaga, kuigi neid pole
¨ ¨
lubatud suua kellelgi muul kui
¨
ainult preestritel?” e 5 Ta utles neile veel: „Inimesepoeg
¨
on hingamisp
aeva isand.” f
¨
¨
6 Uhel teisel hingamispae¨
¨
g
val laks Jeesus sunagoogi
˜
ja hakkas opetama. Seal oli
¨
mees, kelle parem kasi oli kuivetunud1. h 7 Kirjatundjad ja
¨
variserid jalgisid Jeesust te¨
raselt, et naha, kas ta ter¨
vendab hingamispaeval, leid˜
¨ ¨
maks pohjust teda suudistada.
8 Kuid Jeesus teadis nende
¨
˜
motteid i ning utles kuivetunud
¨
˜
¨
kaega mehele: „Touse pusti ja
˜
seisa siia keskele.” Mees tou¨
¨
siski ja jai seisma. 9 Siis ut¨
les Jeesus neile: „Ma kusin
¨
teilt, mida on hingamispaeval
˜
lubatud teha: kas head voi hal¨ ¨
˜
¨
ba, kas elu paasta voi havita˜
da?” j 10 Vaadanud neid koi¨
¨
ki enda umber, utles ta me¨
¨
hele: „Siruta kasi valja.” Too
¨
tegigi seda ja ta kasi sai terveks. 11 Nemad aga said maruvihaseks ja hakkasid omavahel arutama, mida nad peaksid Jeesusega tegema.

6

˜
˜
6:6 1 Voib tolkida ka „halvatud”.
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¨
¨
12 Kord neil paevil laks Jee¨
sus maele palvetama a ja veetis
¨ ¨
terve oo Jumala poole palveta¨
des. b 13 Kui saabus paev, kut¨
sus ta oma jungrid enda juurde
ja valis nende hulgast kaksteist
meest, kelle ta nimetas apostliteks1. c 14 Need olid Siimon,
kellele ta oli andnud nimeks
ka Peetrus, tema vend Andreas, Jaakobus, Johannes, Filippus, d Bartolomeus, 15 Matteus, Toomas, e Alfeuse poeg
¨ ¨
Jaakobus, Siimon, keda huuti
innukaks, 16 Jaakobuse poeg
Juudas ning Juudas Iskariot,
kellest sai reetur.
17 Jeesus tuli koos nendega alla ja peatus tasandikul.
¨
Seal oli suur hulk tema jung˜
reid ning palju inimesi koikjalt Juudamaalt, Jeruusalem¨ ¨
mast ning Tuurose ja Siidoni
rannikualalt. Need inimesed
olid tulnud teda kuulama ja
oma haigustest terveks saama.
18 Isegi need tehti terveks,
¨
keda vaevasid ruvedad vai˜
¨ ¨
mud. 19 Koik inimesed puudsid teda puudutada, sest te˜
¨
˜
mast valjuv joud f tegi nad koik
terveks.
¨
20 Jeesus vaatas oma jung¨
rite ˜ poole ja utles:
„Onnelikud olete teie, vae¨
sed, sest teie paralt on Jumag
la kuningriik1.
˜
21 Onnelikud olete teie, kel¨
lel praegu on nalg, sest te saa¨
te k˜ ullaga.h
Onnelikud olete teie, kes
praegu nutate, sest tuleb aeg,
i
kui te naerate.
˜
22 Onnelikud olete teie, kui
inimesed teid vihkavad, j endi
¨
6:13 1 Kr apostolos, mis tahendab „saa¨
˜
˜
dik”, „kaskjalg”. 6:20 1 Voib tolkida ka
„kuningavalitsus”.
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¨
˜
keskelt valja toukavad, a teid
solvavad ja teie nime Inimese¨
˜
poja parast polu alla panevad.
¨
˜ ˜
23 Olge sel paeval roomsad
¨
˜ ˜
ja hupake roomust, sest teie
tasu on suur taevas. Samamoodi kohtlesid nende esiisad
prohveteid. b
¨
24 Aga hada teile, rikkad, c
¨
˜
sest teil on juba kaes koik, mis
teil on saada! d
¨
25 Hada teile, kellel praegu
¨
¨
on kullus, sest teile tuleb nalg!
¨
Hada teile, kes praegu naerate, sest te saate leinata ja
nutta! e
¨
˜
26 Hada teile, kui koik ini¨
¨ ¨
mesed teist hasti raagivad, f
¨ ¨
sest samamoodi raakisid nende esiisad valeprohvetitest!
¨
27 Aga mina utlen teile, kes
kuulate: armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid
vihkavad, g 28 paluge Jumala
˜
onnistust neile, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes
¨ ¨
teid solvavad. h 29 Kes loob
¨
˜
sind vastu uht poske, sellele
˜
keera ka teine. Ja kes votab
¨
¨
ara su kuue, sellele ara keela
˜
ka alusroivast. i 30 Anna iga¨
uhele, kes sinult palub, j ja sel˜
¨
lelt, kes votab sinu oma, ara
¨
kusi seda tagasi.
˜
31 Nonda, nagu te tahate,
et inimesed teile teeksid, tehke ka neile. k
32 Kui te armastate neid,
kes teid armastavad, mis kii¨ ¨
tust te siis vaarite? Isegi patused armastavad neid, kes
neid armastavad. l 33 Ja kui
te teete head neile, kes teile head teevad, mis kiitust
¨ ¨
te siis vaarite? Isegi patused teevad sedasama. 34 Samuti, kui te laenate1 neile,
˜
6:34 1 St ilma kasu loikamata.
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i Mt 7:3–5

kellelt te loodate tagasi saa¨ ¨
da, mis kiitust te siis vaarite? a
Isegi patused annavad patustele laenu, et sama palju tagasi saada. 35 Teie aga armastage oma vaenlasi, tehke head
ja laenake ilma midagi tagasi lootmata. b Siis on teie tasu
˜
˜
suur ja te olete Koigekorgema
pojad, sest tema on lahke ka
¨
tanamatute ja kurjade vastu. c
36 Olge halastavad, nagu teie
Isa on ¨ halastav. d
˜
37 Arge moistke kohut ja
¨
˜
ka teie
ule
ei
moisteta ko¨
˜
hut. e Arge moistke hukka ja ka
˜
teid ei moisteta hukka. Andke
andeks ja teilegi antakse andeks. f 38 Andke, siis antakse
˜
ka teile.g Teie poue kallatakse hea, tuubitud, raputatud ja
˜ ˜
˜ ˜
kuhjaga moot. Millise moodu˜ ˜
ga teie moodate, sellisega
˜ ˜
moodetakse ka teile.”
39 Siis hakkas Jeesus nei˜
¨ ¨
le moistu raakima: „Ega pime
˜
voi juhtida pimedat? Eks kuku
˜
˜
nad molemad auku? h 40 Opi¨
˜
lane1 pole ule oma opetajast,
¨
˜
aga igauks, keda on pohjali˜
˜
kult opetatud, on oma opeta¨
ja sarnane. 41 Miks sa naed
pindu oma venna silmas, aga
¨
palki enda silmas ei pane ta˜
¨
hele? i 42 Kuidas sa void oelda oma vennale: „Vend, las ma
˜
¨
tomban pinnu su silmast val¨
ja”, kui sa ei nae palki enda sil˜
mas? Sa silmakirjatseja! Tom¨
ba esmalt palk valja oma sil¨
mast, siis sa naed selgelt ja
˜
¨
saad tommata pinnu valja oma
venna silmast.
43 Hea puu ei kanna halba
vilja ning halb puu ei kanna
head vilja. j 44 Igat puud tun-

j Mt 7:16–18

˜
˜
¨
6:40 1 Voib tolkida ka „junger”.
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¨
takse selle vilja jargi. a Ei korjata ju viigimarju okastaime˜
delt ega loigata viinamarju
˜ ˜
ogalistelt poosastelt. 45 Hea
¨
inimene toob oma sudame hea
¨
vara hulgast valja head, ent
¨
halb inimene toob oma suda¨
me halva vara hulgast valja
¨ ¨
halba. Suu raagib sellest,
¨
¨
mida suda on tais. b
¨ ¨
46 Miks te huuate mind:
„Isand! Isand!”, aga ei tee nii,
¨
¨
nagu ma utlen? c 47 Ma utlen
teile, kellega sarnaneb see,
kes tuleb minu juurde, kuuleb
˜
¨
mu sonu ja teeb nende jargi: d
48 ta on nagu inimene, kes
¨
maja ehitades kaevas sugavale ja rajas vundamendi kalju˜
le. Kui tousis tulvavesi ja vee¨ ¨
vool soostis vastu seda maja,
¨ ¨
˜
siis maja ei loonud koikuma,
¨
sest see oli hasti ehitatud. e
49 Kes aga kuuleb, kuid ei tee
¨
kuuldu jargi, f on nagu inimene, kes ehitas maja maapinna peale, ilma vundamendi¨ ¨
ta. Veevool soostis vastu seda
maja ning see varises kohe
¨
¨
kokku, see havis taielikult.”
¨
Kui Jeesus oli oelnud rah˜
vale koik, mida ta oli soo¨
vinud, laks ta Kapernauma.
¨
¨
2 Seal oli uhe sadakonnaulema1 ori, keda see kalliks pidas, raskesti haige ja sure¨ ¨
mas. g 3 Kui see vaeulem Jee˜
susest kuulis, saatis ta moned
juutide vanemad tema juurde, et nad paluksid tal tulla
ja tema ori terveks teha.
4 Nad tulid Jeesuse juurde ja
¨ ¨
anusid teda: „Ta on vaart, et
sa teda aitaksid, 5 sest ta armastab meie rahvast ja tema
¨
oli see, kes ehitas meile suna-

7

˜
˜
7:2 1 Voib tolkida ka „tsentuurio”, saja
˜
¨
˜
¨
soduri ulem Rooma sojavaes.
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¨
googi.” 6 Jeesus laks nendega kaasa. Kui ta ei olnud majast enam kaugel, saatis sada¨
˜
konnaulem oma sobrad talle
¨
¨
utlema: „Isand, ara tee enda¨
¨ ¨
le tuli, sest ma pole vaart, et
sina mu katuse alla tuleksid. a
¨
7 Seeparast ei pidanud ma
¨ ¨
ennast va¨ ariliseks sinu juurde
˜
tulema. Utle vaid sona ja mu
sulane saab terveks. 8 Minagi pean teistele alluma ja minu
˜
sodurid alluvad mulle. Kui ma
¨
¨
¨
utlen uhele: „Mine!”, siis ta laheb, ja teisele: „Tule!”, siis
ta tuleb, ja oma orjale: „Tee
seda!”, siis ta teeb.” 9 Seda
kuuldes Jeesus imestas ja
¨ ¨
poordus teda saatva rahvahul¨
ga poole: „Ma utlen teile: isegi Iisraelis pole ma leidnud nii
suurt usku.” b 10 Majja tagasi
˜
¨
¨
joudes nagid kaskjalad, et ori
on hea tervise juures. c
¨
¨
11 Peagi parast seda laks
Jeesus Naini linna ning tema
¨
¨
jungrid ja hulk rahvast laksid
koos temaga. 12 Kui ta linna
¨
˜
varava ligi joudis, kanti sealt
¨
valja surnut, oma ema ainsat
poega. d See naine oli lesk ja
teda saatis suur hulk linnarah¨
vast. 13 Kui Isand teda mare
kas, hakkas tal temast
kahju
¨
¨
ning ta utles talle: „Ara nuta.” f
14 Jeesus astus surnuraami
juurde ja puudutas seda ning
¨
¨
kandjad jaid seisma. Siis ta ut¨
les: „Noormees, ma utlen sul˜
¨
le: touse ules!” g 15 Surnu
˜
¨ ¨
tousis istukile ja hakkas raakima ning Jeesus andis poja ta
˜
emale. h 16 Koiki haaras kar¨
tus ja nad ulistasid Jumalat,
¨
˜
oeldes: „Suur prohvet on tousi
nud meie hulgas!” ja „Jumal
¨ ¨
on pooranud pilgu oma rahvale!” j 17 Kuuldused Jeesusest

LUUKA 7:18–37

¨
levisid ule kogu Juudamaa ja
˜
¨
koikjale umbruskonda.
¨
¨ ¨
18 Johannese jungrid raa˜
kisid koigest sellest Johannesele. a 19 Siis kutsus Johan¨
nes kaks oma jungrit ja saa¨
tis nad Isanda juurde kusima: „Kas sina oled see, kes
˜
pidi tulema,b voi peame ootama kedagi teist?” 20 Kui me˜
hed Jeesuse juurde joudsid,
¨
utlesid nad: „Ristija Johannes
¨
saatis meid sinu juurde kusima: „Kas sina oled see, kes
˜
pidi tulema, voi peame ootama kedagi teist?”” 21 Samal
ajal tervendas Jeesus palju˜
sid tobedest c ja piinarikastest
¨
haigustest ning ajas valja kurje vaime ja kinkis paljudele pi¨
medatele nagemise. 22 Jeesus vastas neile: „Minge ja teatage Johannesele, mida te ole¨
te nainud ja kuulnud: pimedad
˜
¨
naevad, d jalust vigased konni˜
vad, pidalitobised saavad puhtaks, kurdid kuulevad, e sur¨
¨
nud aratatakse ules ja vaes¨ ¨
˜
tele r˜ aagitakse head sonumit. f
23 Onnelik on see, kes minus
ei kahtle1.” g
¨
24 Kui Johannese kaskja¨
¨
lad olid ara lainud, hakkas
Jeesus rahvahulkadele Jo¨ ¨
hannesest raakima: „Mida te
¨
˜
laksite korbesse vaatama? Kas
˜ ˜
tuules ootsuvat pilliroogu? h
¨
25 Mida te siis laksite vaa˜
tama? Kas uhkeisse roivaisse riietatud inimest? i Eks
need, kes kannavad uhkeid
˜
roivaid ja elavad luksuses,
˜
ole kuningakodades. 26 Toe¨
poolest, mida te siis laksite
sinna vaatama? Kas prohvetit?
¨
Jah, ma utlen teile, et veel
˜
˜
¨
7:23 1 Sona-sonalt „kes minu parast ei
komista”.
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palju enamat kui prohvetit. a
27 Tema on see, kellest on
¨
kirjutatud: „Ma lakitan sinu
ees oma saadiku, kes valmis¨
tab ette su tee.” b 28 Ma utlen
¨
teile: naistest sundinute seas
pole kedagi suuremat Johan¨
nesest, ent vaikseim Jumala
kuningriigis1 on temast suurem.” c 29 Kui kogu rahvas ja
maksukogujad seda kuulsid,
tunnistasid nad, et Jumal on
˜
oiglane, sest nad olid lasknud end Johannesel ristida. d
30 Kuna aga variserid ja sea˜
dusetundjad suhtusid polgusega neile teada antud Jumala tahtesse, e ei olnud nad lasknud end Johannesel ristida.
31 „Kellega ma peaksin
˜
˜
vordlema selle polvkonna inimesi, kellega nad sarnanevad? f 32 Nad on nagu lapsed,
˜
kes istuvad turul ja hoikavad
¨
¨
uksteisele: „Me mangisime teile vilepilli, aga teie ei tantsinud! Me laulsime leinalaulu,
aga teie ei nutnud!” 33 Sama
lugu on sellega: Ristija Johan¨ ¨
nes on tulnud, ei soo leiba
¨
g
ega joo veini, kuid teie utlete:
„Temas on deemon”; 34 Ini¨ ¨
mesepoeg on tulnud, soob ja
¨
joob, aga teie utlete: „See
˜
mees on ogard ja veinijoodik,
˜
maksukogujate ja patuste sober.” h 35 Ometi ilmneb tari
kus tegudest.1”
¨
36 Uks variser palus Jee¨ ¨
susel tulla enda poole soo¨
ma. Jeesus lakski selle varise¨ ¨
ri majja ja heitis laua aarde.
¨
37 Siis uks naine, kelle kohta teati, et ta elab patust elu,
˜
˜
7:28 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsu˜
˜
ses”. 7:35 1 Voib tolkida ka „ometi tun˜
˜
nistatakse tarkus oigeks tulemuste pohjal”.
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¨ ¨
sai teada, et Jeesus on soomas1 selle variseri majas. Nai˜
˜
ne toi alabasterpudeli healoh˜
˜
nalist oli a 38 ja vottis koha
sisse Jeesuse taga ta jalgade juures. Ta nuttis ja niisutas tema jalgu oma pisaratega
ning kuivatas neid oma juustega. Samuti andis ta tema jalgadele hellalt suud ja valas
˜
˜
nende peale healohnalist oli.
¨
39 Seda nahes arutles vari¨
ser, kes oli Jeesuse kulla
kutsunud, endamisi: „Kui see
˜
mees oleks toesti prohvet, siis
ta teaks, kes see naine selline on, kes teda puudutab — et
ta on patune.” b 40 Kuid Jee¨
sus utles talle: „Siimon, mul
¨
˜
on sulle midagi oelda.” See so¨ ¨
˜
nas: „Ra¨ agi, opetaja.”
41 „Uhel laenuandjal oli
˜
¨
˜
kaks volglast: uks oli talle volgu 500 denaari1, teine aga
50. 42 Kuna neil polnud mil¨
legagi tagasi maksta, tuhistas ta suuremeelselt kumma˜
¨
gi vola. Kumb neist teda parast seda rohkem armastas?”
43 Siimon vastas: „Ma arvan,
˜
et see, kelle volg oli suurem.”
¨
Jeesus utles talle: „Sul on
˜
¨
¨ ¨
oigus.” 44 Seejarel pooras ta
¨
end naise poole ja utles Siimo¨
nile: „Kas sa naed seda naist?
Ma tulin sinu majja, kuid sina
ei andnud vett mu jalgade tarvis. Aga see naine on niisutanud mu jalgu oma pisaratega
ja kuivatanud neid oma juustega. 45 Sa ei andnud mulle tervituseks suud, aga see
naine pole sellest ajast peale, kui ma sisse tulin, lakanud mu jalgadele hellalt suud
andmast. 46 Sa ei valanud
˜
˜
¨
7:37 1 Voib tolkida ka „kulitab laua
¨ ¨
aares”. 7:41 1 Vt lisa B14.
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˜
mu pea peale oli, aga see
naine on valanud mu jalgade˜
˜
¨
le healohnalist oli. 47 Ma utlen sulle: tema armastus on
¨
nii suur selleparast, et talle
on palju1 patte andeks antud. a
Aga selle armastus, kellele on
¨
¨
vahe andeks antud, on va¨
hene.” 48 Siis utles ta naisele: „Sinu patud on andeks antud.” b 49 Need, kes koos te¨ ¨
¨
maga laua aares kulitasid,
˜
¨
motlesid: „Kes see mees kull
on, et ta isegi patte andeks an¨
nab?” c 50 Ent tema utles nai¨ ¨
sele: „Sinu usk on sind paastnud, d mine rahuga.”
¨
¨
Peagi parast seda randas Jeesus linnast linna ja
¨
¨
kulast kulla ning kuulutas
˜
head sonumit Jumala kuningriigist1.e Temaga koos olid
˜
need kaksteist, 2 samuti moned naised, kes olid saanud
vabaks kurjadest vaimudest ja
terveks oma haigustest. Need
¨ ¨
naised olid Maarja, keda huutakse Magdaleenaks ja kellest
¨
oli valja tulnud seitse deemonit, 3 Herodese majapidaja Kuusase naine Johanna, f
Susanna ning palju teisi naisi,
kes toetasid teda ja apostleid
oma varaga. g
4 Kui Jeesuse juurde oli kogunenud hulk rahvast, sealhulgas paljudest linnadest tulnud inimesi, kes teda kuula¨
¨ ¨
¨
mas kaisid, raakis ta neile uhe
¨
¨
˜
moistujutu: h 5 „Kulvaja laks
¨
¨
¨
valja seemet kulvama. Kulvates kukkus tal osa seemet tee
¨ ¨
¨
aarde. See tallati ara ning linnud tulid ja nokkisid selle. i
6 Osa kukkus kaljusele pinna¨
¨
sele ja kuivas parast tarkamist

8

˜
˜
7:47 1 Voib tolkida ka „suuri”. 8:1
˜
˜
1 Voib tolkida ka „kuningavalitsusest”.
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¨
ara, kuna seal polnud niiskust. a 7 Osa kukkus ohakate
sekka ning koos sellega kas¨
vanud ohakad lammatasid selle. b 8 Aga osa kukkus hea
¨
¨
maa peale ning parast tarkamist kandis see sajakordselt
¨ ¨
¨ ¨
vilja.” c Seda raakinud, huudis
˜
ta: „Kellel korvad on, et kuulata, see kuulaku!” d
¨
¨
9 Tema jungrid kusisid te˜
malt, mida see moistujutt
¨
¨
tahendab.e 10 Jeesus utles:
„Teile avaldatakse Jumala ku¨
ningriigi puhi saladusi, kuid
¨
¨ ¨
¨ ¨
ulejaanutele jaavad need vaid
˜
moistujutuks.f Vaadates nad
vaatavad ilmaaegu ja kuuldes
˜
nad ei taipa. g 11 Selle mois¨
tujutu tahendus on niisugu˜
ne. Seeme on Jumala sonum. h
¨ ¨
12 Teeaarse pinnasega sarna˜
nevad need, kes kuulevad sonumit, siis aga tuleb Kurat ja
˜
¨
¨
votab selle ara nende sudamest, et nad ei usuks ega
¨ ¨
paaseks. i 13 Kaljuse pinnase˜
ga sarnanevad need, kes so˜
numit kuuldes votavad selle
˜ ˜
roomuga vastu, aga neis po˜
le juurt. Nad usuvad monda
aega, kuid proovilepaneku ajal
¨
nad hulgavad usu. j 14 Ohakase maaga sarnanevad need, kes
˜
kuulevad sonumit, ent kuna
nad lasevad end kaasa kiskuda elumuredel, rikkusel k ja nau¨
˜
¨
dingutel, l lambub sonum ara
¨
ja nende vili ei saa kupseks. m
15 Aga hea maaga sarnanevad
need, kel on kaunis ja hea
¨
¨
˜
suda n ning kes parast sonumi
¨
kuulmist seda sudames hoiavad ja vastu pidades vilja kannavad. o¨
¨ ¨
16 Ukski, kes on suudanud
lambi, ei kata seda anumaga kinni ega pane voodi alla,
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vaid asetab selle lambijala¨
le, et sissetulijad naeksid vala
gust. 17 Sest pole midagi
varjatut, mis ei saaks avalikuks, ega midagi salajast, mis
ei saaks kunagi teatavaks ega
tuleks ilmsiks. b 18 Pange siis
¨
tahele, kuidas te kuulate, sest
kellel on, sellele antakse juurde, c aga kellel ei ole, sellelt
˜
¨
voetakse ara seegi, mis ta arvab enesel olevat.” d
19 Siis tulid sinna Jeesuse ema ja vennad, e kuid rahva¨
¨ ¨
hulga parast ei paasenud nad
tema juurde. f 20 Talle teatati:
„Sinu ema ja vennad seisavad
¨
¨
valjas ja tahavad sind naha.”
21 Jeesus vastas: „Mu ema ja
mu vennad on need, kes Juma˜
¨
la sona kuulevad ja selle jargi
teevad.”¨ g
¨
¨
22 Uhel paeval laks Jee¨
sus koos oma jungritega paa¨
¨
ti ning utles neile: „Lahme
¨
jarve teisele kaldale.” Ja nad
asusidki teele. h 23 Purjeta¨
mise ajal jai Jeesus paadis ma¨
gama. Aga jarve peale paiskus
vali tormituul, paati tuli pal¨
ju vett ja nad olid hadaohus. i
24 Nad astusid Jeesuse juur¨
¨
de˜ ja ajasid ta ules, oeldes:
˜
„Opetaja, opetaja, me hukku˜
˜
me!” Ta tousis, soitles tuult ja
¨
veemollu ning need raugesid
¨
ja saabus vaikus. j 25 Siis utles ta neile: „Kus on teie usk?”
Nemad aga olid kohkunud ja
¨
¨
¨
utlesid uksteisele hammastu¨
¨
nult: „Kes ta kull on, et ta kasutab isegi tuuli ja vett ning
need kuuletuvad talle?” k
26 Nad randusid gerasalaste maal, mis asub Galilea vastaskaldal. l 27 Kui Jeesus oli
¨
maale astunud, kohtas ta uht
linnast tulnud meest, keda
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vaevasid deemonid. See ei olnud juba pikemat aega riideid kandnud ega elanud majas, vaid hauakoobaste va¨
hel. a 28 Jeesust nahes hakkas ta karjuma, langes tema
¨ ¨
ette maha ning huudis: „Mis
˜
sa minust tahad, Jeesus, koi˜
gekorgema Jumala poeg? Ma
¨
palun sind, ara karista mind!” b
¨
¨
29 (Jeesus oli ju kaskinud ruvedal vaimul sellest mehest
¨
valja tulla. See oli palju kor˜
di meest oma voimusse haaranud1 c ning seda meest oli korduvalt pandud ahelatesse ja
jalaraudadesse ning valvatud,
˜
kuid ta oli ahelad katki tommanud ja deemon oli ajanud
˜
teda korvalistesse paikades¨
se.) 30 Jeesus kusis temalt:
¨
„Mis su nimi on?” Tema utles: „Leegion”, sest tema sisse
¨
oli lainud palju deemoneid.
31 Need anusid teda, et ta ei
¨
¨
kasiks neil sugavikku1 minna. d
¨
¨ ¨
32 Seal mae peal oli soomas
suur seakari. e Deemonid anusid Jeesust, et ta lubaks neil
sigade sisse minna, ja ta lubas. f 33 Siis tulid deemonid
¨
¨
mehest valja, laksid sigade
¨
¨
sisse ning kari tormas ule jar¨
saku jarve ja uppus. 34 Kui
¨
karjased nagid, mis juhtus,
˜
¨ ¨
siis nad pogenesid ning raakisid sellest linnas ja maal.
¨
35 Inimesed laksid vaatama, mis oli juhtunud. Nad tu¨
lid Jeesuse juurde ja nagid,
et mees, kellest deemonid olid
¨
valja tulnud, istub Jeesuse jal¨
gade ees, olles riietatud ja taie
˜
moistuse juures, ning neid
¨
haaras hirm. 36 Pealtnagijad
˜
¨
8:29 1 Teine voimalik tahendus: „see oli
˜
pikka aega meest oma voimuses hoid˜
nud”. 8:31 1 Vt „Sonaseletusi”.
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¨ ¨
raakisid neile, kuidas deemonitest vaevatud mees oli terveks saanud. 37 Siis palusid
paljud gerasalaste maa elanikud, et Jeesus nende juu¨
¨
rest ara laheks, sest nad kart¨
sid vaga. Jeesus astuski paati, et lahkuda. 38 Ent mees,
¨
¨
kellest deemonid olid valja lai˜
nud, anus Jeesust, et ta voiks
¨ ¨
jaada tema juurde. Kuid Jee¨
¨
sus saatis mehe ara, oeldes: a
¨ ¨
39 „Mine tagasi koju ja raa˜
gi koigile, mida Jumal on sinu
¨
¨
heaks teinud.” Mees lakski ara
ja kuulutas terves linnas, mida
Jeesus oli tema heaks teinud.
40 Kui Jeesus Galileasse
˜
˜
tagasi joudis, vottis rahvas ta
˜ ˜
˜
roomuga vastu, sest nad koik
ootasid teda. b 41 Siis tuli
tema juurde mees nimega Jai¨
¨
rus, sunagoogi ulem. Ta langes Jeesuse jalgade ette ning
anus teda, et ta tuleks tema
¨
majja, c 42 sest ta ainus tutar, kes oli umbes 12 aastat
vana, oli suremas.
Kui Jeesus sinna teel oli,
¨
tungles rahvas tema umber.
¨
43 Seal oli uks naine, keda oli
12 aastat vaevanud verejooks d
ning keda mitte keegi polnud suutnud terveks ravida. e
44 Naine tuli vargsi Jeesuse selja taha, puudutas tema
kuuenarmaid f ja sedamaid lakkas tal verejooks. 45 Jeesus
¨
kusis: „Kes mind puudutas?”
Kui keegi seda ei ˜ tunnistanud,
¨
utles Peetrus: „Opetaja, rah¨
vas on hulkadena su umber ja
¨
trugib sulle peale.” g 46 Jee¨
sus aga utles: „Keegi puudutas mind, sest ma tundsin,
˜
¨
¨
et joud laks minust valja.” h
¨
¨
47 Nahes, et ta polnud marka¨ ¨
matuks jaanud, tuli see naine

LUUKA 8:48–9:12

¨
varisedes, langes tema ette
¨
˜
maha ja utles koigi ees, miks
ta oli Jeesust puudutanud ja
kuidas ta oli sedamaid terveks
¨
saanud. 48 Jeesus utles tal¨
le: „Tutar, sinu usk on sind
terveks teinud, mine rahuga.” a
¨ ¨
49 Kui Jeesus alles raakis,
¨
¨
tuli sinna keegi sunagoogi ule¨
¨
ma majast ja utles: „Su tutar
¨
˜
on surnud, ara opetajat enam
¨
¨
tulita.” b 50 Seda kuuldes
ut¨
les Jeesus talle: „Ara karda,
¨ ¨
usu ainult ja ta paaseb.” c
51 Kui Jeesus maja juurde
˜
joudis, ei lubanud ta koos endaga sisse tulla kellelgi peale
Peetruse, Johannese ja Jaako¨
buse ning tudruku isa ja ema.
˜
˜
52 Koik nutsid ja loid endale kurbusest ¨ vastu rinda. Jee¨
sus utles: „Arge nutke, d sest
¨
tudruk pole surnud, vaid magab.” e 53 Seepeale hakkasid
˜
nad polglikult naerma, sest
¨
nad teadsid, et tudruk on sur˜
nud. 54 Aga Jeesus vottis
¨
¨
¨
tudrukul kaest kinni ja utles:
˜
¨
¨
„Laps, touse ules!” f 55 Tudruku eluvaim g tuli temasse ta˜
¨
gasi ja ta tousis otsekohe ules h
ning Jeesus palus talle mida¨ ¨
gi suua anda. 56 Tema vanemad olid rabatud, aga Jeesus
¨
utles, et nad juhtunust kellele¨ ¨
gi ei raagiks. i
Siis kutsus Jeesus kokku need kaksteist ning an˜
˜
dis neile voimu ja voli koi¨ j
˜
gi deemonite ule ja voime haigeid tervendada. k 2 Ta saatis
nad Jumala kuningriiki1 kuulutama ja inimesi terveks te¨
¨
gema 3 ning utles neile: „Ar˜
ge votke teele midagi kaasa:
ei keppi, toidupauna, leiba ega

9

˜
˜
9:2 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsust”.
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˜
¨
hoberaha, samuti argu olgu teil
˜
a
lisaroivast1. 4 Kuhu majja te
¨ ¨
sisse astute, sinna jaage, kuni
te sealt lahkute. b 5 Kus teid
˜
¨
vastu ei voeta, sealt linnast valja minnes raputage selle tolmgi oma jalgadelt1 neile hoiatuseks.” c 6 Nad asusidki teele
¨
¨
ja kaisid kogu selle kandi ku¨
¨
last kulla labi, kuulutasid head
˜
sonumit ja tervendasid inimesi
igal pool. d
˜
7 Koigest sellest kuulis valitseja Herodes1. Ta oli suu˜
¨
res segaduses, sest moned utlesid, et Johannes on sur¨
¨
nuist ules aratatud, e 8 teised
aga, et Eelija on ilmunud, ent
˜
¨
moned, et uks muistne proh¨
¨
vet on ules aratatud. f 9 He¨
rodes utles: „Johannesel ma
˜
votsin pea maha. g Kes on siis
˜
see, kelle kohta ma koike seda
˜
˜
kuulen?” Seetottu otsis ta voi¨
malust teda naha. h
10 Kui apostlid tagasi tulid, jutustasid nad Jeesusele,
mida nad olid teinud. i Seepea˜
¨
le vottis ta nad kaasa ja laks
linna, mida kutsutakse Betsaidaks, et nad saaksid omaette olla. j 11 Kui aga rahvahul¨
gad sellest teada said, jarg˜
nesid nad talle. Jeesus vottis
¨ ¨
nad lahkesti vastu ning raakis neile Jumala kuningriigist
ja tegi terveks need, kes seda
¨
vajasid. k 12 Kui paev hakkas
˜
˜
ohtusse joudma, tulid need
¨
kaksteist tema juurde ja ut¨
lesid: „Saada inimesed ara,
¨
¨
et nad laheksid umberkaudse¨
tesse paikadesse ja kulades˜
˜
˜
9:3 1 Voib tolkida ka „kahte roivast”.
9:5 1 Jalgadelt tolmu maharaputamine
¨
tahendas vastutusest loobumist. 9:7
1 Herodes Antipas, Herodes Suure poeg.
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¨ ¨
se oomaja ja toidupoolist otsi˜
ma, sest see siin on korvaline
a
paik.” 13 Ta kostis: „Andke
¨ ¨
¨
teie neile suua.” b Nad utlesid: „Meil pole midagi muud
kui viis leiba ja kaks kala, kui
¨
me just ise ei lahe ega osta
toitu kogu sellele rahvale.”
14 Aga seal oli umbes 5000
¨
¨
meest. Ta utles oma jungrite¨
le: „Pange nad umbes viiekumne kaupa istuma.” 15 Nad te˜
gidki nii ja koik istusid maha.
˜
16 Votnud need viis leiba ja
¨
kaks kala, vaatas ta ules tae¨
va poole ja esitas tanupalve.
¨
Siis murdis ta need tukkideks
¨
ja andis jungritele, et nad jagaksid need rahvale. 17 Nad
˜
˜
˜
¨
koik soid ja nende koht sai tais
¨
¨ ¨
ning ulejaanud palukesi korja¨
ti kokku 12 korvitait. c
18 Kord hiljem, kui Jeesus
¨
oli uksinda ja palvetas, tulid
¨
¨
jungrid tema juurde ja ta kusis
¨ ¨
neilt: „Mida rahvas raagib, kes
ma olen?” d 19 Nad vastasid:
¨
„Ristija Johannes, teised utle˜
¨
vad, et Eelija, moned, et uks
¨
¨
muistne prohvet on ules arata¨
tud.” e 20 Ta kusis neilt veel:
„Aga teie, kelleks teie mind
peate?” Peetrus vastas: „Sina
oled Jumala saadetud messias.” f 21 Siis ta keelas neid
˜
kovasti, et nad sellest kellelegi
¨ ¨
ei raagiks, g 22 ja lisas: „Inimesepoeg peab palju kannatama, vanemad, peapreestrid ja
˜
kirjatundjad heidavad ta kor¨
vale, ta tapetakse h ja aratatak¨
¨
se kolmandal paeval ules.” i
¨
˜
23 Edasi utles ta koigile:
¨
„Kui keegi tahab olla minu ja¨
¨
relkaija, siis ta argu elagu ise¨
endale,j vaid kandku paevast
¨
¨
paeva oma piinaposti1 ja kaigu
˜
9:23 1 Vt „Sonaseletusi”.
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¨
minu jarel.a 24 Kes tahab oma
¨ ¨
elu paasta, kaotab selle, aga
¨
kes kaotab oma elu minu pa¨ ¨
˜
rast, paastab selle. b 25 Toepoolest, mis kasu oleks inimesel sellest, kui ta saaks endale
kogu maailma, kuid teeks enda˜
le kahju voi kaotaks oma elu? c
¨
26 Kes habeneb mind ja mu
˜
¨
sonu, seda habeneb ka Inimesepoeg, kui ta tuleb enda,
¨
oma isa ja puhade inglite auhiilguses. d 27 Ma kinnitan tei˜
le, et moned siinseisjaist ei sure
¨
enne, kui naevad Jumala kuningriiki.” e
¨
28 Umbes kaheksa paeva
¨
parast seda, kui Jeesus oli
˜
¨
˜
need sonad oelnud, vottis ta
endaga kaasa Peetruse, Johan¨
nese ja Jaakobuse ning laks
¨
¨
ules maele palvetama. f 29 Kui
¨
ta palvetas, muutus tema nagu
teistsuguseks ja tema riietus
¨
¨
s aravvalgeks. 30 Ja ennae,
temaga vestlesid kaks meest:
Mooses ja Eelija. 31 Need il¨ ¨
mutasid end auhiilguses ja raakisid tema lahkumisest, mis
¨
pidi sundima Jeruusalemmas. g
32 Peetrusele ja tema kaaslastele oli kangesti uni pea¨
le tikkunud, aga virgudes nagid nad tema auhiilgust h ja kahte meest seismas koos temaga.
33 Kui need hakkasid Jeesu¨
se juurest lahkuma,
˜ utles Peetrus Jeesusele: „Opetaja, meil
¨
on siin hea olla. Las me pusti¨
tame siia kolm telki: uhe sinule,
¨
¨
uhe Moosesele ja uhe Eelijale”,
˜
¨ ¨
moistmata ise, mida ta raagib.
˜
34 Kui ta alles koneles, ilmus
pilv ja kattis nad. Pilve sisse
¨ ¨
jaades hakkasid nad kartma.
¨ ¨
35 Pilvest kostis haal: i „See on
mu poeg, mu valitu.j Teda kuu¨ ¨
lake!” k 36 Kui see haal kostis,

LUUKA 9:37–60

¨
¨
nagid nad, et Jeesus on uksi.
¨ ¨
Ent nad vaikisid ega raakinud
¨
neil paevil kellelegi midagi sel¨
lest, mida nad olid nainud. a
¨
¨
37 Jargmisel paeval, kui
¨
nad maelt alla tulid, kohtas
Jeesus
suurt hulka inimesi. b
¨
38 Uks mees
rahva hulgast
˜
¨ ¨
huudis: „Opetaja, ma palun
sind, vaata mu poega, ta on
¨
mul ainuke! c 39 Ruve vaim
˜
˜
votab ta oma voimusse ja siis
¨
poiss karjatab akitselt ning
vaim toob ta peale krambihooge, nii et poiss ajab suust vah¨
tu valja. Vaim lahkub temast
˜
¨
torksalt alles parast tema vaevamist. 40 Ma palusin sinu
¨
¨
jungritel ta poisist valja ajada,
aga nad ei suutnud.” 41 Jeesus vastas: „Oh, uskmatu ja
˜
paheline polvkond, d kui kaua
pean ma veel teiega olema ja
teid taluma? Too oma poeg
¨
siia.” e 42 Kui poiss talle lahemale tuli, paiskas deemon ta
˜
¨
maha ja toi ta peale ageda
˜
krambihoo. Jeesus aga soitles
¨
ruvedat vaimu, tegi poisi terveks ning andis tema ta isa˜
¨
le. 43 Koik olid hammastu¨
nud Jumala suurest vaest.
Kogu rahvas pani Jeesuse
¨
tegusid imeks. Tema aga utles
¨
oma jungritele: 44 „Kuulake
˜
hoolega ja pidage need sonad
meeles: Inimesepoeg reede¨
takse ja antakse inimeste kat˜
te.” f 45 Nemad aga
ei moist˜
˜
nud tema sonu. Oigupoolest
˜
¨
oli nende sonade tahendus
nende eest varjul, ja temalt
¨
selgitust kusida nad kartsid.
46 Siis hakkasid nad omavahel vaidlema, kes neist on
suurim. g 47 Teades nende
¨
˜
˜
sudame motteid, vottis Jeesus
¨
¨
˜
uhe vaikse lapse enda kor-
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¨
vale seisma 48 ja utles nei˜
le: „Kes votab vastu selle lap¨
˜
se minu parast, votab vastu ka
˜
minu, ja kes votab vastu minu,
˜
votab vastu ka selle, kes on
¨
mu lakitanud. a Sest see, kes
¨
¨
end teie seas vahemtahtsaks
peab, on suur.” b
¨
˜ 49 Siis utles ¨ Johannes:
¨
„Opetaja, me nagime uht
meest sinu nimel deemoneid
¨
¨ ¨
valja ajamas ja me puudsime teda takistada, sest ta
¨
¨
ei kai koos meiega sinu ja¨
rel.” c ¨ 50 Ent Jeesus utles talle: „Arge takistage teda, sest
kes ei ole teie vastu, on teie
poolt.”
¨
51 Kuna lahedal oli aeg,
˜
kui Jeesus pidi taevasse voe˜
˜
tama,d vottis ta kindlalt nouks
Jeruusalemma minna. 52 Ta
¨
¨
saatis enda ees valja kaskja˜
lad. Need asusid teele ja joud¨
¨
sid uhte samaarlaste kulla, et
˜
tema tulekuks koik valmis sea˜
da. 53 Aga teda ei voetud
˜
e
seal vastu, sest tal oli nou Jeruusalemma minna. 54 Kui
¨
jungrid Jaakobus ja Johan¨
¨
nes f seda nagid, kusisid nad:
„Isand, kas sa tahad, et me
¨
kasime tulel taevast alla tulla
¨
ja nad havitada?” g 55 Tema
¨ ¨
aga poordus ja noomis neid
¨
¨
56 ning nad laksid teise kulla.
¨
57 Teel olles utles keegi Jeesusele: „Ma tahan sul¨
¨
le jargneda, kuhu tahes sa lahed.” 58 Jeesus lausus talle:
„Rebastel on urud ja lindudel
pesad, aga Inimesepojal pole
kohta, kuhu pead panna.” h
¨
¨
59 Siis utles ta uhele teisele:
¨
„Jargne mulle!” Mees vastas:
„Isand, luba mul esmalt minna ja matta oma isa.” i 60 Ent
¨
tema utles talle: „Lase sur-

1371
nutel a oma surnud matta. Sina
˜
mine ja kuuluta koikjal Juma¨
b
la kuningriiki.” 61 Veel uks
¨
mees utles: „Ma tahan sulle
¨
jargneda, Isand, aga luba mul
˜
¨
koigepealt kodustega huvasti
¨
¨
jatta.”
62
Jeesus
utles
talle:
¨
¨
„Ukski, kes on pannud kae
¨
adra kulge, kuid vaatab taga¨
si selle poole, mis jai maha, c ei
¨ ¨
¨ ¨
ole vaart paasema Jumala kuningriiki.” d
¨
Parast seda valis Isand
¨
¨
valja veel 70 jungrit
ning saatis nad kahekaupa e
enda ees igasse linna ja paika, kuhu ta ka ise kavatses
¨
minna. 2 Jeesus utles nei˜
¨ ¨
le: „Loikustood on palju, aga
¨ ¨
¨
¨
tootegijaid vahe. Seeparast
˜
paluge loikuse isandat, et ta
¨ ¨
¨
saadaks tootegijaid valja oma
˜
loikusele. f 3 Minge! Ma saadan teid kui ¨ tallesid huntide
˜
keskele. g 4 Arge votke kaasa
kukrut, toidupauna ega san¨
daale h ja arge teel kedagi tervitage1. 5 Kuhu majja
¨
te sisse astute, seal oelge esmalt: „Rahu sellele majale!” i
6 Kui seal on rahuarmastaja,
¨ ¨
siis jaab teie rahu tema pea¨ ¨
le, aga kui ei ole, poordub
¨ ¨
see tagasi teie juurde. 7 Jaage majja, j kus on rahuarmasta¨ ¨
ja, ning sooge ja jooge, mida
¨ ¨
pakutakse, k sest
tootegija on
¨
¨ ¨
¨
l
palka vaart. Arge minge uhest
majast teise.1
¨
˜
8 Kui te lahete monda lin˜
na ja teid voetakse seal vas¨ ¨
tu, siis sooge, mida teie ette
pannakse, 9 ning tehke sel-

10

˜
˜
10:4 1 Voib tolkida ka „tervituseks em˜
make”. Tervitamisega vois kaasneda
suuandmine, kallistamine ja pikk vestlus. 10:7 1 St nad ei pidanud otsima en¨ ¨
dale mugavamat oomaja.
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¨
le linna haiged terveks ja oel¨
ge: „Jumala kuningriik1 on la¨
a
hedal.” 10 Aga kui te la˜
hete monda linna ja teid
˜
ei voeta seal vastu, siis min¨
¨
ge selle peatanavatele ja oelge: 11 „Isegi tolmu, mis teie
¨
¨
linnas meie jalgade kulge jai,
¨
me puhime maha teile hoiatuseks.b Ometi teadke, et Ju¨
mala kuningriik on lahedal.”
¨
12 Ma utlen teile: Soodomal
¨
on sel paeval kergem kui sellel linnal. c
¨
¨
13 Hada sulle, Korasin! Ha¨ ¨
da sulle, Betsaida! Kui Tuuro¨
ses ja Siidonis1 oleksid sundi¨
nud need vagevad teod, mis
¨
sundisid teis, oleksid nad juba
ammu kahetsenud, istudes ko˜
tiriides ja tuhas. d 14 Seetot¨ ¨
tu on Tuurosel ja Siidonil
˜
kohtumoistmise ajal kergem
kui teil. 15 Ja sina, Kaper¨
naum, kas arvad, et sind ulendatakse taevani? Ei, sa langed
surmavallani!
16 Kes kuulab teid, kuulab
˜
¨
ka mind. e Kes polgab ara teid,
˜
¨
polgab ara ka minu. Ja kes
˜
¨
˜
¨
polgab ara minu, polgab ara
¨
ka tema, kes on mu lakitanud.” f
¨
˜ ˜
17 Kui need 70 jungrit room¨
sana tagasi tulid, utlesid nad:
„Isand, isegi deemonid alistuvad meile, kui me kasutame
¨
sinu nime.” g 18 Jeesus utles
¨
neile: „Ma nagin, kuidas Saatan
¨
nagu valk taevast maha langes. h 19 Ma olen andnud teile
meelevalla tallata jalge alla ma¨
dusid ja skorpione ning taieli¨
ku voli vaenlase ule, i ja miski ei
¨
tee teile kahju. 20 Siiski arge
˜ ˜
¨
roomustage selle ule, et vaimud
˜
˜
10:9 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus”.
10:13 1 Need kaks olid mittejuudi linnad.

LUUKA 10:21–40

˜ ˜
teile alistuvad, vaid roomusta¨
ge selleparast, et teie nimed
on taevasse kirja pandud.” a
¨
21 Selsamal tunnil sai ta puha
˜
¨
˜ ˜
¨
vaimu mojul uliroomsaks ja ut¨
les: „Ma ulistan sind avalikult,
isa, taeva ja maa isand, sest sa
˜
oled peitnud koik selle tarkade ja arukate eest b ning avaldanud selle lastele. Jah, isa,
sa oled arvanud heaks nii
˜
teha. c 22 Mu isa on koik andnud minu hoolde, ja keegi teine ei tunne poega, kui vaid isa,
ja keegi teine ei tunne isa, kui
vaid poeg d ja see, kellele poeg
tahab tema kohta teadmisi jagada.” e
¨
23 Jungritega omavahel
ol˜
¨
les utles ta neile: „Onnelikud
¨
on silmad, mis naevad seda,
¨
¨
mida teie naete. f 24 Ma utlen teile, et paljud prohvetid
¨
ja kuningad on soovinud naha,
¨
¨
mida teie naete, kuid pole nainud, g ning kuulda, mida teie
kuulete, kuid pole kuulnud.”
˜
¨
25 Siis tousis uks seaduse¨
tundja ja kusis Jeesuselt,
et
˜
teda proovile panna: „Opetaja,
¨
mida mul tuleb teha, et parida
¨
igavene elu?” h 26 Jeesus utles talle: „Mis on Moosese seaduses kirjutatud? Kuidas sa aru
saad?” 27 See vastas: „„Armasta Jehoovat, oma Jumalat,
¨
kogu sudamest ja hingest ning
˜
˜
kogu oma jou ja moistusega” i
ning „oma ligimest nagu iseen¨
nast”.” j 28 Jeesus utles talle:
˜
„Sa vastasid oigesti, tee nii ja
sa saad elu.” k
˜
29 Aga tahtes oigena pais¨
ta, l kusis see mees Jeesuselt:
„Kes siis on mu ligimene?”
¨
30 Jeesus vastas: „Uks inime¨
ne laks Jeruusalemmast alla
¨ ¨
Jeeriko poole ja sattus roovli-
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¨
te katte. Need riisusid ta
¨
¨
paljaks, peksid labi ning lak¨
¨
sid ara, jattes ta poolsurnuna
¨
¨
maha. 31 Juhtumisi laks uks
¨ ¨
preester mooda seda teed al¨
la, ent kui ta seda meest na¨
gi, laks ta teiselt poolt teed te¨ ¨
mast mooda. 32 Samamoodi
¨
˜
uks leviit, kes joudis alla sel¨
¨
lesse paika, nagi teda ja laks
¨ ¨
temast teiselt poolt teed moo˜
¨
da. 33 Siis joudis sinna uks
samaarlane, a kes seda teed
¨ ¨
¨
mooda randas, ja kui ta meest
¨
nagi, hakkas tal temast kahju. 34 Ta astus mehe juurde, sidus tema haavad ning
˜
valas nende peale oli ja vei˜
ni. Siis tostis ta mehe oma
¨
˜ ˜
looma selga, viis uhte voorastemajja ning hoolitses te¨
¨
ma eest. 35 Jargmisel pae˜
val vottis ta kaks denaari1, an˜ ˜
dis need voorastemajapidaja¨
le ja utles: „Kanna tema eest
¨
hoolt, ja mis sa ule selle kulutad, tasun ma sulle tagasi tulles.” 36 Kes neist kolmest oli
sinu arvates ligimene b sellele
¨ ¨
mehele, kes oli sattunud roov¨
lite katte?” 37 Seadusetundja vastas: „See, kes tema pea¨
le halastas.”c Jeesus utles talle: „Mine ja tee sina samamoodi.” d
¨
38 Kui nad teel olid, laks
¨
¨
˜
Jeesus uhte kulla. Seal vot¨
tis teda oma majas kulalisena vastu naine nimega Mar˜
ta. e 39 Sel naisel oli ka ode,
kelle nimi oli Maarja. See
istus Isanda jalgade juures
¨ ¨
ja kuulas, mida ta raagib.
˜
40 Marta seevastu oli hoivatud paljude toimetustega. Niisiis tuli ta Jeesuse juurde ja
¨
utles: „Isand, kas sa ei hoo10:35 1 Vt lisa B14.
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˜
¨
li sellest, et mu ode on jatnud
˜
k¨ oik toimetused minu teha?
Utle talle, et ta mulle appi tuleks.” 41 Isand vastas talle:
„Marta, Marta, sa muretsed ja
vaevad end paljuga. 42 Vaja
¨
˜
¨
on aga vahe voi ainult uht.
Maarja on endale hea1 osa va˜
linud a ja seda ei voeta temalt
¨
ara.”
¨
Kord oli Jeesus uhes
paigas palvetamas, ja
˜
¨
¨
kui ta lopetas, utles uks tema
¨
˜
jungritest talle: „Isand, opeta
meid palvetama, nagu ka Jo˜
¨
hannes opetas oma jungreid.”
¨
2 Jeesus utles neile: „Kui
¨
¨
te palvetate, oelge: „Isa, puhitb
setud saagu1 sinu nimi. Sinu
kuningriik2 tulgu. c 3 Anna
¨
meile igaks paevaks leiba, mida me vajame. d 4 Andesta
meile meie patud, e sest ka me
¨
ise andestame igauhele, kes
¨
meie vastu patustab. f Ja ara
¨
lase meil kiusatusele jarele
anda.1”” g
¨
5 Jeesus utles neile veel:
˜
„Oletame, et sul on sober ja
¨
¨ ¨
sa lahed keskool tema juur¨
˜
de ning utled: „Sober, laena mulle kolm leiba, 6 sest
¨
˜
¨
uks mu sober on rannakul olles minu poole tulnud ja mul
pole talle midagi pakkuda.”
¨
¨
7 Tema aga vastab: „Ara tulita mind. Uks on juba lukus
ja mu lapsed on koos minuga
˜
voodis. Ma ei saa tousta ega
¨
sulle midagi anda.” 8 Ma ut˜
¨
len, et kui ta ka ei touse ules
¨
ega anna sulle midagi sellepa˜
rast, et ta on su sober, siis

11

˜
˜
10:42 1 Voib tolkida ka „parima”. 11:2
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „puhaks peetud ol˜
˜
gu”. 2 Voib tolkida ka „kuningavalit˜
˜
¨
sus”. 11:4 1 Sona-sonalt „ara vii meid
kiusatusse”.
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¨
¨
kindlasti tuleb ta ules sinu ja¨
¨
¨
relejatmatu pealekaimise paa
rast ja annab sulle, mida sa
¨
vajad. 9 Seega, ma utlen tei¨
˜
le: arge lopetage palumist b ja
¨
˜
teile antakse, arge lopetage
¨
˜
otsimist ja te leiate, arge lopetage koputamist ja teile ava¨
takse, c 10 sest igauks, kes
palub, see saab, d kes otsib,
see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. 11 Kas teie hulgas on sellist isa, kes siis,
kui tema poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? e
˜
12 Voi kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? 13 Kui
¨ ¨
nuud teie, kes olete patused,
¨
oskate anda haid ande oma
lastele, kui palju enam teie
¨
taevane isa annab puha vaimu
neile, kes teda paluvad!” f
¨
14 Kord ajas Jeesus uhest
tummast mehest deemoni
¨
¨
valja. g Kui deemon oli val¨ ¨
junud, hakkas tumm ra akima ning rahvas imestas. h
˜
¨
15 Aga moned neist utle¨
sid: „Ta ajab deemoneid valja
deemonite valitseja Peltsebuli1 abiga.” i 16 Teised hakka˜
sid noudma temalt tunnus¨
tahte taevast, j et teda proovi˜
le panna. 17 Nende motteid
¨
teades k utles Jeesus neile:
¨
„Iga kuningriik, kus pole uks¨
meelt, havib, ja pere, kus pole
¨
uksmeelt, laguneb. 18 Samamoodi, kui Saatan on iseendaga riius, kuidas saab tema ku¨
¨ ¨
¨
ningriik pusima jaada? Te utlete, et mina ajan deemoneid
¨
valja Peltsebuli abiga. 19 Kui
¨
mina ajan deemoneid valja
Peltsebuli abiga, siis kelle abi¨
¨
ga ajavad neid valja teie jung¨
rid? Seeparast saavad nendest
11:15 1 Saatanale antud nimi.

LUUKA 11:20–39

˜
teile kohtumoistjad.1 20 Ent
¨
kui ma ajan deemoneid val˜
a
ja Jumala sorme abil, siis on
˜
Jumala kuningriik toesti tul¨
nud, aga teie pole seda marganud. b 21 Kui tugev relvastatud mees valvab oma lossi, on
tema vara kaitstud. 22 Aga
kui keegi temast tugevam tu˜
leb tema vastu ja voidab ta,
˜
¨
˜
siis votab ta ara koik tema relvad, millele ta lootis, ja jao˜
tab temalt voetud saagi teistele. 23 Kes ei ole minu poolt,
on minu vastu, ja kes ei kogu
koos minuga, pillutab laiali. c
¨
¨
24 Kui ruve vaim laheb ini¨
¨
¨ ¨
mesest valja, kaib ta mooda
˜
pouaseid kohti, otsides puhkepaika, ja kui ta ei leia, siis ta
¨
¨ ¨
utleb: „Ma poordun tagasi oma
¨
kotta, kust ma ara tulin.” d
25 Ja saabudes leiab ta selle
¨
olevat puhtaks puhitud ja ehi¨
˜
tud. 26 Siis ta laheb ja votab
endaga veel seitse vaimu, kurjemad kui ta ise, ning nad tulevad ja asuvad sinna elama. Niisuguse inimesega on lood halvemad, kui olid alguses.”
¨ ¨
27 Kui Jeesus seda raakis,
¨ ¨
¨
huudis talle uks
naine rah˜
va hulgast: „Onnelik on ihu,
˜
mis sind kandis, ja onnelikud
on rinnad, mis sind imetasid!” e
¨
˜
28 Aga tema utles: „Ei, onnelikud on hoopis need, kes Ju˜
mala sona kuulevad ja selle
¨
jargi teevad.” f
29 Kui palju rahvast oli kok¨
ku tulnud, utles Jeesus: „See
˜
on kuri polvkond, ta otsib tun¨
nustahte, aga talle ei anta
¨
muud tunnustahte kui Joona
g
oma. 30 Sest nii nagu Joo˜
˜
¨
˜
11:19 1 Voib tolkida ka „seeparast mois¨
tavad teid hukka teie enda jungrid”.
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¨
naga juhtunu a sai tunnustaheks Niineve elanikele, saab
ka see, mis juhtub Inimesepo¨
˜
jaga, tunnustaheks sellele polv˜
konnale. 31 Lounamaa kunin¨
¨
ganna b aratatakse kohtupae¨
˜
val ules koos selle polvkon˜
na meestega ja ta moistab nad
hukka, sest tema tuli maailma
otsast kuulama Saalomoni tarkust; aga siin on enam kui
Saalomon. c 32 Niineve mehed
¨
¨
¨
aratatakse kohtupaeval ules
˜
koos selle polvkonnaga ja nad
˜
moistavad selle hukka, sest nemad kahetsesid, kuuldes Joona
˜
kuulutatud sonumit; d aga siin
on enam kui Joona. 33 Kui
¨ ¨
keegi on suudanud lambi, ei
˜
pane ta seda peitu ega nou alla,
e
vaid lambijalale, et sissetulijad
¨
naeksid valgust. 34 Su keha
lamp on su silm. Kui su pilk
¨
on kinnitunud uhele asjale,1 on
¨
kogu su keha valgust tais, ent
kui su silm on kade,2 on su
¨
keha pimedust tais. f 35 Vaata
siis, et valgus, mis on sinus, poleks pimedus. 36 Kui kogu su
¨
keha on valgust tais ja selles
¨
pole uhtki pimedat kohta, siis
on see sama valge nagu lamp,
mis sind valgustab.”
¨ ¨
37 Kui Jeesus oli seda raa¨
kinud, palus uks variser ta
¨ ¨
¨
enda poole sooma. Ta lakski
¨ ¨
tema majja ja heitis laua aar¨
de. 38 Ent variser ullatus,
¨
¨ ¨
nahes, et ta enne sooki end
esmalt ei pesnud1. g 39 Aga
¨
Isand utles talle: „Teie, va¨
riserid, puhastate kull kari¨
ka ja vaagna valjastpoolt,
˜
˜
11:34 1 Voib tolkida ka „kui su silm on
˜
˜
terav”. 2 Voib tolkida ka „ent kui su
pilk on kinnitunud halvale”. 11:38 1 Siin
viidatakse juutide rituaalsele puhastuskombele.
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¨
aga seest te olete tais ahnust
ja kurjust. a 40 Te arutud!
¨
Eks tema, kes on teinud valimise poole, ole teinud ka sisemise? 41 Andke armuande1
sellest, mis teie sees on, siis
˜
on koik teis puhas. 42 Aga
¨
hada teile, variserid, sest te
¨
¨
annate kumnist mundist, ruudist1 ja igast teisest maitsetaimest2, b aga ei hooli Juma˜
la oiglusest ega armastusest!
¨
Kumnist tuleb anda, aga neid
˜
¨
teisi asju ei voi tahtsusetuks
¨
pidada. c 43 Hada teile, variserid, sest te armastate esi¨
mesi1 istmeid sunagoogides ja
¨
tervitusi turgudel! d 44 Hada
teile, sest te olete otsekui
¨
¨ ¨
markamatuks jaavad1 hauad, e
¨
mille peal inimesed kaivad,
ilma et nad seda teaks!”
¨
¨
45 Vastuseks utles uks sea˜
dusetundja Jeesusele: „Ope¨
taja, seda oeldes solvad sa
¨
ka meid.” 46 Tema aga utles:
¨
„Hada teilegi, seadusetundjad, sest te panete inimeste
peale rasked koormad, aga ise
˜
ei puutu te neid sormeotsagagi! f
¨
47 Hada teile, sest te ehitate prohvetitele hauakambreid,
kuid teie esiisad tapsid neid! g
48 Te ju teate oma esiisade
tegusid ja ometi te kiidate
need heaks — nemad tapsid
prohveteid, h aga teie ehitate prohvetitele hauakambreid.
¨
¨
49 Seeparast utleb ka Jumal
oma tarkuses: „Ma saadan
nende juurde prohveteid ja
apostleid ning osa neist nad
tapavad ja teisi kiusavad ta˜
˜
11:41 1 Voib tolkida ka „vaestele ande”.
˜
11:42 1 Ravim- ja maitsetaim. 2 Voib
˜
˜
tolkida ka „aiataimest”. 11:43 1 Voib
˜
˜
˜
tolkida ka „parimaid”. 11:44 1 Voib tol¨
kida ka „tahistamata”.

LUUKA 11:40–12:5

h Joh 15:14

¨
ga. 50 Selleparast lasub sel˜
¨ ¨
˜
lel polvkonnal suu koigi proh¨
vetite vere parast, mis on valatud maailma rajamisest alates1, a 51 Aabeli verest b kuni
Sakarja vereni, mis valati alta¨
ri ja templi vahel.”c Jah, ma ut˜
len teile: sellel polvkonnal la¨ ¨
˜
¨
sub suu koige selle parast.
¨
52 Hada teile, seaduse˜
tundjad, sest te olete vot¨
˜
nud ara teadmiste votme! Ise
¨
te pole sisse lainud ja olete
¨ ¨
puudnud takistada neid, kes
¨
lahevad sisse.” d
¨
53 Kui Jeesus majast valjus, hakkasid kirjatundjad ja
¨
variserid teda paljude kusi¨
mustega rundama, et teda kitsikusse ajada. 54 Nad otsisid
˜
¨
voimalust tabada teda utlemast midagi, mida nad saaksid
tema vastu kasutada. e
Siis tuli kokku tuhandeid inimesi, nii et talla¨
˜
ti uksteise jalgadel. Koige¨ ¨
¨
pealt raakis Jeesus oma jung¨
ritega, oeldes: „Olge ettevaatlikud variseride juuretise,
¨
see tahendab silmakirjalikkuse
suhtes. f 2 Pole midagi varjatut, mis ei saaks avalikuks,
ega salajast, mis ei tuleks ilm¨
siks. g 3 Seeparast, mida te
¨
utlete pimedas, seda kuuldakse valges, ja mida te sosistate oma tubades, seda kuulu¨
tatakse katustelt. 4 Veel ut¨
˜
len ma teile, mu sobrad: h arge
˜
kartke neid, kes voivad tap¨
pa keha, aga parast seda ei
suuda midagi rohkemat teha. i
¨
5 Ma utlen teile, keda tuleb
karta: kartke teda, kellel on
˜
voim mitte ainult tappa, vaid

i Ap 20:24

¨
11:50 1 St Aadama ja Eeva laste sunnist
alates.
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LUUKA 12:6–28

¨
ka Gehennasse1 heita. a Ma utlen teile: teda kartke. b 6 Eks
¨ ¨
˜
viis varblast muuda koigest
kahe veeringu1 eest? Siis¨
ki ei unusta Jumal neist uh˜
tegi.2 c 7 Koik juuksekarvad¨
d
ki
¨ teie peas on ara loetud.
Arge kartke, teie olete rohkem
¨ ¨
vaart kui palju varblasi. e
¨
8 Ma utlen teile: kes tunnistab inimeste ees, et usub minusse, f selle kohta tunnistab
ka Inimesepoeg Jumala inglite ees, et ta kuulub temale. g
¨
9 Ent kes salgab mu ara ini¨
meste ees, see salatakse ara
Jumala inglite ees. h 10 Iga¨
¨ ¨
uhele, kes raagib halvasti Inimesepojast, antakse andeks,
¨ ¨
aga sellele, kes raagib teota¨
valt puhast vaimust, ei anta
andeks. i 11 Kui teid viiakse
rahvahulkade1, valitsusamet˜
nike ja voimumeeste ette,
¨
siis arge muretsege, kuidas ja
¨ ¨
mida enda kaitseks raakida, j
¨
˜
12 sest puha vaim opetab teile sel tunnil, mida te peaksite
¨
utlema.” k
¨
13 Siis utles keegi˜ rahva
hulgast Jeesusele: „Opetaja,
¨
utle mu vennale, et ta jagaks
¨
minuga parandi.” 14 Jeesus
vastas: „Inimene, kes on mind
¨ ¨
maaranud teile kohtunikuks
˜
¨
voi vahemeheks?” 15 Siis utles ta rahvale: „Vaadake ette
ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, l sest isegi kui inime˜
¨
sel on koike kulluses, ei taga
¨ ¨
see talle elu.” m 16 Ta raakis
˜
neile ¨ selle kohta ka moistujutu: „Uhe rikka mehe maa andis
˜
˜
12:5 1 Vt „Sonaseletusi”. 12:6 1 Sona˜
˜
˜
sonalt „assi”. (Vt lisa B14.) 2 Voib tol¨ ¨ ¨
kida ka „siiski ei jaa ukski neist Jumala¨
˜
˜
le markamata”. 12:11 1 Voib tolkida ka
¨
„sunagoogidesse”.
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˜
hea saagi. 17 Mees motles
endamisi: „Mida ma peaksin
tegema, mul pole ju oma viljasaaki kuhugi panna?” 18 Ta
¨
utles: „Ma teen nii: a ma lammutan oma aidad maha, ehitan suuremad ning kogun sinna kogu oma vilja ja kogu oma
¨
vara. 19 Ja ma utlen endale:
„Sul on palju head varuks pal¨ ¨
judeks aastateks. Puhka, soo,
joo ja naudi elu.”” 20 Aga Ju¨
mal utles talle: „Sa rumal!
¨
¨ ¨
˜
Tana oosel voetakse sinult
¨ ¨
elu. Kellele jaab siis see, mida
sa oled kogunud?” b 21 Nii
juhtub inimesega, kes kogub
endale varandust, aga pole rikas Jumala silmis.” c
¨
22 Siis utles Jeesus oma
¨
¨
¨
jungritele: „Seeparast ma ut¨
len teile: arge muretsege oma
¨
¨ ¨
elu parast, et mida suua, ega
¨
oma keha parast, et millega
riietuda. d 23 Elu on ju enam
¨ ¨
vaart kui toit ja keha enam
¨ ¨
¨
vaart kui riided. 24 Jalgige
¨
ronkasid: nad ei kulva seemet
˜
ega loika ning neil pole salve ega aita, kuid Jumal
toidab neid. e Eks teie ole pal¨ ¨
ju vaartuslikumad kui linnud? f
25 Kes teist suudab muretse¨ ¨
˜
misega oma elu kuunragi vorra pikendada? 26 Kui te siis
¨
ei suuda teha isegi nii vaikest asja, miks siis olla mures
¨
¨ ¨
¨
ulejaanu parast? g 27 Vaadake, kuidas kasvavad lilled:
¨
¨ ¨
nad ei ruga tood teha ega ket¨
ra, kuid ma utlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilgu¨
ses polnud riietatud nagu uks
¨ ¨
nendest. h 28 Kui nuud Jumal
˜
¨ ¨
nonda ruutab aasataimi, mis
¨
tana on, ja homme tulle visatakse, kui palju enam riietab
˜
ta siis teid, te norgausulised!
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¨
29 Arge siis vaevake end mu¨ ¨
¨
rega soogi ja joogi parast —
˜
¨
a
jatke muretsemine. 30 Koike seda ajavad taga teised rahvad. Teie Isa teab ju, et te seda
˜
vajate. b 31 Pidage siis koige
¨
tahtsamaks Jumala kuningrii˜
ki ja koike seda muud antakse
teile. c ¨
¨
32 Ara karda, vaike kari, d
sest teie Isa on otsustanud anda teile kuningriigi1. e
¨ ¨
33 Muuge maha oma vara ja
andke armuande1.f Tehke endale kulumatud kukrud — koguge ammendamatu varandus
taevasse, g kuhu varas ligi ei
¨ ¨
¨ ¨
paase ja kus koi ei soo.
34 Sest kus on teie varandus,
¨
seal on ka teie suda.
35 Olge valmis1h ning teie
˜
lambid polegu: i 36 olge nagu
need, kes ootavad oma isanda
tagasitulekut j pulmast, k et kui
˜
ta tuleb ja koputab, voiksid
˜ nad
talle kohe avada. 37 Onnelikud on need orjad, keda isand
tulles leiab valvamas. Ma kinnitan teile: ta seab end valmis,1
kutsub nad lauda ja teenib
neid. 38 Kui ta tuleb teise va˜
hikorra1 ajal voi isegi kolmanda2 ajal ning leiab nad olevat
˜
ootevalmis, on nad onnelikud.
39 Pidage meeles: kui majaperemees teaks, mis tunnil varas
tuleb, ei laseks ta oma majja sisse murda. l 40 Olge teiegi
valmis, sest Inimesepoeg tuleb
˜
˜
12:32 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsu˜
˜
se”. 12:33 1 Voib tolkida ka „ande vaes˜
˜
tele”. 12:35 1 Voib tolkida ka „olgu teil
˜
¨ ¨
¨ ¨
roiva alumine aar voo vahele kinnita˜
˜
tud”. 12:37 1 Voib tolkida ka „ta kin˜
¨ ¨
¨ ¨
nitab roiva alumise aare voo vahele”.
12:38 1 Teine vahikord kestis umbes kel¨
˜
¨ ¨
la uheksast ohtul kuni keskooni. 2 Kol¨ ¨
mas vahikord kestis keskoost kuni umbes kella kolmeni hommikul.
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˜
tunnil, mil te ei pea seda toe¨
naoliseks.” a
¨
41 Siis
utles
Peetrus:
¨ ¨
„Isand, kas sa raakisid selle
˜
˜
moistujutu ainult meile voi ka
˜
¨
koigile teistele?” 42 Isand utles: „Kes on tegelikult ustav ja
arukas majapidaja, kelle ta
¨ ¨
isand maarab oma teenijaskon¨
na ule andma neile piisaval˜ hul˜
gal toitu oigel ajal? b 43 Onnelik on see ori, kui ta isand tulles leiab teda nii tegevat.
¨ ¨
44 Ma kinnitan teile: ta maa¨
rab tema kogu oma vara ule.
˜
45 Aga kui see ori motleks
¨
oma sudames: „Mu isanda tulek viibib,” ning hakkaks sulaseid ja teenijannasid peksma
¨ ¨
ning sooma, jooma ja purjutama, c 46 siis selle orja isand
¨
tuleks paeval, mil ta teda ei
oota, ja tunnil, mida ta ei
˜
tea, ning karistaks teda koige
karmimal moel ja talle saaks
osaks sama mis ustavusetute˜
le. 47 Siis see ori, kes moistis
oma isanda tahet, aga ei seadnud ennast valmis ega teinud,
¨
mida tal oli kastud teha, saab
d
palju hoope. 48 Ent see, kes
teadmatusest tegi, mis on hoo¨ ¨
¨
pe vaart, saab vahe hoope.
¨
Igauhelt, kellele on palju antud,
˜
noutakse palju, ja kelle hoolde
˜
on palju usaldatud, sellelt noutakse tavalisest rohkem. e
¨ ¨
49 Ma tulin suutama tuld
maa peal, ja mida enamat on
mul soovida, kuna see on juba
¨
laidetud? 50 Mind ristitakse
teistsuguse ristimisega, ja mil¨
lises vaevas ma kull olen, ku¨ ¨
ni see on moodas! f 51 Kas
te arvate, et ma olen tulnud
maa peale rahu tooma? Sugu¨
gi mitte. Ma utlen teile, et
¨ ¨
hoopis lahkmeelt. g 52 Nuud¨
sest peale on viis uhes majas

LUUKA 12:53–13:16
eri meelt, kolm kahe vastu ja
kaks kolme vastu. 53 Siis on
isa poja vastu ja poeg isa vas¨
¨
tu, ema tutre vastu ja tutar
¨
ema vastu, amm minia vastu ja
¨
minia amma vastu.” a
¨
¨
54 Seejarel utles ta rahva¨
¨ ¨
le: „Kui te naete laane poolt
˜
¨
pilve tousmas, utlete kohe:
„Raju on tulemas”, ja see tu¨
lebki. 55 Ja kui te naete,
˜
¨
et puhub lounatuul, te utlete: „Tuleb kuumalaine”, ja see
tulebki. 56 Te silmakirjatsejad! Maa ja taeva ilmet te oskate seletada, aga kuidas te ei
˜
moista, mis aeg praegu on? b
57 Kuidas te ei taipa, mis on
˜
¨
oige? 58 Kui sa naiteks oled
minemas oma vastasega valit¨ ¨
seja juurde, siis puua juba teel
¨
olles vaidluskusimus temaga
lahendada, et ta ei viiks sind
kohtuniku ette ja kohtunik ei
¨
annaks sind kohtuteenri katte ning kohtuteener ei paneks
¨
sind vangi. c 59 Ma utlen sul¨ ¨
le: sa ei paase sealt enne,
¨
kui oled ara maksnud viimsegi leptoni1.”
¨ ¨
˜
Sel ajal raakisid moned Jeesusele galilealastest, kelle Pilatus oli tapnud, kui need loomi ohver¨
dasid. 2 Jeesus utles neile:
„Kas te arvate, et need galilealased, kellega see juhtus, olid
˜
suuremad patused kui ¨ koik
teised galilealased? 3 Uldse¨
gi mitte, utlen ma teile. Ent
kui te oma patte ei kahet˜
se, siis hukkute koik niisamu˜
ti. d 4 Voi kas te arvate, et
¨
neil kaheksateistkumnel, kelle
peale kukkus Siiloahi torn ja
¨ ¨
nad tappis, lasus suurem suu

13

¨
¨
¨ ¨
¨
12:59 1 Vaga vaikse vaartusega munt.
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˜
kui koigil teistel ¨ Jeruusalemma elanikel? 5 Uldsegi mitte,
¨
utlen ma teile. Ent kui te ei ka˜
hetse, siis hukkute koik nagu
nemadki.”
¨
¨ ¨
6 Seejarel ¨ raakis ta selle
˜
moistujutu: „Uhe mehe viina¨
maele oli istutatud viigipuu.
¨
Mees laks sellelt vilja otsima,
aga ei leidnud midagi. a 7 Siis
¨
¨
utles ta viinamae aednikule:
¨
„Ma olen juba kolm aastat kainud sellelt viigipuult vilja otsimas, aga pole midagi leidnud. Raiu see maha. Miks see
peaks kasutuna maad raiskama?” 8 Aednik vastas talle:
¨
¨
„Isand, jata ta veel uheks aas¨
taks, kuni ma kaevan ta um˜
bert ja panen talle sonnikut.
9 Kui ta hakkab vilja kandma,
on hea, aga kui mitte, siis raiu
ta maha.”” b
˜
10 Kord opetas Jeesus hin¨
¨
¨
gamispaeval uhes sunagoogis. 11 Seal oli naine, kel˜
les oli 18 aastat olnud joue¨ ¨
tuks tegev vaim. Ta oli kuurus
¨
ega suutnud end uldse sirgu ajada. 12 Kui Jeesus naist
¨
¨
nagi, utles ta temale: „Naine,
sa oled vaba oma haigusest.” c
¨
13 Ta pani kaed naise peale
ning otsekohe ajas see end sir¨
gu ja hakkas Jumalat ulista¨
¨
ma. 14 Aga sunagoogi ulem,
kes oli pahane, et Jeesus
¨
¨
tervendab hingamispaeval, ut¨ ¨
les rahvale: „Tootegemiseks
¨
on kuus paeva.d Tulge nendel
¨
paevadel ja laske end terveks
¨
teha, aga mitte hingamispaeval.” e 15 Ent Isand vastas talle: „Te silmakirjatsejad! f Eks
¨
¨ ¨
igauks teist paasta hingamis¨
˜
paeval oma pulli voi eesli latrist lahti, et teda jooma viia? g
16 Kas ei oleks siis see nai-
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¨
ne, kes on Aabrahami tutar ja
¨
keda Saatan 18 aastat koidikuis hoidis, pidanud vabane¨
ma oma koidikuist hingamis¨
paeval?” 17 Kui ta seda oli
¨
˜
oelnud, hakkas koigil tema
¨
˜ ˜
vastastel habi, aga rahvas roomustas tema imeliste tegude
¨
ule. a
¨
18 Jeesus jatkas: „Millega
Jumala kuningriik1 sarnaneb
˜
ja millega ma seda vordleksin?
19 See sarnaneb sinepiseemnega, mille inimene oma aeda
maha pani. See kasvas puuks
ja linnud pesitsesid selle okstel.” b
¨
20 Veel utles ta: „Millega
˜
ma Jumala kuningriiki vordleksin? 21 See sarnaneb juu˜
retisega, mille naine vottis ja
kolme seaa1 jahu sekka segas,
˜
¨
nii et koik laks hapnema.” c
¨
22 Jeesus jatkas oma teekonda Jeruusalemma poole
¨
ning randas linnast linna ja
¨
¨
˜
kulast kulla,
opetades ini¨
¨
mesi. 23 Uks mees kusis te¨
malt: „Isand, kas vaid vahesed
¨ ¨
¨
paasevad?” Tema utles neile:
˜
˜
24 „Pingutage koigest joust,1
et minna sisse kitsast uksest, d
¨
sest ma utlen teile: paljud
¨ ¨
puuavad hiljem sisse minna,
aga ei saa. 25 Kui majaperemees on ukse lukku pannud,
˜
seisate te oues ja koputate uk¨
sele, oeldes: „Isand, ava meile!” e Tema aga vastab teile:
„Ma ei tea, kes te olete ja kust
¨
te tulete.” 26 Siis te utlete:
˜
˜
„Me soime ja joime koos sinu˜
ga ning sa opetasid meie pea¨
¨
tanavatel.” f 27 Ent tema utleb teile: „Ma ei tea, kes te ole˜
˜
13:18 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus”. 13:21 1 22 liitri. (Vt lisa B14.)
˜
˜
˜
13:24 1 Sona-sonalt „voidelge”.

LUUKA 13:17–14:1

PTK 13
a Lu 9:43

b Mt 13:31, 32
Mr 4:30–32

c Mt 13:33

d Jes 55:6
Mt 7:13, 14
Flp 3:12–14
1Ti 6:12

e Lu 6:46

f Mt 7:22, 23


Teine veerg
a Mt 8:11, 12

b Mt 19:30
Mr 10:31

c Mt 16:21

d 2Aj 24:20, 21
Neh 9:26

e Mt 23:37

f 3Mo 26:31
1Ku 9:7, 8
Jer 12:7
Jer 22:5

g L 118:26
Mt 23:38, 39

¨
te ja kust te tulete. Minge ara
˜
mu juurest, te koik, kes teete kurja!” 28 Te nutate ja ki¨
ristate hambaid, kui naete, et
Aabraham, Iisak, Jaakob ja
˜
koik prohvetid on Jumala kuningriigis, teie aga olete sealt
¨
valja visatud. a 29 Inimesi tu¨ ¨
˜
leb idast ja laanest, pohjast ja
˜
lounast ning nad on lauas Jumala kuningriigis. 30 On viimaseid, kes saavad esimes¨ ¨
teks, ja esimesi, kes jaavad viimasteks.” b
˜
31 Sel ajal tulid sinna mo¨
ned variserid ja utlesid Jee¨
susele: „Mine siit kandist ara,
sest Herodes1 tahab sind tappa.” 32 Ta kostis neile: „Min¨
ge ja oelge sellele rebasele:
¨
„Ma ajan valja deemoneid
¨
ja teen inimesi terveks tana
¨
ja homme ning kolmandal pae˜
¨ ¨
val jouan ma siin oma tooga
˜
¨
lopule.” 33 Siiski jatkan ma
¨
¨
teed tana, homme ja ulehom˜
me, sest ei voi juhtuda, et
¨
prohvet hukatakse valjaspool
Jeruusalemma. c 34 Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu
juurde on saadetud! d Kui sageli ma tahtsin koguda su lapsed
kokku, nagu kana kogub tibud
oma tiibade alla! Aga teie ei
¨
tahtnud tulla. e 35 Jumal hulgab teie templi ja sellisena see
¨
¨ ¨
teile jaab. f Ma utlen teile: te
¨
¨
ei nae
mind enne, kui utle˜
te: „Onnistatud olgu, kes tuleb
Jehoova nimel!”” g
¨
Kord
hingamispaeval
¨
¨
laks Jeesus uhe vari¨
¨ ¨
seride ulema majja s o oma
¨
ning seal jalgiti teda teraselt.

14

13:31 1 Herodes Antipas, Herodes Suure
poeg.

LUUKA 14:2–24
2 Tema ees oli mees, kellel oli
˜
¨
vesitobi1. 3 Jeesus kusis seadusetundjatelt ja variseridelt:
¨
„Kas hingamispaeval on luba˜
tud tervendada voi ei ole?” a
4 Nemad aga vaikisid. Siis Jeesus puudutas meest, tegi ta ter¨
¨
veks ja saatis ara. 5 Ta kusis
neilt: „Kui kellelgi teist kukuks
˜
¨
poeg voi pull hingamispaeval
˜
kaevu, b kas te ei tombaks teda
¨
sealt kohe valja?” c 6 Aga nemad ei osanud talle selle peale
midagi vastata.
¨
¨ ¨
¨
7 Seejarel raakis Jeesus kul¨
˜
lakutsututele uhe moistujutu,
¨
kuna ta markas, et nad vali¨
vad endale tahtsamaid kohti.d
¨
Ta utles: 8 „Kui sa oled pulma
¨
˜
˜
kutsutud, siis ara vota koige
¨
˜
tahtsamat kohta.e Voib-olla on
sinna kutsutud ka keegi sinust
¨ ¨
˜ ˜
auvaarsem. 9 Siis tuleb voo˜
rustaja, kes teid molemaid kut¨
sus, ja utleb sulle: „Lase tema
selle koha peale,” ning sa pead
¨
˜
habiga koige kehvemale kohale
minema. 10 Kui sa oled kut˜
sutud, vali hoopis koige keh˜ ˜
vem koht ja siis su voorusta¨
˜
ja tuleb ja utleb sulle: „Sober,
tule parema koha peale.” Siis
˜
¨
saab sulle osaks au koigi ku¨
f
laliste ees. 11 Igauht, kes en¨
nast ise ulendab, alandatakse,
¨
aga kes on alandlik, seda ulendatakse.” g
¨
¨
˜ ˜
12 Seejarel utles ta voorus˜
tajale: „Kui sa korraldad lou˜ ˜
¨ ¨
¨
na- voi ohtusoogi, siis ara kut˜
su oma sopru, vendi, sugulasi ega rikkaid naabreid, et nemad ei kutsuks omakorda
sind, mis oleks sulle vastuta˜
14:2 1 Haigus, mille tottu koguneb kehasse liigne vedelik ja keha tursub.
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suks. 13 Kui sa korraldad pi¨ ¨
dusoogi, kutsu hoopis vaeseid, vigaseid, lombakaid ja pi˜
medaid. a 14 Siis oled sa onnelik, kuna neil pole sulle
millegagi tasuda. See tasutak˜
¨
¨
se sulle oigete ulesaratamise
ajal.” b
¨
¨
15 Seda kuuldes˜ utles uks
¨
kulaline talle: „Onnelik on
¨ ¨
see, kes saab olla pidusoogil
Jumala kuningriigis1.”
¨
¨
16 Jeesus utles talle: „Uks
inimene korraldas suurejoone˜
¨ ¨
lise ohtusoogi c ja kutsus pal¨
˜
¨ ¨
ju kulalisi. 17 Kui ohtusoogi
¨
˜
aeg hakkas katte joudma, saa¨
tis ta oma orja kutsututele ut˜
lema: „Tulge, koik on valmis.”
˜
18 Nemad koik aga hakkasid vabandusi otsima. d Esime¨
˜
ne utles talle: „Ma ostsin pollu
¨
ja pean minema seda ule vaatama. Mul on kahju, aga ma
¨
ei saa tulla.” 19 Teine utles:
„Ma ostsin viis paari veiseid ja
¨
lahen neid proovima. Mul on
kahju, aga ma ei saa tulla.” e
¨
¨
˜
20 Veel uks utles: „Ma votsin
˜
just naise ja seetottu ei saa
ma tulla.” 21 Ori tuli ja teatas sellest oma isandale. Maja¨
peremees sai vihaseks ja utles
oma orjale: „Mine kiiresti lin¨
˜
na peatanavatele ja korvalteedele ning too siia vaeseid, vigaseid, pimedaid ja lombakaid!” 22 Kui ori tagasi tuli,
¨
¨
¨
utles ta: „Isand, su kask on taidetud, kuid veelgi on ruumi.”
¨
23 Isand utles orjale: „Mine
¨
¨
maanteedele ja kulatanavatele ning keelita inimesi siia tu¨
lema, et mu maja saaks ku¨
¨ f
lalisi tais! 24 Ma utlen teile:
˜
˜
14:15 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsuses”.

1381

¨
mitte ukski neist, keda ma alguses kutsusin, ei saa maitsta
˜
¨ ¨
mu ohtusooki.”” a
¨
25 Jeesusega kais kaasas
¨ ¨
palju rahvast. Ta poordus nen¨
de poole ja utles: 26 „Kes tuleb minu juurde, aga ei armasta mind rohkem kui1 oma isa,
˜
ema, naist, lapsi, vendi, odesid ja isegi oma elu, b ei saa
¨
¨
olla mu junger. c 27 Kes ei kai
¨
minu jarel ega kanna oma pii¨
naposti, ei saa olla mu junger. d
28 Kes teie seast, kes tahaks
ehitada torni, ei istuks esmalt
maha ega arvutaks kokku ku¨
˜
lusid, et naha, kas tal on koik
vajalik, et torn valmis saada?
¨
29 Muidu ta rajaks kull vundamendi, kuid ei suudaks ehi˜
˜
˜
tust lopetada ning koik korvaltvaatajad hakkaksid teda
pilkama: 30 „See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud
˜
lopetada.” 31 Kas kuningas,
¨
kes laheb teise kuninga vastu
˜
sotta, ei istu esmalt maha ega
˜
pea nou, kas ta suudab 10 000
˜
soduriga saada jagu sellest,
kes tuleb tema vastu 20 000
˜
soduriga? 32 Kui ta ei suuda,
eks saada ta juba siis, kui teine on veel kaugel, saadikud
¨
valja ja palu rahu. 33 Niisiis,
¨
mitte ukski teist, kes ei loobu
˜
koigest, mis tal on, ei saa olla
¨
minu junger. e
¨
34 Sool on kull hea, aga
kui see kaotab oma toime, mil¨
lega seda siis jalle soolaseks
˜
teha? f 35 See ei kolba mulda
˜
ega sonnikusse, vaid visatak˜
se minema. Kellel korvad on,
et kuulata, see kuulaku!” g
˜
˜
14:26 1 Sona-sonalt „aga ei vihka”, st ei
¨
armasta vahem.
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LUUKA 14:25–15:12

˜
Koik maksukogujad ja
patused kogunesid Jee¨
suse umber teda kuulama. a
˜
2 Seetottu nurisesid variserid ja kirjatundjad: „See mees
˜
¨ ¨
sobrustab patustega ja soob
¨ ¨
koos nendega.” 3 Siis raakis
˜
ta neile sellise moistujutu:
4 „Kui kellelgi teist on sada
lammast ja ta kaotab neist
¨
¨
¨
¨
uhe, eks jata ta uheksakum¨
˜
mend uheksa lammast konnu¨
maale ja lahe kadunut otsima,
kuni ta tema leiab? b 5 Kui ta
˜
on tema leidnud, tostab ta te˜ ˜
˜
¨
ma roomuga olgadele, 6 laheb koju, kutsub kokku oma
˜
¨
sobrad ja naabrid ning utleb
˜ ˜
neile: „Roomustage koos minuga, sest ma leidsin oma
¨
kadunud lamba!” c 7 Ma utlen
teile, et samamoodi on tae¨
¨
vas uhe kahetseva patuse d pa˜ ˜
¨
rast rohkem roomu kui uhek¨
¨
˜
¨
sakumne uheksa oige parast,
kellel pole vaja kahetseda.
˜
8 Voi milline naine, kellel
¨
on kumme drahmi1 ja kes kao¨
¨ ¨
tab uhe drahmi, ei suuta lam¨
pi ega puhi oma maja ja otsi
hoolega, kuni ta selle leiab?
9 Kui ta on selle leidnud, kut˜
sub ta kokku sobrannad ja
¨
˜ ˜
naabrinaised ning utleb: „Roomustage koos minuga, sest ma
leidsin oma drahmi, mis kadu¨
¨
ma laks!” 10 Ma utlen teile,
et samamoodi tunnevad Ju˜ ˜
¨
mala inglid roomu uhe kahet¨
seva patuse ule.” e
¨
¨
11 Siis Jeesus utles: „Uhel
mehel oli kaks poega. 12 Noo¨
rem neist utles isale: „Isa, anna
¨
mulle katte see osa varast, mis
saab minule.” Isa jagaski oma

15

˜
¨
15:8 1 Kreeka hobemunt. (Vt lisa B14.)
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¨
˜
vara nende vahel ara. 13 Mo¨
¨
ne paeva parast korjas noo˜
rem poeg koik oma asjad kok¨
ku ja randas kaugele maale. Ta
¨
raiskas seal oma vara ara, elades kergemeelset1 elu. 14 Kui
˜
¨
ta oli koik ara kulutanud, tabas
¨
¨
¨
seda maad rank naljahada ja
¨
talle tuli puudus katte. 15 Ta
¨
¨
laks isegi ja sokutas end uhe
selle maa kodaniku juurde ning
¨
see saatis ta oma valjadele sigu karjatama. a 16 Ta soovis,
¨ ¨
˜
¨
et saaks suua kohu tais jaani˜
kaunadest, mida sead soid, aga
keegi ei andnud talle midagi.
˜
17 Kui ta moistusele tu¨
li, utles ta: „Mu isal on palju
¨ ¨
¨
palgatoolisi ja neil on kulluses leiba, mina aga suren
¨
¨
siin nalga. 18 Ma lahen taga¨
si oma isa juurde ning utlen
talle: „Isa, ma olen teinud pattu taeva Jumala ja sinu vas¨ ¨
tu. 19 Ma pole enam vaart,
¨ ¨
et mind su pojaks huutaks.
˜
Vota mind enda juurde palga¨ ¨
tooliseks.”” 20 Ta asuski teele oma isa juurde. Kui ta oli
¨
alles kaugel, markas isa teda.
Isal hakkas temast kahju ning
ta jooksis talle vastu, kallistas
teda ja andis talle hellalt suud.
¨
21 Siis utles poeg talle: „Isa,
ma olen teinud pattu taeva Jumala ja sinu vastu. b Ma pole
¨ ¨
enam vaart, et mind su po¨ ¨
¨
jaks huutaks.” 22 Ent isa ut¨
les oma orjadele: „Tooge kah˜
¨ ¨
ku koige parem ruu, pange see
˜
talle selga, pange talle sor˜
mus sorme ja sandaalid jalga!
23 Tapke nuumvasikas ning
¨ ¨
soome ja peame pidu! 24 Mu
poeg oli surnud, kuid on saa¨
nud jalle elavaks, c ta oli kadu-

b 2Aj 7:14

˜
˜
15:13 1 Voib tolkida ka „pillavat”, „ohjeldamatut”.

c Ro 6:13
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¨ ¨
nud, kuid on nuud leitud!” Ja
nad hakkasid pidutsema.
25 Tema vanem poeg aga
˜
oli pollul. Kui ta sealt taga¨
˜
si tulles maja lahedale joudis,
kuulis ta muusikat ja tantsu¨ ¨
¨
haalt. 26 Ta kutsus uhe su¨
lase enda juurde ja kusis,
¨
mis toimub. 27 See utles talle: „Sinu vend on tulnud koju
ja su isa on tapnud nuumvasika, sest ta on saanud tema elusa ja tervena tagasi.” 28 Aga
tema vihastus ja keeldus majja astumast. Siis tuli isa
¨
valja ja palus tal sisse tulla. 29 Tema aga vastas isale: „Mina olen nii palju aastaid
¨
sind orjanud ja pole uhtegi
¨
¨
korda su kasust ule astunud,
ja ometi pole sa iial andnud
¨
mulle uht kitsetallegi, et olek˜
˜
sin voinud koos oma sopradega pidutseda. 30 Aga niipea kui tuli see sinu poeg,
kes su vara koos prostituuti¨
dega ara raiskas, tapsid sa te¨
male nuumvasika!” 31 Isa utles talle: „Mu poeg, sina oled
alati olnud koos minuga ja
˜
koik, mis on minu, on sinu.
¨ ¨
32 Aga nuud on meil tarvis ju
˜ ˜
pidutseda ja roomutseda, sest
sinu vend oli surnud, kuid on
saanud elavaks, ta oli kadu¨ ¨
nud, kuid on nuud leitud.””
¨
¨
Seejarel utles Jeesus¨ ka
¨
oma jungritele: „Uhel
rikkal mehel oli majapidaja,
¨ ¨
keda suudistati tema vara
raiskamises. 2 Ta kutsus ma¨
japidaja enda juurde ja utles talle: „Mida ma pean
sinu kohta kuulma! Pane kirja, mida sa oled majapidajana teinud. Ma ei luba sul
enam oma majapidamist juhtida.” 3 Siis arutles majapida-

16

Ef 2:4, 5
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ja endamisi: „Mida ma peaks
¨
˜
kull tegema? Mu isand votab
¨
minult majapidajaameti ara.
Maad kaevata ma ei jaksa ja
¨
kerjata on mul habi. 4 Ahaa!
Ma tean, mida ma teen, et tei˜
sed mind enda juurde votaksid, kui mind majapidajaametist lahti lastakse.” 5 Ta kut¨
¨
˜
sus uksteise jarel kohale koik
˜
¨
oma isanda volglased. Ta utles
esimesele: „Kui palju sa mu
˜
¨
isandale volgned?” 6 See ut˜
¨
les: „100 batti1 oliivioli.” Ta ut˜
˜
les temale: „Vota oma volakiri,
istu maha ja kirjuta kohe 50.”
¨
¨
7 Jargmisena kusis ta teiselt:
˜
„Kui palju sina volgu oled?”
Too vastas: „100 koori1 nisu.”
¨
˜
˜
Ta utles temale: „Vota oma volakiri ja kirjuta 80.” 8 Isand
aga kiitis seda majapidajat, olgugi et ebaausat, aruka tegutsemise eest. Selle maailma
inimesed on teistega asju ajades arukamad kui valguse lapsed. a
¨
9 Samuti utlen ma teile:
˜
tehke endale sopru selle maailma varaga1, b et siis, kui see
˜
vara otsa saab, votaksid need
˜
sobrad teid igavestesse elupaikadesse. c 10 Kes on ustav
¨
vaikestes asjades, on ustav ka
suurtes, aga kes on ebaaus
¨
vaikestes asjades, on ebaaus
ka suurtes. 11 Kui te pole olnud ustavad selle maailma
vara kasutamises, kes usaldab
˜
siis teie hoolde toelisi rikkusi?
12 Kui te pole olnud ustavad
˜ ˜
voora vara kasutamises, kes
¨
annab siis teile katte selle,¨ mis
˜
on moeldud teile? d 13 Ukski
sulane ei saa olla kahe isan16:6 1 2200 liitrit. (Vt lisa B14.) 16:7
˜
˜
1 17 tonni. 16:9 1 Voib tolkida ka „tehke
˜
endale sopru ebaausa varaga”.
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¨
da ori, sest ta kas vihkab uht
˜
¨
ja armastab teist voi hoiab uhe
˜
poole ja polgab teist. Te ei saa
¨
olla uhtaegu Jumala ja rikkuse orjad.”a
˜
14 Koike seda kuulsid ka
variserid, kes raha armastasid, ja nad irvitasid Jeesuse
¨
¨
ule. b 15 Ta utles neile: „Teie
¨
jatate inimestele mulje, et ole˜
te oiged, c aga Jumal teab, mis
¨
on teie sudames. d See, mida
¨
inimesed tahtsaks peavad, on
¨
Jumala silmis jale. e
16 Sellest, mis on kirjas
Moosese seaduses ja prohve¨ ¨
tiraamatutes1, raagiti kuni Johannese ajani. Tema ajast pea˜
le kuulutatakse head sonumit
˜
Jumala kuningriigist2 ja koik¨
sugused inimesed purgivad
˜
¨
sinna koigest vaest. f 17 Pigem kaovad taevas ja maa, kui
¨
¨
et ukski tahekriipsuke Moose¨ ¨
¨
se seadusest jaab taitumata. g
¨
18 Igauks, kes naise endast
lahutab ja abiellub teisega, rikub abielu, ja kes abiellub lahutatud1 naisega, rikub abielu. h
¨
19 Oli uks rikas mees. Ta
riietus purpurisse ja linases¨
¨
se ning elas paevast pae˜
va lobusat ja luksuslikku elu.
¨
20 Tema varava juurde too¨
di tavaliselt uks kerjus nimega
¨
Laatsarus. See oli tais haavan¨
˜
deid 21 ja soovis taita kohtu
palukestega, mis rikka mehe
laualt pudenesid. Koeradki1
¨
kaisid tema haavandeid lak˜
¨
kumas. 22 Mone aja parast
¨
16:16 1 Valjend „Moosese seadus ja
prohvetiraamatud” viitab tervele Piib˜
˜
li heebreakeelsele osale. 2 Voib tolkida
ka „kuningavalitsusest”. 16:18 1 St la˜
¨
hutatud muul pohjusel kui hooruse parast. 16:21 1 Juutidele olid koerad ebapuhtad loomad.

LUUKA 16:23–17:10
kerjus suri ja inglid kandsid ta
˜
Aabrahami korvale1.
Ka rikas mees suri ja maeti.
23 Surmavallas1 olles ja seal
˜
suurt piina tundes tostis ta
¨
¨
oma silmad ules ning nagi
Aabrahami kaugel ja Laatsa˜
¨ ¨
rust tema korval. 24 Ta huudis: „Isa Aabraham, halasta
mu peale ja saada Laatsarus,
˜
et ta kastaks oma sormeotsa vette ja jahutaks mu keelt,
˜ ˜
sest ma piinlen selles tuleloo¨
mas!” 25 Aga Aabraham utles: „Laps, tuleta meelde, et si˜
na said oma eluajal koik hea
¨
katte, Laatsarus seevastu hal¨ ¨
va. Nuud lohutatakse teda
siin, kuid sina pead piinlema.
26 Pealegi on meie ja teie vahel suur kuristik, nii et need,
¨
kes tahavad minna siit ule teie
juurde, ei saa seda teha, samu¨
ti ei saa keegi sealt tulla ule
meie juurde.” 27 Siis rikas
¨
mees utles: „Sellisel juhul ma
palun sind, isa, saada ta mu
isamajja, 28 sest mul on viis
˜
venda. Andku ta neile pohjalikku tunnistust, et nemadki
ei satuks sellesse piinapaika.”
¨
29 Ent Aabraham utles: „Neil
on Moosese seadus ja prohve˜
tiraamatud. Votku nad kuulda
¨
neid.” a 30 Siis ta utles: „Ei,
isa Aabraham, vaid kui keegi
¨
surnutest laheks nende juurde, siis nad kahetseksid oma
¨
patte.” 31 Aga Aabraham ut˜
les talle: „Kui nad ei vota kuulda Moosese seadust b ja prohvetiraamatuid, siis ei veenaks
neid ka see, kui keegi surnuist
¨
¨
ules aratataks.””
˜
˜
¨
16:22 1 Sona-sonalt „Aabrahami ruppe”.
¨ ¨
Siin viidatakse soomise ajal samal ase¨
¨
mel kellegi ees kulitamisele. See koht ta¨
hendas erilist soosingut. 16:23 1 Sum˜
boolne paik. (Vt „Sonaseletusi”.)
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¨
Siis utles Jeesus oma
¨
jungritele: „Neid, kes
teisi eksiteele viivad1, tuleb
¨
paratamatult. Ent hada sellisele inimesele, kes seda teeb!
2 Temale oleks parem, et ta
kaela riputataks veskikivi ja
ta visataks merre, kui et ta pa¨
¨
neks patustama uhe neist vai¨
kestest. a 3 Jalgige iseendid.
Kui su vend patustab su vastu, noomi teda, b ja kui ta
kahetseb, anna talle andeks. c
4 Isegi kui ta patustab su vas¨
tu seitse korda paevas ja tuleb seitse korda sinu juurde
¨
ning utleb: „Ma kahetsen”, siis
anna talle andeks.” d
¨
¨
5 Seejarel utlesid apostlid
Isandale: „Kasvata meie us¨
ku.” e 6 Tema utles: „Kui teie
usk oleks sinepiseemne suuru¨
ne ja te utleksite sellele mustale mooruspuule: „Tule juur¨
tega valja ja istuta end merre!”, siis see kuulaks teie
˜
sona. f
7 Kes teie seast, kellel on
¨
˜
ori maad kundmas voi kar¨
ja hoidmas, utleb talle, kui
˜
˜
see pollult tagasi jouab: „Tule
¨ ¨
¨ ¨
kohe laua aarde ja asu soo¨
ma”? 8 Kas te pigem ei utle:
˜
„Valmista mulle midagi ohtu¨ ¨
˜
soogiks ning pane poll ette ja
¨ ¨
teeni mind, kuni ma olen soo¨
˜
nud ja joonud, parast void
¨ ¨
sina suua ja juua”? 9 Kas pe¨
remees on orjale tanulik selle
eest, et see tegi, mis oli
tema kohus? 10 Nii ka teie,
˜
kui olete teinud koik, mida teil
¨
¨
kasti teha, oelge: „Me oleme
¨
tuhipaljad orjad. Me oleme teinud, mida me pidimegi tegema.”” g

17

˜
˜
17:1 1 Sona-sonalt „komistama panevad”.
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¨
11 Teel Jeruusalemma randas Jeesus Samaaria ja Galilea
¨
˜
vahelt labi. 12 Kui ta joudis
¨
¨
¨
¨
uhte kulla, nagid teda kumme
˜
pidalitobist meest. Nad seisid
¨ ¨
eemal a 13 ja huudsid: „Jee˜
sus, opetaja, halasta meie pea¨
¨
le!” 14 Neid nahes utles Jee¨
sus neile: „Minge ja naidake end preestritele.” b Teel sin¨
na said nad puhtaks. c 15 Uks
¨
neist, nahes, et ta on ter¨ ¨
veks saanud, poordus tagasi ja
¨
¨ ¨
ulistas Jumalat valju haalega.
¨
16 Ta langes Jeesust tanades
tema jalge ette silmili maha.
See mees oli samaarlane. d
¨
17 Seepeale Jeesus utles: „Kas
¨
mitte kumme ei saanud puh¨
¨ ¨
taks? Kus on siis ulejaanud
¨
¨
uheksa? 18 Kas ukski teine ei
¨ ¨
¨
poordunud tagasi Jumalat ulistama kui vaid see muulane?”
¨
˜
19 Jeesus utles mehele: „Tou¨
se ules ja mine, sinu usk on
sind terveks teinud.” e
¨
20 Kui variserid k usisid
Jeesuselt, millal tuleb Jumala kuningriik1,f vastas ta neile: „Jumala kuningriik ei tule
¨
¨
tahelepanu aratades. 21 Sa¨
muti ei oelda: „Vaata, see on
˜
siin!” voi „Vaata, seal!”, sest
Jumala kuningriik on teie keskel.” g
¨
¨
22 Siis utles Jeesus jungritele: „Tuleb aeg, kui te igatse¨
¨
¨
te naha uht Inimesepoja pae¨
vadest, aga ei nae. 23 Inime¨
sed utlevad teile: „Vaata,
seal!”
¨
˜
¨
voi „Vaata, siin!” Arge jarg¨
nege neile.h 24 Sest nagu valk
¨
¨
¨
¨ ¨
sahvatab ule taeva, uhest aarest teiseni, selline on Inime¨
˜
sepoeg i oma paevil. j 25 Koigepealt peab ta aga palju kanna˜
˜
17:20 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus”.
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˜
tama ja see polvkond heidab ta
˜
¨
korvale. a 26 Inimesepoja paevil on samamoodi, nagu oli
˜
¨
Noa paevil: b 27 inimesed soid
˜
˜
¨
ja joid, votsid naisi ja laksid
¨
mehele kuni selle paevani, mil
¨
Noa laks laeva c ning tuli vee¨
˜
uputus ja havitas nad koik. d
¨
28 Samamoodi oli ka Loti pae˜
˜
vil: e inimesed soid, joid, ost¨ ¨
sid, muusid, istutasid ja ehita¨
sid. 29 Aga paeval, mil Lott
¨
valjus Soodomast, sadas tae¨ ¨
¨
vast tuld ja vaavlit ning havitas
˜
nad koik.f 30 Nii on ka Inime¨
sepoja ilmumise paeval. g
¨
31 Kes on sel paeval katusel, aga kelle asjad on majas,
¨
˜
argu tulgu alla neid votma, ja
˜
¨
see, kes on pollul, argu min¨
gu tagasi oma asjade jarele. 32 Tuletage meelde Loti
¨ ¨
naist! h 33 Kes puuab hoida
oma elu, kaotab selle, aga kes
selle kaotab, hoiab selle alal. i
¨
¨ ¨
34 Ma utlen teile, et sel ool
¨
¨
˜
on kaks uhes voodis, uks voe¨
takse vastu, aga teine jaetakse maha. j 35 Kaks naist
¨
on jahvatamas sama kasiki¨
˜
viga, uks voetakse vastu, aga
¨
teine jaetakse maha.” 36 - - -1
¨
¨
37 Seepeale jungrid kusisid:
¨
„Kus see sunnib, Isand?” Tema
vastas: „Kus on korjus, sinna
kogunevad kotkad.” k
¨
Seejarel jutustas ta nei˜
le moistujutu selle kohta, et on vaja alati palveta¨
da ja mitte loobuda: l 2 „Uhes
linnas oli kohtunik, kes ei
kartnud Jumalat ega hoolinud inimestest. 3 Selles lin¨
nas elas ka lesknaine, kes kais
¨
muudkui tema juures ja utles:

18

l Ro 12:12
Ef 6:18
Flp 4:6
Kol 4:2
1Te 5:17

17:36 1 See salm puudub vanimates
¨
kreekakeelsetes kasikirjades. (Vt lisa
A3.)
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˜
¨ ¨
„Muretse mulle oigus mu suu˜
distaja ees.” 4 Monda aega
˜
˜
kohtunik torkus, aga lopuks
˜
motles ta endamisi: „Ma ei
¨
karda kull Jumalat ega hooli inimestest, 5 aga kuna see
¨
lesknaine mind muudkui tuli˜
tab, muretsen ma talle oigu¨
¨ ¨
se, et ta ei kaiks ega tuutaks
˜
mind oma noudmistega.”” a
¨
˜
6 Seejarel Isand sonas: „Pan¨
ge tahele, mida see kohtunik
¨
¨
utles, olgugi et ta oli ulekohtune. 7 Kas siis Jumal ei peaks
˜
¨
seadma oigust jalule oma ara¨ ¨
valitute heaks, kes huuavad
¨ ¨
¨
tema poole ood ja paevad? b Ta
on nendega kannatlik. c 8 Ma
¨
utlen teile: ta seab kiiremas
˜
korras oiguse jalule. Siiski, kui
Inimesepoeg tuleb, kas ta ikka
leiab maa pealt sellist usku?”
˜
˜
9 Monedele, kes ennast oigeks pidasid, kuid teisi mikski
¨ ¨
¨
ei pannud, raakis Jeesus jarg˜
mise
moistujutu: 10 „Kaks
¨
¨
meest laksid ules templisse pal¨
vetama, uks oli variser ja teine
maksukoguja. 11 Variser seisis ja palvetas endamisi: „Oo,
¨
Jumal, ma tanan sind, et mi˜
na pole selline nagu koik tei¨
¨
sed — valjapressijad, ulekohtused, abielurikkujad — ega ka
mitte selline nagu see maksukoguja! 12 Ma paastun kaks
¨
¨
korda nadalas ja annan kum˜
nist koigest, mis ma saan.” d
13 Aga maksukoguja seisis
eemal ega tahtnud silmigi tae˜
va poole tosta, vaid tagus enda¨
le vastu rinda ja utles: „Oh, Jumal, ole mulle patusele armuli¨
ne!” e 14 Ma utlen teile: see
¨
˜
mees laks alla oma koju oigef
mana kui see variser. Sest iga¨
¨
uht, kes ennast ise ulendab,
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alandatakse, aga kes on aland¨
lik, seda ulendatakse.” a
˜
15 Inimesed toid Jeesuse
juurde ka lapsukesi1, et ta
¨
neid puudutaks, kuid seda na˜
¨
hes torelesid jungrid toojatega. b 16 Jeesus aga palus
¨
vaiksekesed enda juurde tuua
¨
ja utles: „Las lapsed tulevad
¨
minu juurde, arge takista¨
ge neid, sest nendesuguste paralt on Jumala kuningriik1. c
17 Ma kinnitan teile: kes ei
˜
vota Jumala kuningriiki vastu
¨
nagu vaike
laps, ei saa sinna.” d
¨
¨
¨
18 Uks ulem kusis Jee˜
suselt: „Hea opetaja, mida
¨
mul tuleb teha, et parida igavene elu?” e 19 Jeesus vastas: „Miks sa mind heaks nimetad? Keegi muu pole hea
¨
f 20 Sa
kui vaid uks — Jumal.
¨
¨
tead kaske „Ara riku abi¨
¨
elu, g ara tapa, h ara varasta, i
¨
ara anna valetunnistust, j austa oma isa ja ema”.” k 21 Mees
˜
¨
kostis: „Koiki neid kaske olen
˜
ma pidanud noorpolvest pea¨
le.” 22 Seda ¨ kuuldes utles
Jeesus talle: „Uks asi puudub
¨ ¨ ¨
˜
sul veel: muu ara koik, mis
sul on, ja jaga raha vaestele, et sul oleks varandus tae¨
¨
vas, ning saa minu jarelkaijaks.” l 23 Mees muutus see¨ ¨
peale aarmiselt kurvaks, sest
¨
ta oli vaga rikas. m
¨
24 Jeesus vaatas teda ja ut¨
les: „Kui raske on kull neil, kel
¨ ¨
on palju raha, paaseda Jumala
kuningriiki! n 25 Kaamelil on
¨
˜
kergem minna labi noelasilma,
¨ ¨
kui rikkal paaseda Jumala kuningriiki.” o 26 Need, kes seda
¨
¨
kuulsid, kusisid: „Kes siis uldse
˜
˜
18:15 1 Voib tolkida ka „imikuid”. 18:16
˜
˜
1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus”.
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˜
¨ ¨
¨
voib paaseda?” a 27 Ta utles:
˜
„Mis inimestele on voimatu, on
˜
Jumalale voimalik.” b 28 Aga
¨
Peetrus utles: „Meie oleme oma
¨
¨
vara maha jatnud ja sulle jarg¨
nenud.” c 29 Jeesus utles neile: „Ma kinnitan teile: pole ke¨
dagi, kes on maha jatnud maja,
˜
naise, vennad, vanemad voi
¨
lapsed Jumala kuningriigi parast d 30 ega saaks praegusel
ajal palju kordi rohkem ja tulevasel ajastul igavest elu.” e
31 Siis kutsus Jeesus need
˜
¨
kaksteist korvale ja utles
¨
¨
neile: „Me laheme ules Je˜
ruusalemma ja koik, mis on
prohvetite kaudu Inimesepoja
¨
¨
kohta kirjutatud, laheb taide. f
¨
32 Ta antakse muulaste kat˜
te, g teda pilgatakse h ja monita¨
takse ning tema peale sulitatakse. i 33 Teda piitsutatakse
¨
ja seejarel ta tapetakse, j aga
¨
¨
kolmandal paeval aratatakse
¨
ules.” k 34 Ent nemad ei saa˜
nud midagi aru, sest nende so¨
nade tahendus oli nende eest
˜
¨
varjul ja nad ei moistnud oeldut.
¨
35 Kui Jeesus Jeerikole la¨
henes, istus parasjagu uks
¨ ¨
pime mees tee aares ja kerjas.l 36 Mees kuulis rahvast
¨ ¨
¨
mooduvat ja paris, mis toimub. 37 Talle teatati: „Naat¨
¨ ¨
saretlane Jeesus laheb mooda.”
¨ ¨
38 Seepeale hakkas ta huudma: „Jeesus, Taaveti poeg, halasta mu peale!” 39 Need, kes
˜
¨
eespool kondisid, kaskisid tal
¨ ¨
vait jaada, aga tema karjus
ikka edasi: „Taaveti poeg, halasta mu peale!” 40 Siis Jeesus peatus ja lasi mehe enda
¨
juurde tuua. Kui mees lahedale
˜
¨
joudis, kusis Jeesus: 41 „Mida sa tahad, et ma sulle teek-

LUUKA 18:27–19:11

f Hes 34:16

sin?” Ta vastas: „Isand, tee nii,
¨
¨
et ma jalle naeksin!” 42 Jee¨
¨
sus utles talle: „Tulgu su nagemine tagasi, sinu usk on sind
terveks teinud!” a 43 Selsamal
¨
hetkel sai mees nagemise taga¨
¨
si ja jargnes Jeesusele, b ulistades Jumalat. Ka kogu rahvas,
¨
kes seda nagi, kiitis Jumalat. c
˜
Jeesus joudis Jeerikos¨
¨
se ja laks labi linna.
2 Seal linnas oli mees nimega
Sakkeus. Ta oli maksukoguja¨
te ulem ja rikas mees. 3 Sak¨
keus tahtis naha, kes see Jee¨
sus on, aga rahvahulga pa˜
rast see ei onnestunud, sest ta
¨
oli vaikest kasvu. 4 Ta jook¨
sis teistest ette ja ronis suko¨
mooripuu1 otsa, et teda naha,
kuna Jeesus oli minemas seda
teed pidi. 5 Kui Jeesus sinna
˜
¨
¨
joudis, vaatas ta ules ja utles
¨
talle: „Sakkeus, tule kabedas¨
¨ ¨
ti alla, sest tana jaan ma sinu
majja.” 6 Sakkeus tuli ruttu
˜ ˜
˜ ˜
alla ja voorustas teda roomu¨
ga. 7 Seda nahes nurisesid
˜
¨
koik: „Ta laks patusele mehele
˜
¨
kulla.” d 8 Sakkeus aga tousis
¨
ja utles Isandale: „Poole oma
varandusest, Isand, annan ma
vaestele, ja kellelt ma olen
¨
midagi valja pressinud1, sellele ma tagastan neljakordselt.” e
¨
¨
9 Jeesus utles talle: „Tana on
¨ ¨
sellesse majja paaste tulnud,
sest ka tema on Aabrahami
poeg. 10 On ju Inimesepoeg
¨ ¨
tulnud otsima ja paastma kadunuid.” f
¨ ¨
11 Jeesus raakis oma kuu¨
˜
lajaile uhe moistujutu, sest
¨
ta oli Jeruusalemma lahedal
ja nad arvasid, et saavad

Mt 9:13
Mt 15:24
Lu 15:4
Ro 5:8
1Ti 1:15

˜
˜
¨
19:4 1 Voib tolkida ka „sukomoor-viigi˜
˜
¨ ¨
puu”. 19:8 1 Voib tolkida ka „valesuu¨
distuste abil valja pressinud”.
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¨
Jumala kuningriiki1 kohe
na¨
¨
˜
ha. a 12 Ta utles: „Uks kor¨
gest soost mees randas kauge¨
le maale, b et saada enda katte
˜
kuningavoim ja siis tagasi tul¨
la. 13 Kutsunud oma kumme
¨
orja, andis ta neile kumme
miini1 ja lausus: „Tehke nen¨
dega ari, kuni ma tulen.” c
14 Aga ta kaasmaalased vih¨
¨
kasid teda ja lakitasid talle ja¨
rele ruhma saadikuid, et need
¨
utleksid talle: „Me ei taha, et
sinust saaks meie kuningas.”
15 Kui ta viimaks taga˜
si joudis, olles saanud kunin˜
gavoimu, kutsus ta enda juurde need orjad, kellele ta
˜
oli andnud hoberaha, et teada saada, mida nad on kauplemisega saavutanud. d 16 Siis
¨
astus ette esimene ja utles: „Isand, sinu miin on
¨
toonud sisse kumme miini.” e
¨
17 Isand utles talle: „Tubli, sa
¨
hea ori! Kuna sa oled vahesega tegeledes ustav olnud, ol˜
¨
¨
gu sul voim kumne linna ule.” f
¨
18 Teine ori tuli ja utles:
„Sinu miin, isand, on teeni¨
nud viis miini.” g 19 Isand utles talle: „Sina valitse viie lin¨
¨
na ule.” 20 Aga veel jargmi¨
ne tuli ja utles: „Isand, siin
on sinu miin. Ma peitsin selle riide sisse. 21 Ma kartsin
sind, sest sa oled karm mees.
˜
Sa votad, mida sa pole hoiule
˜
pannud, ja loikad, mida sa po¨
¨
le kulvanud.” h 22 Isand utles
˜
˜
talle: „Su enda sonad moistavad sind hukka, sa nurjatu ori!
Sa ju teadsid, et ma olen karm
˜
mees ja votan seda, mida ma
˜
˜
19:11 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsust”. 19:13 1 Kreeka miin kaalus 340 g
¨ ¨
ja selle vaartus oli 100 drahmi. Seega
˜
kokku 3,4 kg hobedat. (Vt lisa B14.)
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˜
pole hoiule pannud, ning loi¨
kan, mida ma pole kulvanud. a
23 Miks sa siis ei pannud mu
˜
hoberaha panka? Tulles olek¨
sin ma selle kasudega katte
saanud.”
¨
¨
24 Seejarel utles ta seal˜
seisjaile: „Votke temalt miin
¨
ara ja andke sellele, kellel on
¨
¨
kumme miini!” b 25 Nad utlesid talle: „Isand, tal on juba
¨
˜
kumme miini!” 26 Ta sonas:
¨
¨
„Ma utlen teile: igauhele, kellel on, antakse juurde, aga kel˜
¨
lel ei ole, sellelt voetakse ara
seegi, mis tal on. c 27 Aga
¨ ¨
nuud tooge siia mu vaenlased, kes ei tahtnud mind endale kuningaks, ja hukake nad
minu ees!””
˜
¨ ¨
28 Koike seda raakinud,
¨
laks Jeesus edasi, et minna
¨
ules Jeruusalemma. 29 Kui
˜
ta joudis Betfage ja Betaa¨
¨
nia lahedale,
maele, mida
˜
¨ ¨
¨
huutakse Olimaeks, d saatis ta
¨
¨
¨
valja kaks jungrit, e 30 oel¨
des: „Minge sinna kulla, mis
eemalt paistab, ja kui olete
˜
sinna joudnud, siis leiate kin¨
niseotud eeslisalu1, kelle sel¨
jas pole ukski inimene istu¨ ¨
nud. Paastke ta lahti ja tooge siia. 31 Aga kui keegi teilt
¨
¨ ¨
kusib: „Miks te ta lahti paasta¨
te?”, siis oelge: „Isandal on te¨
da vaja.”” 32 Lakitatud lah˜
kusid ja leidsid koik olevat
˜
just nonda, nagu ta oli neile
¨
oelnud. f 33 Kui nad hakkasid
¨
¨ ¨
¨
salgu lahti paastma, kusisid
selle omanikud neilt: „Miks te
¨
¨ ¨
salu lahti paastate?” 34 Nad
vastasid: „Isandal on teda va¨
ja.” 35 Siis viisid nad salu
Jeesuse juurde, heitsid oma
¨
pealisriided looma ule ja pa˜
˜
¨
19:30 1 Voib tolkida ka „eeslitaku”.
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nid Jeesuse tema selga istuma. a
36 Kui Jeesus edasi liikus,
laotasid nad oma pealisriideid
tee peale.˜ b 37 Niipea kui ta
¨
¨
lahenes Olimaelt alla viivale
˜ ˜
˜
¨
teele, roomustasid koik jung¨
¨ ¨
rid ja ulistasid valju haalega
˜
¨
Jumalat koigi vagevate tegu¨
¨
de parast, mida nad˜ olid nai¨
nud, oeldes: 38 „Onnistatud
olgu, kes tuleb Jehoova nimel
kui kuningas! Olgu meil taeva˜
ga rahu! Au talle, kes on kor˜
gustes!” c 39 Ent moned vari¨
serid rahva
hulgast utlesid
˜
talle: „Opetaja, kutsu oma
¨
jungreid korrale.” d 40 Tema
¨
vastas: „Ma utlen teile: kui ne¨ ¨
mad vait jaaksid, hakkaksid
kivid kisendama.”
¨
41 Kui Jeesus linna laheda˜
le joudis, silmitses ta seda ja
¨
¨
nuttis selle parast. e 42 Ta utles: „Kui sa ometi oleksid
¨
sel paeval aru saanud, mida
¨ ¨
rahuks on vaja! Aga nuud
on see peidetud su silme eest. f
¨
43 Tulevad paevad, kui vaen¨
lased ehitavad su umber teravatipulistest palkidest tara,
¨
¨
piiravad su umber ja rundavad
¨
sind igast kuljest1. g 44 Nad
¨
havitavad sinu ja su lapsed su
¨
sees h ega jata sinus kivi kivi
¨
peale, i sest sa ei tundnud ara
¨
aega, kui sind tuldi labi katsuma.”
¨
45 Siis laks Jeesus templis¨
se ja hakkas valja ajama neid,
¨
¨ ¨
kes seal muusid, j 46 oeldes
neile: „Kirjutatud on: „Minu
kojast saab palvekoda”, k aga
¨ ¨
teie olete teinud selle roovlil
koopaks!”
˜
˜
19:43 1 Voib tolkida ka „vaevavad sind
igapidi”.
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¨
¨
47 Jeesus kais iga paev
˜
templis opetamas. Aga peapreestrid, kirjatundjad ja rah˜
va mojukamad mehed otsi˜
¨
sid voimalust ta ara tappa, a
48 kuid ei leidnud, sest viim¨
ne kui uks rahva seast rippus
¨
ta kuljes, et teda kuulata. b
¨
¨
Uhel paeval, kui Jee˜
sus templis rahvast ope˜
tas ja head sonumit kuulutas,
tulid peapreestrid, kirjatundjad ja vanemad tema juurde
¨
¨ ¨
2 ning kusisid: „Raagi meile,
˜
mis oigusega sa neid tegusid
teed? Kes on sulle selle voli
andnud?” c 3 Ta vastas neile:
¨
¨
„Ka minul
on teile uks kusi¨
mus. Oelge mulle, 4 kas Johannese ristimine oli taevast
˜
voi inimestest.” 5 Siis nad
arutlesid omavahel: „Kui me
¨
¨
utleme: „Taevast”, utleb ta:
„Miks te siis teda ei uskunud?”
¨
6 Aga kui me utleme: „Inimes˜
test”, viskavad koik meid kividega surnuks, sest nad on
veendunud, et Johannes oli
¨
prohvet.” d 7 Seeparast vastasid nad, et ei tea, kust
¨
see oli. 8 Jeesus utles nei¨
le: „Ega minagi utle teile,
˜
mis oigusega ma neid tegusid
teen.”
9 Siis jutustas ta rahvale
¨
¨
˜
jargmise moistujutu: „Uks ini¨ e
mene rajas viinamae, andis
¨
selle aednike katte rendile ja
¨
¨
˜ ˜
randas tukiks ajaks voorsile. f 10 Saagikoristusajal saa¨
tis ta aednike juurde uhe orja,
et nad annaksid talle viina¨
mae vilju. Kuid aednikud pek¨
¨
sid orja labi ja saatsid ta tuh¨
g
jade katega minema. 11 Ta
¨
saatis nende juurde veel uhe
¨
orja. Ka selle peksid nad labi, alandasid teda ja saatsid

20
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¨
¨
ta tuhjade katega minema.
12 Ta saatis veel kolmandagi.
Nad vigastasid ka teda ja vis¨
kasid ta valja. 13 Sellepeale
¨
¨
utles viinamae omanik: „Mida
ma teen? Ma saadan oma arm¨
sa poja. a Kullap nad temast
lugu peavad.” 14 Kui aedni¨
kud teda markasid, arutlesid
¨
nad omavahel: „See on pa¨
¨
rija. Tapame ta ara, et parand saaks meile.” 15 Nad
¨
¨
viskasid ta viinamaelt valja
¨
¨
ja tapsid ara. b Mida viinamae
¨ ¨
omanik nuud nendega teeb?
16 Ta tuleb ja hukkab need
¨
aednikud ning annab viinamae
teistele.”
¨
nad:
¨ Seda kuuldes utlesid
¨
„Argu midagi sellist kull juhtugu!” 17 Aga Jeesus vaatas
¨
¨
neile otsa ja utles: „Mida tahendab siis see, mis on kirjutatud: „Kivi, mille ehita˜
jad korvale heitsid, on saanud nurga tipmiseks kiviks”? c
¨
18 Igauks, kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, d
ning kelle peale see kivi kukub, selle teeb see pihuks ja
˜
pormuks.”
19 Kirjatundjad ja peapreestrid tahtsid Jeesust seal˜
samas kinni votta, sest nad
¨ ¨
taipasid, et ta oli raakinud
˜
selle moistujutu nende kohta, aga nad kartsid rahvast. e
¨
20 Nad jalgisid teda hoole¨
ga ja saatsid valja salaja palgatud mehed, kes pidid teesk˜
˜
lema oigeid, et teda sonadest
˜
¨ ¨
¨
loksu puuda f ning anda ta ule
˜
˜
voimudele ja maavalitseja voi¨
musse. 21
Need
k
usisid
Jee˜
suselt: „Opetaja, me teame,
¨ ¨
˜
˜
et sa raagid ja opetad oigesti ega ole erapoolik, vaid
˜
˜
opetad Jumala teed kooskolas
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˜
˜
toega. 22 Kas meil on oige
maksta keisrile pearahamak˜
¨
su voi mitte?” 23 Aga ta nagi
¨
¨
nende kavaluse labi ja utles
¨
¨
neile: 24 „Naidake mulle uht
denaari1. Kelle kujutis ja pealiskiri sellel on?” Nad vastasid:
¨
„Keisri.” 25 Ta utles neile:
„Andke siis keisrile, mis kuulub keisrile, a ja Jumalale, mis
kuulub Jumalale.” b 26 Seega
˜
ei onnestunud neil teda rah˜
˜
¨ ¨
va ees sonadest loksu puuda.
¨
Nad olid tema vastusest ham¨
mastunud ja jaid vait.
˜
27 Sinna aga tulid moned
¨
saduserid, kes ei usu ules¨
¨
c ja kusisid
d
temalt:
aratamist,
˜
28 „Opetaja, Mooses on mei¨
le kirjutanud: „Kui sureb uhe
¨ ¨
mehe vend, kellest jaab maha
naine, aga mitte lapsi, siis
˜
peab see mees votma oma surnud venna naise ja soetama te¨
maga oma vennale jarglase.” e
29 Oli seitse venda. Esime˜
ne vottis naise, kuid suri lastetuna. 30 Niisiis abiellus temaga teine vend, kuid ka
see suri. 31 Sama juhtus kol˜
manda vennaga. Nii koik
need seitse abiellusid temaga,
kuid surid lastetuna. 32 Viimaks suri ka naine. 33 Kelle
¨
naiseks nendest saab ta parast
¨
¨
ulesaratamist? On ta ju olnud
˜
koigi nende seitsme naine.”
¨
34 Jeesus utles neile: „Sel˜
le ajastu lapsed votavad nai¨
si ja lahevad mehele, 35 aga
¨ ¨
need, kes on arvatud vaart
saama elu tulevasel ajastul
¨
˜
ja surnuist ules tousma, ei
˜
¨
vota naisi ega lahe mehele. f 36 Nad ei saagi enam surra, sest nad on inglite sar¨
nased, ja kuna nad aratatak20:24 1 Vt lisa B14.
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¨
se ules, on nad Jumala lapsed.
¨
37 Aga et surnud aratatak¨
se ules, sellele viitab Moo˜
˜ ˜
seski poleva poosa loos, kui
ta nimetab Jehoovat „Aabrahami Jumalaks, Iisaki Jumalaks ja Jaakobi Jumalaks”. a
38 Tema pole mitte surnute,
vaid elavate Jumal, sest nad
˜
koik on tema silmis elavad.” b
¨
˜
39 Seepeale utlesid
moned
˜
¨ ¨
kirjatundjad: „Opetaja, sa raa¨
kisid hasti.” 40 Ja nad ei jul¨
¨
genud talle enam uhtegi kusimust esitada.
¨
41 Jeesus omakorda kusis
¨
neilt: „Miks oeldakse, et mes¨
sias on Taaveti poeg? c 42 Utleb ju Taavet ise laulude raa¨
matus: „Jehoova utles mu
isandale: „Istu mu paremale
¨
kaele, 43 kuni ma panen su
¨
vaenlased su jalajariks.”” d
44 Taavet nimetab teda isandaks. Kuidas siis messias on
Taaveti poeg?”
¨
45 Siis utles Jeesus ko¨
gu rahva kuuldes jungritele:
46 „Olge ettevaatlikud kirjatundjate suhtes, kellele meel¨
¨ ¨
dib ringi kaia pikkades ruudes
ning kes armastavad tervitusi
¨
turgudel, esimesi1 istmeid su˜
nagoogides ja aukohti ohtu¨ ¨
sookidel e 47 ning kes neelavad alla lesknaiste majad1
ja esitavad silmakirjaks pikki
¨
palveid. Nad saavad ranga karistuse.”
¨
Jeesus nagi, kuidas rikkad annetuskastidesse1
oma annetusi panevad.f 2 Siis
¨
¨
nagi ta uht puudust kannata-

21

˜
˜
20:46 1 Voib tolkida ka „parimaid”.
˜
˜
20:47 1 Voib tolkida ka „vara”. 21:1
˜
1 Ilmselt oli neid erisuguse kujuga. Mo¨
ned olid trompetikujulised, millel oli ulal
¨
vaike ava.
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vat lesknaist, kes pani sinna
˜
kaks leptonit1.a 3 Jeesus sonas: „Ma kinnitan teile, et see
vaene lesknaine pani rohkem
˜
kui koik teised. b 4 Sest need
˜
koik panid annetusi sellest, mis
¨
neil on ule, aga see naine pani
oma vaesusest kogu oma elatise.” c
˜
¨ ¨
5 Hiljem, kui moned raakisid templist, et see on tehtud
ilusatest kividest ja kaunista¨
tud Jumalale puhendatud an¨
didega, d 6 utles Jeesus: „Tu¨
˜
levad paevad, kui koigest sel¨
lest, mida te siin naete, ei
¨
˜
jaeta kivi kivi peale, koik
¨
kistakse maha.” e ˜ 7 Siis kusisid nad temalt: „Opetaja, mil˜
¨
lal see koik sunnib ja mis
¨
˜
on tundemargiks, et see koik
¨
hakkab toimuma?” f 8 Ta utles: „Vaadake ette, et teid ei
eksitataks, g sest paljud tule¨
vad minu nime all ja utlevad:
¨ ¨
„Mina olen see” ¨ja „Maaratud
¨
¨
aeg on lahedal.” Arge jargnege
˜
neile. h 9 Kui te kuulete soda¨
¨ ¨
dest ja rahutustest1, arge loo˜
ge kartma, sest koik see peab
esmalt toimuma, aga kohe ei
˜
tule veel lopp.” i
¨
¨
10 Seejarel utles ta neile:
˜
„Rahvas touseb rahva vastu j
ja kuningriik kuningriigi vas¨
tu. k 11 Tuleb suuri maavari¨
naid, samuti katkusid ja nal¨
¨
¨
jahadasid uhes paigas teise ja¨
¨
rel. l Nahakse hirmuaratavaid
vaatepilte ja taevas suuri tun¨
nustahti.
˜
12 Aga enne koike seda
˜
voetakse teid kinni ja kiusa¨
takse taga: m viiakse sunagoogidesse ja vanglatesse. Teid
¨
¨
¨ ¨
21:2 1 Lepton oli vaga vaikse vaartusega
¨
˜
˜
munt. (Vt lisa B14.) 21:9 1 Voib tolkida
¨
ka „massudest”.

LUUKA 21:13–38
saadetakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime
¨
parast. a 13 See avab teile
˜
voimaluse tunnistust anda.
˜
14 Te ei pea eelnevalt motlema, kuidas end kaitsta, b
˜
15 sest ma annan teile sonad
˜
ja tarkuse, millele ka koik
¨
teie vastased uheskoos ei suuda vastu panna ega vastu vaiel¨
da. c 16 Teid annavad ara isegi teie vanemad ja vennad, su˜
˜
gulased ja sobrad ning moned
˜
teist hukatakse. d 17 Koik vih¨
kavad teid minu nime parast. e
¨
18 Ometi ei kao ukski juuksekarv teie peast. f 19 Oma vastupidavusega te hoiate oma
elu1. g
¨
˜
20 Aga kui te naete, et soja¨
¨
vaed on Jeruusalemma umber piiranud, h siis teadke, et
¨
selle laastamine on lahedal. i
21 Siis need, kes on Juuda˜
¨
maal, pogenegu magedele, j ja
¨
need, kes on linnas, mingu valja, ning need, kes on maal,
¨
argu mingu linna, 22 sest
˜
need on oigluse jaluleseadmi¨
˜
se paevad1, et koik, mis on kir¨
¨
¨
jutatud, laheks taide. 23 Hada
naistele, kes on lapseootel
˜
¨
voi imetavad last neil paevil, k sest siis tuleb suur ahastus maa peale ja viha selle rah˜ ˜
va vastu. 24 See langeb moo¨
gatera labi ning viiakse teiste
rahvaste sekka vangi. l Jeruusa¨ ¨
lemm jaab teiste rahvaste tal¨ ¨
lata, kuni rahvastele1 maaratud
¨
m
ajad tais saavad.
25 Samuti on siis tunnus¨
¨
¨
tahti paikeses, kuus ja tahtedes n ning maa peal on rahvas˜
˜
21:19 1 Voib tolkida ka „te tagate enda˜
˜
le tulevase elu”. 21:22 1 Voib tolkida ka
¨
¨
˜
˜
„kattemaksupaevad”. 21:24 1 Voib tolkida ka „mittejuutidele”, „paganatele”.
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¨
tel ahastus, sest nad ei nae olu¨
¨ ¨
¨
korrast valjapaasu mere moir¨
gamise ja raevutsemise parast.
˜
26 Inimesed lausa norkevad
¨
hirmust ja maad tabavate sund¨
muste ootamise parast, sest
¨
˜
taeva vagesid koigutatakse.
¨
27 Siis naevad nad Inimesepoega a tulevat pilve sees oma
¨
vagevuses ja suures auhiilgu˜
ses. b 28 Ent kui see koik hakkab toimuma, siis ajage end sir˜
gu ja tostke oma pea, sest teie
¨
vabastus on lahedal.”
¨
˜
¨
29 Seejarel toi ta neile uhe
¨
¨
naite: „Pange tahele viigipuud
˜
ja koiki teisi puid. c 30 Kui te
¨
naete, et nad on pungas, siis
te teate, et suvi on ligidal.
˜
¨
31 Nonda ka teie, kui te naete
˜
¨
seda koike sundivat, siis teadke, et Jumala kuningriik1 on
¨
lahedal. 32 Ma kinnitan tei˜
le: see polvkond ei kao enne,
˜
kui see koik toimub. d 33 Taevas ja maa kaovad, aga minu
˜
sonad ei kao mitte. e
34 Vaadake, et te ei koor¨
¨ ¨
maks oma sudant liigsoomise,
purjutamise f ega elumurede¨
ga1, g et see paev ei tabaks teid
¨ ¨
ootamatult 35 nagu puunis. h
˜
Sest see tuleb koikide peale,
kes kogu maa peal elavad.
¨
¨
36 Pusige siis arkvel i ja anu˜
ge kogu aeg, j et teil onnestuks
˜
˜
pogeneda koige selle eest, mis
peab toimuma, ja seista Inimesepoja ees.” k
˜
˜
37 Nonda opetas Jeesus
¨
˜
paeval templis, kuid ohtul ta
¨ ¨
lahkus linnast ning oli oo¨
majal
mael, mida kutsutak˜
¨
se Olimaeks. 38 Ja kogu rahvas tuli varahommikul Jeesu˜
˜
21:31 1 Voib tolkida ka „kuningavalit˜
˜
sus”. 21:34 1 Voib tolkida ka „elatise
¨
parast muretsemisega”.
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se juurde templisse teda kuulama.
¨
˜
Lahedale oli joudnud
¨
hapnemata leibade puha, mida nimetatakse paasa¨
puhaks. a 2 Peapreestrid ja
kirjatundjad otsisid Jeesusest
˜
lahtisaamiseks sobivat voimalust, b sest nad kartsid rah¨
vast. c 3 Siis laks Saatan Juu¨ ¨
dasse, keda huuti Iskariotiks
¨
ja loeti nende kaheteistkumne
¨
hulka. d 4 Juudas laks ning
¨ ¨
raakis peapreestrite ja temp¨
liulematega1 sellest, kuidas ta
˜ ˜
¨
neile ara anda. e 5 Need roomustasid ja lubasid anda talle
˜
˜
hoberaha. f 6 Juudas noustus
˜
ja hakkas otsima soodsat voi¨
malust, et anda ta neile ara,
¨
kui rahvahulka lahedal ei ole.
˜
¨
7 Joudis katte hapnemata
¨
¨
leibade puha esimene paev,
mil tuleb ohverdada paasaoh¨
ver. g 8 Jeesus saatis valja
Peetruse ja Johannese ning
¨
utles neile: „Minge ja valmistage meile paasatoit.” h 9 Nad
¨
kusisid: „Kus sa tahad, et me
selle valmistame?” 10 Jee˜
sus vastas: „Kui te jouate linna, tuleb teile vastu mees, kes
˜
kannab savinou veega. Minge
¨
¨
tema jarel ¨ majja, kuhu ta laheb. i 11
˜ Oelge ¨ majaperemehele: „Opetaja kusib: „Kus on
¨
˜
kulalistetuba, kus ma voik¨ ¨
sin suua paasatoitu koos oma
¨
j ungritega?”” 12 See mees
¨
¨
¨
naitab teile katte suure ulemise toa, kus on vajalik sisustus
olemas. Seal tehke ettevalmis¨
tused.” 13 Nad laksid ja leid˜
sidki koik olevat just nii, nagu
¨
ta neile oli oelnud, ning nad
valmistasid paasatoidu.

22

¨
22:4 1 St templi korravalvurite ulevaatajatega.
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¨
˜
14 Kui tund katte joudis,
¨
laks Jeesus koos oma apost¨ ¨
¨
litega laua aarde. a 15 Ta utles neile: „Ma olen igatse¨ ¨
nud suua seda paasatoitu koos
teiega, enne kui ma kannatan,
¨
16 sest ma utlen teile: ma
¨ ¨
ei soo enam paasatoitu, kuni
˜
koik, mis on sellega seotud,
¨
¨
laheb taide Jumala kuningrii˜
gis1.” 17 Votnud vastu kari¨
¨
ka, esitas ta tanupalve ja ut˜
¨
les: „Votke see ja andke uks¨
teisele edasi, 18 sest ma ut¨ ¨
len teile: nuudsest peale ei joo
ma enam midagi, mis on valmistatud viinapuu viljast, kuni
tuleb Jumala kuningriik.”
˜
19 Siis vottis ta leiva, b esi¨
tas tanupalve, ning murdnud
¨
leiba, andis selle neile ja ut¨
les: „See sumboliseerib1 minu
keha, c mis teie eest antak¨
se.d Tehke seda minu malestue
seks ka edaspidi.” 20 Sama¨
moodi tegi ta karikaga parast
˜
¨ ¨
¨
ohtusooki ja utles: „See kari¨
kas sumboliseerib uut lepingut f minu vere alusel, g mis teie
eest valatakse. h
¨
21 Aga mu araandja on koos
minuga lauas.i 22 Inimese¨
¨
poeg laheb kull oma teed, nagu
¨
¨ ¨
on maaratud, j kuid hada sellele, kes tema reedab!” k 23 Seepeale hakkasid nad omavahel
¨
arutama, kes kull nende seast
seda teha kavatseb. l
˜
24 Siis tousis nende kes¨
¨
kel age vaidlus selle ule,
kes on nende seas suurim. m
¨
25 Kuid Jeesus utles neile: „Rahvaste kuningad pere¨
mehetsevad nende ule ja neid,
˜
¨
kellel on voim rahva ule,
˜
˜
22:16 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsu˜
˜
ses”. 22:19 1 Sona-sonalt „on”.

LUUKA 22:26–50
nimetatakse heategijateks1. a
¨
26 Teie hulgas aga argu olgu
b
nii, vaid kes teie seas on suurim, olgu nagu noorim, c ja kes
juhib, olgu nagu see, kes teenib. 27 Sest kumb on suu¨ ¨
˜
rem: kas see, kes soob1, voi
see, kes teenib? Kas mitte see,
¨ ¨
kes soob? Ent mina olen teie
keskel nagu see, kes teenib. d
28 Teie olete need, kes on
mu katsumustes e minu juurde
¨ ¨
jaanud. f 29 Ma teen teiega
kuningriigilepingu1, nagu mu
isa on teinud selle minuga, g
¨ ¨
30 et te sooksite ja jooksite
minu lauas mu kuningriigis h ja
˜
istuksite troonidel, i et moista
¨
kohut Iisraeli kaheteistkumne
¨
suguharu ule. j
31 Siimon, Siimon, Saatan
˜
on noudnud, et ta saaks teid
˜
˜
koiki s oeluda nagu nisu. k
¨
32 Aga mina olen sinu parast
tungivalt palvetanud, et su
¨
usk ara ei kaoks. l Kui sa oled
oma eksimust kahetsenud, siis
kinnita oma vendade usku.” m
¨
33 Peetrus utles talle: „Isand,
ma olen valmis minema koos
sinuga nii vangi kui ka surma.” n 34 Aga Jeesus kostis:
¨
„Ma utlen sulle, Peetrus: kukk
¨
ei kire tana enne, kui sa oled
kolm korda salanud, et sa
mind tunned.” o
¨
35 Jeesus kusis neilt: „Kui
¨
ma saatsin teid valja ilma kukru, toidupauna ja sandaalideta, p siis kas teil oli midagi puudu?” Nad vastasid: „Ei.” 36 Ta
¨
¨ ¨
utles neile: „Aga nuud, kellel on
˜
kukkur, votku see kaasa, samu˜ ˜
ti toidupaun. Ja kel pole moo¨ ¨
˜
ka, muugu oma pealisroivas ja
˜
22:25 1 Siin austav tiitel. 22:27 1 Voib
˜
¨ ¨
¨
tolkida ka „laua aares kulitab”. 22:29
˜
˜
1 Voib tolkida ka „lepingu kuningavalitsuse kohta”.
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˜ ˜
¨
ostku mook. 37 Ma utlen tei¨
le, et minus peab taide minema,
mis on kirjutatud: „Ta arvati
seadusrikkujate hulka.” a See
˜
¨
koik juba taitub minu kohta.” b
¨
38 Siis nad utlesid: „Isand,
˜ ˜
vaata, siin on kaks mooka.”
¨
Tema utles neile: „Sellest piisab.”
¨
39 Jeesus lahkus
ja laks
˜
¨
nagu tavaliselt Olimaele ning
¨
¨
j ungrid
jargnesid
talle. c
˜
¨
40 Kohale joudes utles ta neile: „Palvetage, et te kiusatu¨
sele jarele ei annaks.” d 41 Ta
¨
ise laks neist umbes kivivis˜
ke kaugusele, laskus polvili ja
palvetas: 42 „Isa, kui see on
˜
sinu tahe, siis vota see karikas
¨
¨
¨
minult ara. Siiski argu sundigu mitte minu, vaid sinu tahtmine.” e 43 Siis ilmus taevast
˜
ingel ja andis talle uut joudu. f
44 Kuid Jeesust valdas nii
¨
suur angistus, et ta palvetas
veel tungivamalt g ning tema
higi muutus otsekui verepiiskadeks, mis maha langesid.
45 Kui Jeesus palvetamast
˜
¨
¨
tousis, laks ta jungrite juurde
¨
ja nagi, et nad on kurbusest ja
kurnatusest uinunud. h 46 Ta
¨
utles neile: „Miks te magate?
˜
¨
Touske ules ja palvetage, et te
¨
kiusatusele jarele ei annaks.” i
¨ ¨
47 Kui Jeesus alles raakis, tuli rahvahulk, keda juh¨
tis Juudas, uks neist kahe¨
teistkumnest. Ta astus Jeesuse juurde, et talle suud anda. j
¨
48 Jeesus aga utles talle:
„Juudas, kas sa annad Ini¨
mesepoja suudlusega ara?”
¨
¨
49 Kui tema umber olijad na¨
gid, mis toimub, kusisid nad:
˜ ˜
„Isand, kas me peaksime
moo¨
˜
ga tombama?” 50 Uks neist
˜
¨
loigi ulempreestri orja, raiu-
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˜
¨
des sel parema korva ara. a
¨
51 Kuid Jeesus utles: „Aitab!”,
˜
puudutas orja korva ja tegi
¨
ta terveks. 52 Siis utles Jee¨
sus peapreestritele, templiulematele ja vanematele, kes olid
¨
talle jarele tulnud: „Kas ma
¨ ¨
olen roovel, et te olete tul˜ ˜
nud siia mookade ja nuiadega? b
¨
¨
53 Paevast paeva olin ma
koos teiega templis, c kuid te ei
puutunud mind. d Aga see on
˜
teie tund ja pimeduse voim.” e
˜
54 Nad votsid Jeesuse vahi
¨
˜
¨
alla, viisid ara f ja toid ulempreestri majja. Peetrus aga
¨
jargnes neile eemalt. g 55 Kui
˜
¨ ¨
nad siseoue keskel tule suu¨
tasid ja uheskoos maha istusid, oli Peetruski
nende hul¨
¨
gas. h 56 Uks teenijat udruk
¨
nagi teda tulevalgel istumas,
¨
¨
silmitses teda lahemalt ja utles: „Ka see mees oli koos
temaga.” 57 Ent Peetrus salgas seda: „Ma ei tunne teda,
˜
¨
naine.” 58 Mone aja parast
¨
¨
utles keegi teine teda nahes:
¨
„Ka sina oled uks nendest.”
¨
Kuid Peetrus utles: „Ei, mina
¨
kull ei ole!” i 59 Umbes tund
¨
aega hiljem kinnitas veel uks
¨
mees: „Paris kindlasti oli ka
see mees koos temaga, sest
ta on ju galilealane!” 60 Aga
¨
Peetrus utles: „Ma ei tea, mil¨ ¨
lest sa raagid.” Ja sedamaid,
¨ ¨
kui ta alles raakis, kires kukk.
¨ ¨
61 Seepeale Isand poordus,
vaatas Peetrusele otsa ning
Peetrusele tulid meelde tema
˜
¨
sonad „Enne kui kukk tana kireb, salgad sa mu kolm korda
¨
¨
¨
ara”. j 62 Ja Peetrus laks valja ning nuttis kibedasti.
63 Siis hakkasid mehed, kes
Jeesust vahi all hoidsid, k Jee˜
sust monitama ja peksma. l
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¨
64 Kui nad olid tema
¨ nao kat¨
nud, kusisid nad: „Utle, proh˜
vet, kes sind loi?” 65 Ja nad
teotasid teda veel paljude muu˜
de sonadega.
¨
66 Kui saabus paev, tuli
˜
kokku rahvavanemate noukogu, kuhu kuulusid nii peapreestrid kui ka kirjatundjad. a
Nad viisid Jeesuse sanhedrini¨
saali ning utlesid: 67 „Kui sa
¨
oled messias, siis utle seda
meile.” b Tema kostis: „Isegi
¨
kui ma teile utleksin, ei usuks
te ju seda. 68 Ja kui mina
¨
teilt kusiksin, ei vastaks te mi¨ ¨
dagi. 69 Nuudsest peale hak¨
kab Inimesepoeg c istuma va¨
geva Jumala paremal kael.” d
¨
˜
70 Seepeale utlesid nad koik:
„Nii et sina oled siis Jumala
poeg?” Tema vastas: „Jah,
¨
olen.”1 71 Nad utlesid: „Mis
tunnistust meil veel vaja on?
Me oleme seda kuulnud ta
enda suust.” e
˜
˜
Seepeale nad koik tousid ja viisid Jeesuse Pi¨ ¨
latuse juurde. f 2 Nad suudistasid teda: g „Me oleme leidnud, et see mees eksitab
meie rahvast, keelab maks¨
ta makse keisrile h ja utleb, et tema on kuningas, mes¨
sias.” i 3 Pilatus kusis Jeesuselt: „Kas sina oled juutide kuningas?” Tema vastas:
¨
„Jah, olen.”1 j 4 Siis utles Pilatus peapreestritele ja rahvale: „Ma ei leia sellel inimesel
¨
¨ ¨
mingit suud.” k 5 Aga nad kai¨
sid peale: „Ta assitab rahvast
¨
˜
ules, opetades kogu Juudamaal ja Galileast alates siiani
¨
¨
valja.” 6 Seda kuuldes kusis
Pilatus, kas ta on galilealane.

23

˜
˜
¨
22:70 1 Sona-sonalt „te ise utlete seda”.
˜
˜
¨
23:3 1 Sona-sonalt „sa ise utled seda”.

LUUKA 23:7–31
7 Teinud kindlaks, et Jeesus
on Herodese1 halduspiirkonnast, a saatis ta tema edasi He¨
rodese juurde, kes oli neil paevil samuti Jeruusalemmas.
¨
8 Kui Herodes Jeesust na˜ ˜
¨
gi, roomustas ta vaga. Ta oli
¨
juba pikemat aega teda naha
tahtnud, kuna ta oli temast
¨
˜
kuulnud b ja lootis naha mond
tema imetegu. 9 Ta hakkas
¨
teda pikalt kusitlema, aga
Jeesus ei vastanud midagi. c
10 Kuid peapreestrid ja kirja˜
¨ ¨
tundjad tousid ning suudista¨
sid Jeesust agedalt. 11 Siis
˜
Herodes koos oma sodurite˜
d
ga alandas ja monitas teda, e
˜
riietades ta uhkesse roivasse,
¨
ning seejarel saatis tema Pilatuse juurde tagasi. 12 Sel¨
samal paeval said Herodes ja
˜
Pilatus sopradeks, kuigi enne
seda olid nad olnud vaenujalal.
13 Siis kutsus Pilatus kok¨
ku peapreestrid, ulemad ja
¨
rahva 14 ning utles neile:
˜
„Te toite selle mehe minu juur¨
˜
de kui rahva massule ohutaja. Ma kuulasin ta teie ees
¨
¨ ¨
ule, aga leidsin, et teie suudistused tema vastu on alusetud. f 15 Ka Herodes ei leid¨ ¨
nud temas suud, sest ta saatis
tema meie juurde tagasi. See
mees pole teinud midagi, mis
¨ ¨
oleks surma vaart. 16 See¨
parast ma karistan teda g ja lasen vabaks.” 17 - - -1 18 Aga
kogu rahvas karjus: „Hukka
ta! Vabasta meile Barabas!” h
19 (See mees oli heidetud
˜
vangi morva ja linnas toi¨
¨
munud massu parast.) 20 Pi23:7 1 Herodes Antipas, Herodes Suure
poeg. 23:17 1 See salm puudub vani¨
mates kreekakeelsetes kasikirjades. (Vt
lisa A3.)
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f Joh 18:38

g Mt 27:26
Joh 19:1

h Mt 27:20, 21
Mr 15:11
Joh 18:40


Teine veerg
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d Mr 15:21
Joh 19:17

e Mr 13:17

f Mt 24:19
Lu 21:23

g Ho 10:8

¨ ¨
latus raakis nendega uuesti,
sest ta tahtis Jeesust vabaks
lasta. a 21 Nemad aga hakka¨ ¨
sid karjuma: „Loo ta postile!
¨
¨ ¨
Loo ta postile!” b 22 Ta utles
neile kolmandat korda: „Mis¨
parast? Mida halba see mees
on teinud? Ma pole leidnud
tema juures midagi, mis oleks
¨ ¨
surma vaart. Ma karistan teda
ja lasen ta vabaks.” 23 Kuid
˜
¨ ¨
rahvas noudis haalekalt, et
¨ ¨
Jeesus postile loodaks, ja rah¨ ¨
¨
va haal jai peale. c 24 Pila˜
tus otsustas teha nende noud¨ ¨
mist mooda. 25 Ta vabastas
¨
mehe, keda nad kusisid ning
kes oli heidetud vanglasse
¨
˜
¨
massu ja morva parast, aga
Jeesusega tegi ta nende taht¨
mise jargi.
26 Kui nad Jeesust minema
¨
viisid, pidasid nad kinni Kuree¨
nest parit mehe Siimoni, kes
oli parasjagu maalt linna tulemas, ja panid tema selga piinaposti1, et ta kannaks seda Jee¨
¨
suse jarel.d 27 Jeesusele jargnes suur hulk rahvast, sealhulgas naised, kes tagusid
endale kurbusest vastu rinda ja
¨
halasid tema parast. 28 Jee¨ ¨
sus pooras end nende poole
¨
¨
ja utles: „Jeruusalemma tutred,
¨
¨
arge nutke minu parast. Nut¨
ke hoopis endi ja oma laste pa¨
e
paevad,
rast, 29 sest tulevad
˜
¨
kui oeldakse: „Onnelikud on
viljatud naised, emaihud, mis ei
¨
ole sunnitanud, ja rinnad, mis
¨
ei ole imetanud.” f 30 Siis oel¨
dakse magedele: „Langege meie
¨
peale!” ja kungastele: „Katke
meid!” g 31 Sest kui tehakse
˜
nonda, kui puus on veel mahla,
mis saab veel siis, kui see on
kuivanud?”
˜
23:26 1 Vt „Sonaseletusi”.
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32 Jeesusega koos viidi
hukkamisele veel kaks meest,
nad
kurjategijat. a 33 Kui
˜
joudsid paika, mida nimetab
takse Pealuuks, panid nad
Jeesuse ja kurjategijad posti
¨
¨
kulge: uhe kurjategija temast
paremale ja teise vasakule. c
¨
34 Aga Jeesus utles: „Isa,
anna neile andeks, sest nad ei
tea, mida nad teevad.” Ja nad
¨
heitsid liisku, et jagada ara
tema riided. d 35 Rahvas sei˜
sis ja vaatas koike pealt,
¨
aga ulemad irvitasid: „Tei¨ ¨
¨ ¨
¨ ¨
si ta paastis, paastku ta nuud
iseennast, kui ta on Jumala
¨
saadetud messias, see arava˜
˜
litu.” e 36 Ka sodurid monitasid teda, tulid tema juurde
ja pakkusid talle haput veini, f
¨
37 oeldes: „Kui sa oled juuti¨ ¨
de kuningas, siis paasta end.”
38 Jeesuse kohal oli tahvel
kirjaga „See on juutide kuningas”. g ¨
39 Uks postil rippuvatest
kurjategijatest pilkas teda: h
„Eks sina ole ju messias?
¨ ¨
Paasta ennast ja ka meid!”
40 Teine aga noomis teda:
„Kas sa siis Jumalat ei karda?
Sulle endale on ju langetatud
sama kohtuotsus. 41 Meie
˜
puhul on see oiglane, sest
¨ ¨
me saame oma tegusid mooda, aga see mees pole teinud
¨
midagi halba.” 42 Ja ta utles: „Jeesus, pea mind meeles,
˜
kui sa kuningavoimu saad.” i
43 Jeesus kostis talle: „Ma
¨
kinnitan sulle tana,1 sa oled
koos minuga paradiisis.” j
23:43 1 Algses kreeka tekstis ei kasu¨
¨
˜
tatud kirjavahemarke. Kaesolevas tolkes
¨
¨
on pandud koma „tana” jarele, sest seda arusaama toetavad teised piiblisalmid (Joh 20:17; Ap 1:1–3, 9; 10:40; 1Ko
15:20; Kol 1:18).
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d L 22:18
Mt 27:35
Mr 15:24
Joh 19:24

e L 22:7, 8
Mt 27:42, 43
Mr 15:31

f L 69:21
g Mt 27:37
Mr 15:26
Joh 19:19

h Mt 27:44
Mr 15:32

i Lu 1:32, 33
j Jes 11:6
Jes 35:1
Jes 65:17
Ap 24:15
Ilm 21:1
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a Mt 27:45
Mr 15:33

b 2Mo 26:
31–33

c Heb 10:
19, 20

d L 31:5
e Mt 27:50
f Mt 27:54
g Mt 27:55, 56
Mr 15:40, 41
Lu 8:2, 3

h Mt 27:57–60
Mr 15:43–46
Joh 19:38

i 5Mo 21:
22, 23

j Jes 53:9
k Mr 15:42
Joh 19:42

l 2Mo 20:9, 10
5Mo 5:13, 14

¨
44 Oli kaes umbes kuues
¨
tund1, kuid ule maa laskus
¨
pimedus, mis kestis uheksan¨
da tunnini2, a 45 sest paike¨
sevalgus kadus. Ja puhamu
¨
˜
eesriie b karises keskelt lohki. c
¨ ¨
¨ ¨
46 Jeesus huudis valju haale¨
ga: „Isa, sinu katte ma usaldan
¨
oma vaimu1!” d Seda oelnud,
ta suri2. e 47 Kui sadakonna¨
¨
¨
ulem nagi, mis toimus, ulistas
¨
ta Jumalat ja utles: „See ini˜
˜
mene oli toesti oige!” f 48 Kui
kogu rahvas, kes oli toimuva
¨
˜
parast kokku tulnud, oli koike
¨
¨
¨
seda nainud, laks igauks koju,
tagudes endale vastu rinda.
˜
49 Aga koik, kes olid Jeesust
tundnud, seisid eemal. Samu¨
˜
ti olid seal ja nagid koike seda
¨
naised, kes olid jargnenud talle Galileast. g
¨
50 Oli uks mees nimega
¨
Joosep, ulemkohtu1 liige, hea
˜
ja oiglane mees. h 51 (Tema
¨ ¨
¨
polnud haaletanud ulemkohtu
sepitsuste ja tegevuse poolt.)
¨
Ta oli parit Arimaatiast, Juudamaa linnast, ja ootas Jumala kuningriiki1. 52 See mees
¨
laks Pilatuse juurde ning palus endale Jeesuse surnuke˜
ha. 53 Ta vottis selle alla, i
¨
mahkis peenlinase riide sisse
ja asetas kaljusse raiutud
hauakoopasse, j kuhu polnud
veel kedagi pandud. 54 Oli
¨
ettevalmistuspaev k ja algamas
¨
oli hingamispaev. l 55 Naised,
kes olid tulnud koos Jeesu¨
sega Galileast, laksid samuti
¨
ning vaatasid hauda ja nagid,
¨
23:44 1 Umbes kell 12 paeval. 2 Umbes
˜
˜
kella 15-ni. 23:46 1 Voib tolkida ka „elu˜
˜
vaimu”. 2 Voib tolkida ka „tegi ta viim˜
˜
˜
se hingetombe”. 23:50 1 Voib tolkida
˜
˜
ka „sanhedrini”. 23:51 1 Voib tolkida ka
„kuningavalitsust”.

LUUKA 23:56–24:24
kuidas tema surnukeha sinna
¨
pandi. a 56 Nad laksid taga˜
si, et valmistada lohnaaineid
˜
˜
ja healohnalisi olisid. Hinga¨
mispaeval nad aga puhkasid, b
¨
¨
nagu kask utleb.
¨
¨
Nadala esimesel paeval
¨
laksid nad varahommikul hauakoopa juurde, kaasas
˜
lohnaained, mis nad olid val¨
mistanud. c 2 Nad nagid, et
¨
kivi on haua eest ara vee¨
retatud, d 3 ja lainud sisse, ei
leidnud nad sealt oma isanda
Jeesuse keha. e 4 Nad olid se¨
gaduses, kuid akki seisis nen˜
¨
de korval kaks saravates riietes meest. 5 Naised kohku˜
sid ja loid silmad maha. Me¨
hed utlesid neile: „Miks te
otsite elavat surnute hulgast? f 6 Teda pole siin, ta on
¨
¨
ules aratatud. Tuletage meel¨ ¨
de, kuidas ta raakis teile veel
Galileas olles, 7 et Inimese¨
poeg antakse patuste katte ja
¨ ¨
luuakse postile, kuid kolman¨
¨
¨
dal paeval aratatakse ules.” g
8 Siis meenusid neile Jee¨ ¨
˜
suse sonad h 9 ja nad poordusid haua juurest tagasi
˜
ning teatasid koigest sellest
¨
¨
˜
neile uheteistkumnele ja koigile teistele. i 10 Need naised olid Maarja Magdaleena,
Johanna ja Jaakobuse ema
¨
¨ ¨
Maarja. Ka ulejaanud naised,
¨ ¨
kes olid koos nendega, raakisid neist asjadest apostlitele.
˜
11 Kuid naiste sonad tundu¨
sid apostlitele tuhja jutuna ja
nad ei uskunud neid.
12 Peetrus aga jooksis
haua juurde. Ta vaatas kummardudes hauakoopasse ja
¨
¨
¨
nagi uksnes surilinu. Siis laks
¨
ta ara, imestades endamisi,
¨
mis oli kull juhtunud.

24
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¨
13 Selsamal paeval olid kaks
¨
¨
jungrit teel Emmause kulla,
¨
mis asus umbes kumne kilomeetri1 kaugusel Jeruusalemmast. 14 Teel vestlesid nad
˜
omavahel koigest juhtunust.
15 Kui nad siis vestlesid ja
¨
arutlesid, lahenes neile Jee˜
sus ning kondis nendega kaasa, 16 aga nad ei tundnud
¨
¨
teda ara. a 17 Jeesus kusis
˜
neilt: „Mida te siin kondides
¨
omavahel arutate?” Nad jaid
¨
¨
kurva naoga seisma. 18 Uks
neist, nimega Kleopas, vas˜ ˜
tas talle: „Kas sa oled vooramaalane ja elad Jeruusalemmas omaette, nii et sa
¨
ei tea,1 mis seal neil paevil
¨
on juhtunud?” 19 Jeesus ku¨
sis neilt: „Mis nimelt?” Nad utlesid talle: „See, mis puudutab
naatsaretlast Jeesust, b kes
¨
˜
oli prohvet, vagev teos ja sonas Jumala ja kogu rahva ees. c
¨
20 Meie peapreestrid ja ule˜
mad lasid ta surma mois˜
d
ta ja loid ta postile. 21 Aga
meie lootsime, et tema on see,
¨
kes Iisraeli vabastab.e Tana
on selle toimumisest juba kol¨
˜
mas paev. 22 Moned naised
meie seast panid meid jahmu¨
ma, sest nad laksid varakult
haua juurde, f 23 kuid ei leidnud tema surnukeha ning tulid ja teatasid, et neile olid il¨
mutanud end inglid, kes utle¨
sid, et ta elab. 24 Siis laksid
˜
moned meie seast haua juur¨
˜
de g ja nagid, et koik on just nii,
¨
nagu naised olid oelnud, aga
¨
teda nad ei nainud.”
˜
˜
24:13 1 Sona-sonalt „60 staadioni”. (Vt
˜
¨
lisa B14.) 24:18 1 Teine voimalik tahen¨
dus: „kas sa oled ainus kulaline Jeruusalemmas, kes ei tea”.
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¨
25 Jeesus utles neile: „Oh te
˜
moistmatud ja pikaldased usku˜
ma koike, mis prohvetid on
¨ ¨
raakinud! 26 Kas messias ei
pidanud siis niimoodi kannatama a ja oma auhiilgusse minema?” b 27 Ja alustades Moo˜
sese seadusest ja koigist prohvetiraamatutest, c seletas ta nei¨
˜
¨
le ara koik, mis puhakirjas
tema kohta on kirjutatud.
˜
28 Viimaks joudsid nad sel¨
¨
le kula lahedale, kuhu nad olid
minemas, ja Jeesus tegi, nagu
¨
jatkaks ta oma teed. 29 Aga
¨
¨ ¨
nad kaisid talle peale: „Jaa
˜
meie juurde, sest ohtu on saa¨
¨ ¨
bumas ja paev on juba moo¨
das.” Seepeale laks ta sisse
¨
ja jai nendega. 30 Kui nad
˜
koos einestasid, vottis ta lei¨
va, esitas tanupalve, murdis
ja ulatas neile. d 31 Selle pea¨
le laksid nende silmad lah¨
ti ja nad tundsid ta ara,
tema aga kadus nende silme
¨
¨
eest. e 32 Nad utlesid ukstei¨
˜
sele: „Eks meie suda ju polenud, kui ta meiega teel olles
¨ ¨
¨
raakis ja meile puhakirja sel˜
gitas?” 33 Nad tousid kohe
¨
ning laksid tagasi Jeruusalem¨
ma ning leidsid need uksteist
ja teised, kes olid nendega.
¨
34 Need utlesid: „Isand on
˜
¨
¨
toesti ules aratatud! Ta ilmutas end Siimonile.” f 35 Siis
¨ ¨
raakisid nemadki teel juhtunust ja sellest, kuidas nad olid
¨
¨
tema leivamurdmise jargi ara
tundnud. g
¨ ¨
36 Kui nad sellest raakisid, ilmus Jeesus ise nen¨
de keskele ja utles: „Rahu
h
teile!” 37 Nad olid hirmul ja
¨
kohkunud, arvates, et nae¨
vad vaimu. 38 Ta utles neile: „Miks te kardate ja kahtle¨
te oma sudames? 39 Vaada-

LUUKA 24:25–53
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¨
ke mu kasi ja jalgu, et see olen
mina. Puudutage mind ja vaadake, sest vaimul ei ole liha
¨
ega luid, nagu te naete minul
¨
¨
olevat.” 40 Seda oeldes nai¨
tas ta neile oma kasi ja jalgu.
˜ ˜
41 Aga kui nad suurest roo¨
must ja hammastusest ei suut¨
nud ikka veel uskuda, kusis ta
neilt: „Kas teil on siin midagi
¨ ¨
suua?” 42 Nad ulatasid talle
¨
¨
tuki kupsetatud kala 43 ning
˜
˜
ta vottis selle ja soi seda nende silme all.
¨
44 Siis Jeesus utles neile:
¨
„Kas te ei maleta, mida ma tei¨ ¨
le raakisin, kui olin veel koos
˜
teiega, a et koik, mis on minu
kohta kirjutatud Moosese seaduses, prohvetiraamatutes ja
¨
lauludes, peab taide minema?” b
¨
45 Siis avas ta taielikult nende
˜
¨
moistuse, nii et nad said puha¨
kirjast aru, c 46 ja utles neile:
„Kirjutatud on, et messias peab
¨
kannatama ja et ta aratatak¨
se kolmandal paeval surnuist
¨
ules d 47 ja et tema nimel kuu˜
lutatakse koigi rahvaste hulgas e alates Jeruusalemmast, f
et pattude andekssaamiseks on
vaja kahetseda. g 48 Teie peate nendest asjadest tunnistust
andma. h 49 Ma saadan teie
peale selle, mida mu isa on
˜
¨ ¨
tootanud. Jaage seniks selles¨ ¨
se linna, kuni teid ruutatakse
¨
i
taevast tuleva vaega.”
50 Ta viis nad Betaania˜
¨
¨
ni ning tostis oma kaed ules
˜
˜
ja onnistas neid. 51 Neid onnistades lahkus ta nende juu˜
¨
rest ja ta voeti ules taevasse. j
52 Nad kummardasid tema
¨ ¨
˜ ˜
ees ning poordusid suure roomuga Jeruusalemma tagasi. k
53 Ja nad olid kogu aeg temp¨
lis ning ulistasid Jumalat. l
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Jeesuse matmine (38–42)
¨
20 Tuhi haud (1–10)
Jeesus ilmutab end Maarja
Magdaleenale (11–18)
¨
Jeesus ilmutab end jungritele (19–23)
Toomas kahtleb, kuid hiljem
usub (24–29)
¨
Selle rullraamatu eesmark (30, 31)
¨
21 Jeesus ilmutab end jungritele

(18–27)

¨
16 Jeesuse jungritel tuleb surmaga
silmitsi seista (1–4a)
¨
Puha vaimu abi (4b–16)
¨
Jungrite kurbus muutub
˜ ˜
roomuks (17–24)
¨
Jeesus on maailma ara
˜
voitnud (25–33)
17 Jeesuse viimane palve koos
apostlitega (1–26)
˜
Kes opib tundma Jumalat, saab
igavese elu (3)
Kristlased ei kuulu
maailma (14–16)
˜
˜
„Sinu sona on tode” (17)
„Ma olen andnud neile teada sinu
nime” (26)

(1–14)

18 Juudas reedab Jeesuse (1–9)
˜ ˜
Peetrus kasutab mooka (10, 11)
Jeesus viiakse Hannase juurde (12–14)
¨
Peetrus salgab Jeesuse ara esimest
korda (15–18)
Jeesus Hannase ees (19–24)

˜

˜
ja Sona
˜
ja Sona
oli jumal2. c 2 Tema oli algu˜
ses Jumala juures. 3 Koik on
tulnud olemasollu tema kaudu d ja ilma temata ei ole tulnud olemasollu mitte midagi.
4 Tema kaudu on tulnud
olemasollu elu ja tema elu oli
inimestele valguseks. e 5 Val¨
gus sarab pimeduses f ja pime˜
dus ei saa sellest voitu.
Alguses oli Sona1
1 oli
Jumala juures

a

b

¨
1:1 1 Jeesuse kui Jumala tahtsaima
¨ ¨
¨
eestraakija uks nimesid nii enne tema
¨
maist teenistust, selle ajal kui ka parast
˜
˜
seda (Joh 1:14; Ilm 19:13). 2 Voib tolkida ka „jumalasarnane”, „jumalik”.

Peetrus kinnitab, et armastab
Jeesust (15–19)
„Toida mu lambakesi” (17)
Mis saab Jeesuse armastatud
¨
jungrist (20–23)
˜
˜
Loppsona (24, 25)

PTK 1
a Kol 1:15
Ilm
˜ 19:11, 13

b Op 8:22, 30
c Jes 9:6
Joh 1:18
Flp 2:5, 6

d Joh 1:10
e Joh 8:12
f Joh 3:19


Teine veerg
a Mt 3:1
Lu 3:2

b Mt 3:11
c Joh 1:19, 20
d Mt 4:16, 17
Joh 3:19
Joh 12:46
1Jo 2:8
e Joh 1:14
f 1Mo 1:26
1Ko 8:6
Kol 1:16
Heb 1:2

¨
6 Tuli uks mees, kes oli Jumala saadetud; tema nimi oli
Johannes. a 7 Ta tuli kui tunnistaja: ta tuli andma tunnis˜
tust valguse kohta, b et koiksugused inimesed tema tunnistuse kaudu uskuma hakkaksid. 8 Tema ise ei olnud
valgus,c vaid ta pidi valguse
kohta tunnistust andma.
˜
9 Toeline valgus, mis val˜
gustab koiksuguseid inimesi,
oli tulemas maailma. d 10 Ta
oli maailmas e ja maailm oli tulnud olemasollu tema kaudu, f
kuid maailm ei tundnud te¨
da ara. 11 Ta tuli oma koju,

JOHANNESE 1:12–33

˜
aga tema oma rahvas ei vot˜
nud teda vastu. 12 Ent koigi˜
le, kes ta vastu votsid, andis ta
˜
oiguse saada Jumala lasteks, a
sest nad uskusid tema nimes¨
se. b 13 Nad ei sundinud mitte lihast ja verest ega inimisa
tahtest, vaid Jumalast. c
˜
14 Sona sai inimeseks d ja
¨
elas meie keskel ning me nagime tema auhiilgust, Isa
¨
ainusundinud poja1 e auhiil¨
gust. Ta oli tais Jumala armu2
˜
ja tode. 15 (Johannes andis
¨ ¨
tema kohta tunnistust, ta huudis: „Tema on see, kelle kohta
¨
¨
ma utlesin: „Kes tuleb parast
mind, on minust suurem, sest
ta oli olemas enne mind.””) f
˜
16 Me koik oleme saanud
¨
rohkelt osa tema kulluslikust armust. 17 Anti ju seadus Moosese kaudu, g arm h ja
˜
tode tulid aga Jeesus
Kristu¨
se1 kaudu. i 18 Ukski inime¨
ne ei ole Jumalat kunagi nai¨
nud. j Ainusundinud poeg, kes
on Jumala sarnane1 k ja on Isa
˜
¨ ¨
korval2, l on raakinud, milline
m
ta on.
19 Niisugune on Johannese
tunnistus, mille ta andis, kui
juudid saatsid Jeruusalemmast
¨
preestreid ja leviite temalt kusima: „Kes sa oled?” n 20 Ta
tunnistas salgamata: „Mina ei
¨
ole messias.” 21 Nad kusisid
temalt: „Kes sa siis oled?
˜
1:14 1 St ainsa poja, kelle Jumal loi
¨
˜
˜
¨
uksinda. 2 Voib tolkida ka „arateeni¨
mata lahkust”, „ulimat headust”. 1:17
¨
1 Kristus (heebreaparaselt „messias”) ei
˜
¨
ole Jeesuse nimi. Selle sona tahendu˜
seks on „voitu”, „salvitu”. 1:18 1 Fraa¨
si „ainusundinud poeg, kes on Jumala
˜
sarnane” voib vanimate kreekakeelsete
¨
¨
˜
¨
kasikirjade jargi tolkida ka „ainusundi˜
˜
¨
nud jumal”. 2 Sona-sonalt „rupes”; viitab erilisele soosingule.
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1Jo 3:1

b Ga 3:26
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1Pe 1:23
1Jo 3:9

d Flp 2:7
1Ti 3:16
Heb 2:14

e Joh 3:16
1Jo 4:9

f Joh 8:58
g 2Mo 31:18
h Ro 3:23, 24
Ef 1:5, 6

i Joh 8:31, 32
Joh 14:6
Joh 18:37

j 2Mo 33:
17, 20
Joh 6:46

k Joh 1:1
˜

l Op 8:22, 30
m Mt 11:27
n Lu 3:15
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a Mal 4:5
b 5Mo 18:15
Joh 6:14, 15
Joh 7:37, 40
Ap 3:22

c Jes 40:3
d Mt 3:1, 3
Mr 1:3
Lu 1:67, 76
Lu 3:3, 4
Lu 7:27, 28

e Mt 3:11
f Mt 3:1, 6
g Ap 8:32, 35
1Pe 1:18, 19
Ilm 5:6

h Jes 53:7, 11
Joh 6:51
1Ko 15:3
Heb 9:13, 14
1Pe 2:24
1Jo 2:1, 2
1Jo 3:5
1Jo 4:14

i Joh 1:15
j Ap 19:4
k Mt 3:16
Mr 1:10
Lu 3:22

¨
Oled sa Eelija?” a Tema utles: „Ei ole.” — „Kas sa oled
see kauaoodatud prohvet?” b
¨
Tema vastas: „Ei.” 22 Nad ut¨ ¨
lesid talle: „Kes sa oled? Raagi,
˜
et voiksime anda vastuse neile, kes meid saatsid. Mida sa
¨
enda kohta utled?” 23 Ta kos¨ ¨
tis: „Mina olen see, kes huuab
˜
korbes: „Tehke sirgeks Jehoo¨
va1 tee!”, c nagu on oelnud prohvet Jesaja.” d 24 Need saadetud olid variseride hulgast.
¨
¨
25 Nad kusitlesid teda ja utlesid talle: „Miks sa siis ristid,
kui sa pole ei messias, Eelija ega see prohvet?” 26 Johannes vastas neile: „Mina
ristin veega. Teie keskel seisab
aga keegi, keda te ei tunne,
¨
27 kes tuleb minu jarel. Mina
¨ ¨
pole vaart tema sandaalirihma¨ ¨
gi lahti paastma.” e 28 See toimus Betaanias teisel pool Jordanit1, kus Johannes ristis. f
¨
¨
¨
29 Jargmisel paeval nagi
Johannes Jeesust enda poole
¨
¨
tulemas ja utles: „Ennae, Ju˜
¨
g
mala Tall, kes votab ara maailma patu! h 30 Tema on see,
¨
¨
kelle kohta ma utlesin: „Parast
mind tuleb mees, kes on minust suurem, sest ta oli olemas enne mind.” i 31 Minagi
ei tundnud teda, aga ma olen
tulnud veega ristima selleks,
et Iisrael temast teada saaks.” j
32 Johannes tunnistas veel:
¨
„Ma nagin, kuidas vaim tuvina
¨
taevast alla laskus ja jai tema
peale. k 33 Ka mina ei tundnud teda, aga see, kes saa¨
tis mind veega ristima, utles
¨
mulle: „Kelle peale sa naed
1:23 1 Vt lisa A5. 1:28 1 St Jordani ida˜
kaldal. Siin pole moeldud Jeruusalem¨
ma lahedal asunud Betaaniat.
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¨ ¨
vaimu laskuvat ja jaavat, a ongi
¨
see, kes ristib puha vaimuga.” b
¨
34 Ma nagin seda ja tunnistan, et tema on Jumala poeg.” c
¨
¨
35 Jargmisel paeval seisis
¨
Johannes jalle seal koos
¨
¨
oma kahe jungriga. 36 Ta na¨ ¨
¨
gi Jeesust moodumas ja utles: „Vaadake, Jumala Tall!” d
¨
37 Kui need kaks jungrit seda
¨
kuulsid, jargnesid nad Jeesuse¨ ¨
¨
le. 38 Jeesus poordus umber,
¨
¨
ja nahes neid endale jargne¨
mas, kusis ta: „Mida te soovi¨
te?” Nemad utlesid talle: „Rabi
¨
˜
˜
[mis tahendab tolkes opetajat],
¨
kus sa peatud?” 39 Ta utles
¨
neile: „Tulge, siis naete.” Nad
¨
¨
laksidki ja nagid, kus ta pea¨
¨
tub, ning jaid sel paeval te¨
ma juurde. See toimus kumnenda tunni paiku1. 40 Andreas, e Siimon Peetruse vend,
¨
oli uks neist kahest, kes olid
¨
kuulnud, mida Johannes utles,
¨
ja Jeesusele jargnenud. 41 Ta
˜
leidis koigepealt oma venna Sii¨
moni ja utles talle: „Me oleme leidnud messia!” f („Mes¨
˜
˜
sias” tahendab tolkes voitut.)
42 Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus vaatas selle¨
le otsa ja utles: „Sina oled Siig
mon, Johannese poeg. Sinu
¨
nimi olgu Keefas.” (Keefas1 ta˜
hendab tolkes kaljut.) h
¨
¨
43 Jargmisel paeval tahtis
Jeesus minna Galileasse. Ta
¨
kohtas Filippust i ja utles tal¨
le: „Jargne mulle!” 44 Filippus oli Betsaidast, samast
linnast, kust olid Andreas
ja Peetrus. 45 Filippus leidis
¨
Naatanaeli j ja utles talle: „Me
¨
1:39 1 Umbes kell 16. 1:42 1 Kreekaparaselt Peetrus.
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c Mt 3:17
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e Mt 4:18

f Tn 9:25

g Mt 10:2
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h Mt 16:18

i Mt 10:2, 3

j Mt 10:2, 3
Lu 6:13, 14
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Tn 7:13
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PTK 2
e Mr 7:3

oleme leidnud selle, kellest
Mooses on kirjutanud oma
seaduses ja prohvetid oma
raamatutes: Jeesuse, Joosepi a
poja, Naatsaretist.” 46 Naa¨
tanael aga kusis temalt: „Kas
˜
Naatsaretist voib tulla midagi head?” Filippus vastas:
¨
„Eks tule ja vaata.” 47 Nahes Naatanaeli enda poole tu¨
lemas, utles Jeesus tema koh˜
ta: „See on toeline iisraellane, kelles pole valelikkust.” b
¨
48 Naatanael kusis temalt:
„Kust sa mind tunned?” Jee¨
sus vastas: „Ma nagin sind
viigipuu all, enne kui Filippus sind kutsus.” 49 Naatanael kostis: „Rabi, sina oled
Jumala poeg, sina oled Iisrae˜
li kuningas.” c 50 Jeesus so¨
nas: „Kas sa usud sellepa¨
¨
rast, et ma utlesin, et nagin
¨
sind viigipuu all? Sa saad naha
veel suuremaid asju kui need.”
51 Ta lisas: „Ma kinnitan tei˜
¨
le ja see on tosi: te saate naha
taevast avatuna ja Jumala ing˜
leid tousmas ja laskumas Inimesepoja juurde.” d
¨
Kolmandal paeval toimus
Galilea Kaanas pulmapidu.
Jeesuse ema oli seal 2 ning
¨
ka Jeesus ja tema jungrid olid
pulma kutsutud.
˜
¨
3 Kui vein otsa loppes, utles Jeesusele ta ema: „Neil ei
ole veini.” 4 Jeesus aga vastas: „Mis see minusse ja sinusse puutub? Minu tund ei ole
¨
veel tulnud.” 5 Ta ema utles
teenritele: „Mida tahes ta tei¨
le utleb, seda tehke.” 6 Seal
seisis juutide puhastusrituaa¨
lide parast kuus kivist veeanu¨
mat, e millest igauks mahutas

2

JOHANNESE 2:7–3:4

˜ ˜
kaks-kolm mootu1. 7 Jeesus
¨
¨
utles neile: „Taitke anumad
¨
¨ ¨
veega!” Ja nad taitsid need aa¨
retasa. 8 Siis ta utles: „Am¨ ¨
mutage nuud neist ja viige pulmavanemale!” Ja nad tegid nii.
9 Kui pulmavanem maitses
vett, mis oli veiniks muudetud,
¨
teadmata veini paritolu (vett
ammutanud teenrid aga teadsid seda), kutsus ta peigmehe
¨
˜
10 ja utles talle: „Koik teised
˜
pakuvad koigepealt head veini, ja kui inimesed on joobnud,
siis kehvemat. Sina aga tood
¨
alles praegu hea veini valja.”
11 See Jeesuse tegu Galilea
Kaanas oli tema esimene tun¨
¨
nustaht. Ta tegi oma vae ava¨
likuks, a ja tema jungrid uskusid temasse.
¨
¨
12 Parast seda laks ta koos
¨
oma ema, vendade b ja jungritega alla Kapernauma, c aga
¨ ¨
nad ei jaanud sinna kauaks.
¨
13 Juutide paasapuha d oli
¨
¨
¨
lahedal ning Jeesus laks ules
¨
Jeruusalemma. 14 Seal nagi
ta templis veiste, lammaste
¨ ¨
ja tuvide e muujaid, samuti
rahavahetajaid oma pinkidel.
¨ ¨
15 Ta tegi nooridest piitsa
˜
ning ajas nad koik koos lam¨
maste ja veistega templist valja, paiskas laiali rahavaheta¨
¨
¨
jate mundid ja lukkas umber
¨
nende lauad. f 16 Ta utles tu¨ ¨
vimuujatele:
„Viige need siit
¨
¨
ara! Arge tehke mu isa koda
kaubakojaks1!” g 17 Ja tema
¨
jungritele meenus, et on kirju¨
tatud: „Innukus su koja parast
˜
poleb mu sees.” h
˜
¨
˜
2:6 1 Toenaoliselt moeldakse vedelike
˜ ˜
mahumootu batti, mis oli 22 liitrit. (Vt
˜
˜
lisa B14.) 2:16 1 Voib tolkida ka „turuplatsiks”.
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¨
18 Siis utlesid juudid tal¨
le: „Naita meile mingit tun¨
˜
nustahte a selle toenduseks, et
˜
sul on oigus niimoodi teha!”
˜
19 Jeesus vastas: „Lohkuge
see tempel maha ja ma ehitan
¨
¨
selle kolme paevaga ules.” b
¨
20 Seepeale juudid utlesid:
„Seda templit ehitati 46 aastat
¨
ja sina ehitad selle ules kol¨
me paevaga?” 21 Tema aga
˜
motles templi all oma keha. c
22 Kui Jeesus oli surnuist
¨
¨
ules aratatud, meenus tema
¨
jungritele, et ta oli sellest kor˜
duvalt konelnud, d ja nad us¨
kusid puhakirja ja seda, mida
¨ ¨
Jeesus oli raakinud.
¨
23 Kui Jeesus paasapuha
ajal Jeruusalemmas oli, hak¨
kasid paljud tema tunnustah¨
ti nahes tema nimesse uskuma. 24 Jeesus aga ei usal¨
danud neid taielikult, sest ta
tundis inimesi. 25 Ta ei vaja¨
nud uhegi inimese kohta kelle¨
gi tunnistust, sest ta nagi iga
¨
inimese sudamesse. e
Variseride seas oli mees
¨
nimega Nikodeemos, f uks
¨
juutide ulemaid. 2 Nikodee¨ ¨
mos tuli oosel Jeesuse juurde g
¨
ja utles talle: „Rabi, h me teame, et sa oled tulnud Jumala
˜
juurest meile opetajaks, sest
keegi ei suuda teha selliseid
¨
tunnustahti i nagu sina, kui temaga pole Jumalat.” j 3 Jeesus vastas: „Ma kinnitan sul˜
¨
le ja see on tosi: kes ei sun¨
ni uuesti1, k ei saa naha Jumala
kuningriiki2.” l 4 Nikodeemos
¨
kusis: „Mismoodi saab inime¨
ne sundida, kui ta on vana? Ta

3

˜
¨
¨
3:3 1 Teine voimalik tahendus: „ulalt”.
˜
˜
2 Voib tolkida ka „kuningavalitsust”. (Vt
˜
„Sonaseletusi”.)
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ei saa ju teist korda oma ema
¨
¨
usasse minna ja sundida?”
5 Jeesus vastas: „Ma kinni˜
¨
tan sulle ja see on tosi: uks¨
ki, kes ei sunni veest a ja vaimust, b ei saa Jumala kuning¨
riiki. 6 Inimesest sunnib ini¨
mene
ja
vaimust
s
unnib
vaim.
¨
¨
7 Ara imesta, et ma sulle ut¨
lesin: „Te peate uuesti sundima.” 8 Tuul1 puhub, kuhu ta¨ ¨
hab, ja sa kuuled selle haalt,
aga ei tea, kust see tuleb ja
¨
kuhu laheb. Nii on ka iga¨
¨
uhega, kes on sundinud vaimust.”c
¨
9 Nikodeemos kusis: „Kui˜
˜
das on see koik voimalik?”
10 Jeesus vastas: „Sa oled Iis˜
raeli opetaja ja ei tea seda?
11 Ma kinnitan sulle ja see on
˜
¨ ¨
tosi: meie raagime, mida teame, ja anname tunnistust sel¨
le kohta, mida oleme nainud,
˜
aga teie ei vota meie tunnistust vastu. 12 Kui te ei usu
¨ ¨
seda, mida ma olen teile raakinud maistest asjadest, kuidas te siis usuksite, kui ma
¨ ¨
raagiksin teile taevastest asja¨
dest? 13 Pole ju ukski inime¨
¨
ne lainud ules taevasse. d Inimesepoeg aga on taevast alla
tulnud. e 14 Nii nagu Mooses
˜
˜
tostis korbes mao teiba otsa, f
¨
˜
samamoodi peab ules tostetama1 ka Inimesepoeg, g 15 et
¨
igauks, kes temasse usub,
˜
voiks saada igavese elu. h
16 Jumal on armastanud
maailma nii palju, et ta on and¨
nud oma ainusundinud poja, i
¨
et ukski, kes temasse usub,1
˜
˜
3:8 1 Sama kreeka sona on salmi lo˜
pus tolgitud vastega „vaim”. 3:14 1 St
˜
˜
postil hukatama. 3:16 1 Voib tolkida ka
¨
„kes naitab oma tegudega, et usub temasse”.
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ei hukkuks, vaid saaks igave¨
se elu.a 17 Jumal ju ei lakitanud oma poega mitte selleks,
˜
et ta maailma hukka moistaks,
vaid selleks, et maailm tema
¨ ¨
kaudu paaseks. b 18 Kes te˜
masse usub, seda ei moistec
ta hukka. Kes temasse ei usu,
˜
see on juba hukka moistetud, sest ta pole uskunud Ju¨
mala ainusundinud poja nimes˜
˜
se. d 19 Hukkamoistmise pohjuseks on see, et valgus on tulnud maailma, e kuid inimesed
armastavad hoopis pimedust,
mitte valgust, sest nende teod
on kurjad. 20 Kes teeb halba,
vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei laidetaks1. 21 Aga kes teeb seda,
˜
mis on oige, tuleb valguse juurde, f et tema teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud koos˜
kolas Jumala tahtega.”
¨
¨
22 Parast seda laks Jee¨
sus oma jungritega Juudamaa
maapiirkonda. Ta oli seal koos
˜
nendega monda aega ning ristis inimesi. g 23 Samal ajal
ristis Johannes rahvast Aino¨
nis Salimi lahedal, sest seal
oli suur veekogu. h Inimesi
muudkui tuli ning neid ristiti, i 24 sest Johannest ei olnud veel vangi heidetud. j
¨
25 Johannese jungrid vaid¨
lesid uhe juudiga puhastustali¨
tuse ule. 26 Nad tulid Johan¨
nese juurde ja utlesid talle:
„Rabi, see mees, kes oli koos
sinuga teisel pool Jordanit ja
¨ ¨
kellest sa raakisid, k ristib ini˜
¨
mesi ja koik lahevad tema
juurde.” 27 Johannes vastas:
„Inimesel pole midagi, kui
˜
˜
3:20 1 Voib tolkida ka „paljastataks”.

JOHANNESE 3:28–4:17
talle taevast midagi ei anta.
28 Te ise olete selle tunnista¨
jad, et ma utlesin: „Mina ei ole
messias,a vaid mind on saadetud tema eel.” b 29 Peigmees
on see, kellel on pruut. c Peig˜
˜
mehe sober aga seisab korval
¨
˜ ˜
ja on vaga roomus, kuuldes
¨ ¨
˜
peigmehe haalt. Nonda on mi˜ ˜
¨
nugi room saanud taielikuks.
30 Tema peab kasvama, mina
aga kahanema.”
¨
¨
31 Kes tuleb ulalt, d on ule
˜
¨
koigi teiste. Kes parineb maa
¨ ¨
pealt, on maine ja raagib maistest asjadest. Kes tuleb tae¨
˜
vast, on ule koigi teiste. e
32 Ta tunnistab seda, mida
¨
ta on nainud ja kuulnud, f aga
keegi ei usu tema tunnistust. g
33 Kes usub tema tunnistust,
¨ ¨
on kinnitanud1, et Jumal raa˜
gib tott. h 34 See, keda Jumal
¨
¨ ¨
on lakitanud, raagib Jumala
˜
sonu, i sest Jumal ei anna vaimu kasinalt1. 35 Isa armas˜
tab Poega j ja on andnud koik
¨
tema katte. k 36 Kes Pojasse
usub, saab igavese elu, l aga
kes Pojale ei kuuletu, ei saa
¨ ¨
elu,m vaid Jumala viha jaab
tema peale. n
Kui Isand sai teada, et vari˜
serideni on joudnud kuul¨
dus, et tema teeb jungriteks
o
ja ristib rohkem inimesi kui
Johannes — 2 ehkki Jeesus
ise ei ristinud, vaid tema
¨
jungrid —, 3 lahkus ta Juu¨
damaalt ja laks taas Galileas¨
se. 4 Ta pidi aga minema labi
˜
Samaaria. 5 Nii joudis ta Sa¨
maaria linnani nimega Suh˜
¨
har, mis asus pollu lahedal,

4

˜
˜
3:33 1 Voib tolkida ka „pitseriga kinni˜
˜
˜ ˜
tanud”. 3:34 1 Voib tolkida ka „moodu
¨
jargi”.
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mille Jaakob oli andnud oma
pojale Joosepile. a 6 Seal oli
Jaakobi kaev1.b Teekonnast
¨
vasinuna istus Jeesus kaevu
¨ ¨
aarde.¨ Oli umbes kuues tund2.
7 Uks Samaaria naine tuli
sinna vett ammutama. Jeesus
¨
utles talle: „Anna mulle juua.”
¨
¨
8 (Tema jungrid olid lainud
linna toitu ostma.) 9 Selle
peale lausus Samaaria naine:
„Kuidas sina, kes sa oled juut,
¨
kusid juua minult, Samaaria
naiselt?” (Juudid ei tee ju samaarlastega mingit tegemist.) c
10 Jeesus vastas: „Kui sa vaid
teaksid, mis kingituse Jumal
teeb d ja kes on see, kes sul¨
le utleb: „Anna mulle juua”,
siis sa paluksid teda ja ta annaks sulle eluvett.” e 11 Nai¨
ne utles talle: „Isand, sul pole
¨
ju ambritki vee ammutami¨
seks ja kaev on sugav. Kust sa
˜
siis saad selle eluvee? 12 Voi
oled sa suurem kui meie esiisa Jaakob? Tema andis mei˜
le selle kaevu ja joi sellest ise,
˜
samuti joid sellest ta pojad ja
kariloomad.” 13 Jeesus vas¨
tas: „Igauks, kes joob seda
¨
vett, tunneb varsti jalle janu.
14 Aga kes joob vett, mida
mina annan, ei tunne enam
iialgi janu,f vaid minu antud
vesi saab tema sees allikaks,
¨
millest valja pulbitsev vesi annab igavese elu.” g 15 Naine
¨
utles: „Isand, anna mulle seda
vett, et ma ei tunneks enam
¨
janu ega peaks kaima siit vett
ammutamas.”
¨
16 Jeesus utles talle: „Mine
kutsu oma mees ja tule siia.”
17 Naine vastas: „Mul ei ole
˜
˜
4:6 1 Voib tolkida ka „allikas”. 2 Umbes
¨
kell 12 paeval.
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¨
meest.” Jeesus utles talle: „Sa
¨
˜
utlesid oigesti: „Mul ei ole
meest”, 18 sest viis meest
on sul olnud ja see, kes sul
praegu on, ei ole sinu mees.
¨ ¨
˜
¨
Sa raagid tott.” 19 Naine ut¨
les talle: „Isand, ma naen,
et sa oled prohvet. a 20 Meie
esiisad kummardasid Juma¨
¨
lat sellel mael, aga teie utlete, et Jeruusalemmas on paik,
kus peab teda kummardama.” b
˜
21 Jeesus sonas: „Usu mind,
naine, tuleb aeg, kui te ei
¨
kummarda Isa ei sellel mael
ega Jeruusalemmas. 22 Teie
kummardate, olles teadmatuses, c meie kummardame, olles
¨ ¨
valgustatud, sest paaste tuleb
juutide kaudu. d 23 Ometi tu¨
leb aeg, ja see ongi juba kaes,
˜
kui oiged jumalateenijad kum˜
mardavad Isa vaimus ja toes,
sest Isa otsib neid, kes soovi˜
vad teda nonda kummardada. e
24 Jumal on vaim, f ja tema
teenijad peavad kummarda˜
ma teda vaimus ja toes.” g
¨
25 Naine utles talle: „Ma tean,
et tuleb messias, see, keda
nimetatakse kristuseks1. Kui
˜
tema tuleb, toob ta meile koiges selguse.” 26 Jeesus kos¨ ¨
tis: „Mina, kes ma sinuga raagin, olengi see.” h
˜
27 Just siis joudsid tema
¨
jungrid tagasi. Nad imestasid,
˜
et ta naisega koneleb, kuid
¨
¨
ukski neist ei kusinud temalt: „Mis sa temast tahad?”
˜
¨ ¨
voi „Miks sa temaga raagid?”
¨
28 Naine aga jattis oma vee¨
¨
anuma sinna, laks linna ja utles inimestele: 29 „Tulge ja
¨
4:25 1 Kristus (heebreaparaselt „mes˜
¨
sias”) ei ole nimi. Selle sona tahendu˜
seks on „voitu”, „salvitu”.
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¨ ¨
vaadake meest, kes raakis
˜
mulle koigest, mis ma olen teinud! Kas ehk tema ongi mes¨
sias?” 30 Nad laksidki lin¨
nast valja Jeesuse juurde.
¨
¨
31 Vahepeal kaisid jungrid
¨ ¨
a
Jeesusele peale: „Rabi, soo!”
¨
32 Aga tema utles neile: „Mul
¨ ¨
on suua toitu, millest teie
ei tea.” 33 Seepeale hakka¨
sid jungrid omavahel arutama:
¨ ¨
„Kas keegi on talle suua too¨
nud?” 34 Jeesus utles neile:
¨
„Minu toit on see, et ma tai¨
dan selle tahet, kes on mu la˜
kitanud, b ja viin lopule tema
¨
¨ ¨
too. c 35 Te utlete, et neli
˜
kuud veel ja siis tuleb loikus.
¨
Kuid mina utlen teile: vaadake
˜
˜
polde, need on valmis1 loiku˜
seks. d 36 Loikaja saab juba
palka ja kogub vilja igaveseks
¨
¨
eluks, et niihasti kulvaja kui
˜
˜
¨
ka loikaja voiksid uheskoos
˜ ˜
˜
e
roomustada. ¨ 37 Peab toesti
¨
¨
paika utlus „Uks kulvab ja tei˜
¨
ne loikab”. 38 Ma olen laki˜
tanud teid loikama seda, mil¨
le kallal te pole vaeva nainud.
¨
Teised on vaeva nainud ja teie
¨ ¨
olete tulnud nende tooviljast
osa saama.”
39 Paljud selle linna samaarlased hakkasid tolle nai˜
˜
se sonade tottu Jeesusesse
uskuma, sest naine tunnistas:
¨ ¨
˜
„Tema raakis mulle koigest,
mis ma olen teinud.” f 40 Kui
siis samaarlased Jeesuse juurde tulid, palusid nad tal nende
¨ ¨
¨
juurde jaada, ja ta jaigi sinna
¨
kaheks paevaks. 41 Kuulnud
Jeesust ennast, hakkasid veel
paljud teisedki temasse usku¨
ma 42 ja nad utlesid naisele:
˜
˜
4:35 1 Sona-sonalt „valged”.

JOHANNESE 4:43–5:13
„Me ei usu enam mitte ainult
˜
sinu jutu pohjal, vaid me oleme ise seda meest kuulnud ja
˜
teame, et tema on toepoolest
¨ ¨
maailma paastja.” a
¨
¨
¨
43 Kahe paeva parast laks
Jeesus sealt Galileasse. 44 Jee¨
sus oli oelnud, et prohvetit ei austata tema kodumaal.b
˜
45 Kui ta Galileasse joudis,
˜
¨
votsid galilealased ta hasti vas¨
˜
tu, sest nad olid nainud koike,
¨
mida ta puhade ajal Jeruusalemmas tegi, c sest nemadki olid
¨
puhade ajal seal olnud. d
¨
¨
46 Siis laks Jeesus jalle Galilea Kaanasse, kus ta¨ oli vee
veiniks muutnud.e Uhel kuninga ametnikul oli poeg Kapernaumas haige. 47 Kui see
mees kuulis, et Jeesus on
tulnud Juudamaalt Galileasse,
¨
laks ta tema juurde ja palus tal tulla ja teha ta poeg
terveks, sest too oli suremas.
¨
48 Jeesus utles talle: „Te usu¨
te vaid siis, kui naete tunnus¨
tahti ja imesid.” f 49 Kunin¨
ga ametnik utles talle: „Isand,
tule, enne kui mu laps sureb.” 50 Jeesus vastas: „Asu
teele, su poeg elab.” g Mees
˜
uskus Jeesuse sonu ja lahkus.
51 Kui ta alles teel oli, tulid
tema orjad talle vastu teatega, et ta poeg elab1. 52 Siis
uuris ta neilt, mitmendal tun¨
nil oli poisil paremaks lainud.
¨
Talle vastati: „Tal laks pala¨
vik ara eile seitsmendal tunnil1.” 53 Siis isa sai aru, et
see oli juhtunud selsamal tun¨
nil, kui Jeesus oli talle oelnud:
„Su poeg elab.” h Nii sai tema
ja kogu ta pere usklikuks.
˜
˜
4:51 1 Voib tolkida ka „on paranemas”.
4:52 1 Umbes kell 13.
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¨
54 See oli teine tunnustaht, a
mille Jeesus tegi, kui ta oli
tulnud Juudamaalt Galileasse.
¨
¨
Parast seda oli juutide pu¨
¨
ha b ja Jeesus laks ules Jeruusalemma. 2 Jeruusalem¨
mas Lambavarava c juures on
tiik, mida heebrea keeles
¨ ¨
huutakse Betsataks ja mi¨
¨
da umbritseb viis sammaskaiku. 3 Neis lebas suur hulk
haigeid, pimedaid, jalust viga¨
seid ja kuivetunud1 jasemetega inimesi. 4 - - -1 5 Nende seas oli mees, kes oli ol¨
nud haige 38 aastat. 6 Nahes
seda meest lamamas ja teades, et ta on juba kaua hai¨
ge olnud, kusis Jeesus temalt:
„Kas sa tahad terveks saada?” d 7 Haige vastas: „Isand,
mul ei ole kedagi, kes aitaks
mind tiiki, kui vesi hakkab lii¨
kuma. Kuni mina sinna lahen, astub keegi teine enne
¨
mind vette.” 8 Jeesus utles
˜
¨
˜
talle: „Touse ules, vota oma
˜
matt1 ja konni!” e 9 Sedamaid
˜
sai mees terveks, vottis oma
˜
mati ja kondis omal jalal.
¨
¨
See paev oli hingamispaev.
¨
¨
10 Seeparast utlesid juudid
¨
tervendatule: „Tana on hinga¨
mispaev ja sa ei tohi matti kanda!” f 11 Mees aga vastas: „See, kes mu terveks tegi,
¨
˜
utles mulle: „Vota oma matt
˜
¨
ja konni.”” 12 Nad kusisid te¨
˜
malt: „Kes sulle utles: „Vota
˜
oma matt ja konni”?” 13 Tervendatu aga ei teadnud, kes
see oli, sest Jeesus oli kadunud rahva sekka.

5

˜
˜
5:3 1 Voib tolkida ka „halvatud”. 5:4
1 See salm puudub vanimates kreeka¨
keelsetes kasikirjades. (Vt lisa A3.)
˜
˜
5:8 1 Voib tolkida ka „voodi”.

1409
14 Hiljem kohtas Jeesus te¨
da templis ja utles
talle: „Sa
¨
said terveks. Ara tee enam
pattu, et sind midagi halve¨
mat ei tabaks.” 15 Mees laks
¨
¨
ara ja utles juutidele, et see
oli Jeesus, kes ta terveks tegi.
16 Siis hakkasid juudid Jeesust taga kiusama, sest ta tegi
¨
selliseid tegusid hingamispae¨
val. 17 Tema aga utles neile:
¨ ¨
„Minu isa teeb tood seniajani
¨ ¨
ja minagi tootan lakkamatult.” a 18 Seepeale hakkasid
˜
juudid veel enam otsima voimalust teda tappa, sest nende
arvates polnud ta mitte ainult
¨
rikkunud hingamispaeva, vaid
˜
ka teinud end Jumalaga vordseks, b kuna ta oli nimetanud
Jumalat oma isaks. c
¨
19 Jeesus utles neile: „Ma
˜
kinnitan teile ja see on tosi:
Poeg ei saa teha midagi omapead, vaid ta teeb ainult se¨
da, mida ta naeb Isa teged
vat. Mida Isa teeb, seda teeb
ka Poeg samamoodi. 20 Isa
¨
on Pojasse kiindunud e ja nai˜
tab talle koike, mida ta teeb,
¨
ja ta laseb tal naha veelgi suuremaid tegusid kui need, et te
¨
hammastuksite. f 21 Nii nagu
¨
¨
Isa aratab ules surnuid ja teeb
nad elavaks, g nii teeb ka Poeg
elavaks, keda tahab. h 22 Isa
˜
ei moista kohut mitte kellegi
¨
ule, vaid on usaldanud kogu
˜
kohtumoistmise Poja hoolde, i
˜
23 et koik austaksid Poega,
nagu nad austavad Isa. Kes ei
austa Poega, ei austa ka Isa,
¨
kes on ta lakitanud. j 24 Ma
˜
kinnitan teile ja see on tosi:
˜
kes kuuleb minu sonu ja usub
¨
teda, kes on mu lakitanud,
see saab igavese elu.k Teda ei
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˜
¨
moisteta hukka, vaid ta on lainud surmast ellu. a
25 Ma kinnitan teile ja see
˜
on tosi: tuleb aeg, ja see ongi
¨
juba kaes, kui surnud kuule¨ ¨
vad Jumala poja haalt, ja
˜
need, kes teda kuulda vota˜
vad, saavad elavaks. 26 Non¨
da nagu Isal on vagi anda elu, b
nii on ta ka Pojale andnud
¨
vae anda elu. c 27 Isa on and˜
˜
nud talle ka voimu kohut moista, d sest tema
on Inimese¨
poeg. e 28 Arge imestage sel¨
˜
le ule. Tuleb aeg, kui koik,
kes on haudades1, kuulevad
¨ ¨
¨
tema haalt f 29 ja tulevad valja: need, kes teevad head, saavad elu, aga kes teevad halba,
˜
moistetakse hukka. g 30 Mina
ei saa omapead midagi teha.
˜
¨
Ma moistan kohut selle jar¨
gi, mida Isa mulle utleb. Minu
˜
˜
kohtumoistmine on oiglane, h
sest ma ei taha teha oma tahtmist, vaid selle tahtmist, kes
¨
on mu lakitanud. i
¨
31 Kui mina uksinda enda
kohta tunnistust annaksin,
siis mu tunnistust ei saaks
˜
˜
toena votta. j 32 On aga veel
keegi, kes minu kohta tunnistust annab, ja ma tean, et
see, mida ta minu kohta
˜
tunnistab, on t osi. k 33 Te
saatsite inimesi Johannese
juurde ja tema andis tunnis˜
tust toe kohta. l 34 Mina aga
ei vaja inimese tunnistust,
¨ ¨
vaid ma raagin seda selleks, et
˜
¨ ¨
te voiksite paaseda. 35 See
˜
mees oli lamp, mis poles ja
¨
andis valgust, ning vaid luhikest aega oli teil tahtmist
˜
5:28 1 Vastav kreeka sona on seotud ver¨
¨
biga, mis tahendab „maletama”, „meel˜
de tuletama”, ning annab moista, et surnud inimest peetakse meeles.

JOHANNESE 5:36–6:14

˜ ˜
tema valguse paistel roomsad
olla. a 36 Aga minul on kaalukam tunnistus kui Johannese
oma, sest teod, mis Isa mulle on teha andnud, needsamad teod tunnistavad minust,
¨
et Isa on mind lakitanud. b
¨
37 Ja Isa, kes mind lakitas,
on ise minu kohta tunnistust andnud.c Teie ei ole kuna¨ ¨
¨
gi kuulnud tema haalt ega nai¨
¨
nud, milline ta valja naeb. d
˜
¨
38 Tema sona ei pusi teis,
sest te ei usu seda, kelle ta on
¨
lakitanud.
¨
39 Te uurite puhakirja, e
sest arvate, et saate selle kau¨
du igavese elu, ja just puhakiri annab minu kohta tunnistust. f 40 Ometi ei taha te tulla minu juurde, g et saada
elu. 41 Mina ei otsi austust
inimestelt, 42 kuid ma tean,
et teis ei ole armastust Jumala vastu. 43 Ma olen tulnud oma isa nimel, aga teie
˜
ei vota mind vastu. Kui keegi teine tuleks iseenda ni˜
mel, siis tema te votaksi˜
te vastu. 44 Kuidas te voiksitegi uskuda, kui te otsite austust inimestelt, aga ei otsi
seda austust, mis tuleb
ain¨
salt Jumalalt? h 45 Arge arva¨ ¨
ke, et mina teid Isa ees suu¨ ¨
distan. Teid suudistab hoopis
Mooses, i kelle peale te loodate.
46 Kui te usuksite Moosest,
siis te usuksite ka mind, sest
tema on kirjutanud minust. j
47 Aga kui te ei usu tema kir˜
jutatut, kuidas te siis voiksite
˜
uskuda minu sonu?”
¨
¨
Parast seda laks Jeesus
Galilea ehk Tiberiase mere
¨
teisele kaldale. k 2 Talle jarg¨
nes hulk rahvast, l kes oli nai¨
nud, milliseid imet ahti ta

6
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haigeid tervendades teeb. a
¨
¨
¨
3 Seeparast laks Jeesus mae¨
le ja istus koos jungritega sin¨
na maha. 4 Juutide paasapu¨
ha b oli lahedal. 5 Kui Jee¨
sus nagi, et tema juurde tu¨
leb suur hulk rahvast, kusis
ta Filippuselt: „Kust me osta¨ ¨
me leiba, et rahvas suua
¨
saaks?” c 6 Ent seda ta kusis tema proovilepanemiseks,
¨
sest ta teadis k ull, mida
ta kavatseb teha. 7 Filippus
vastas talle: „Isegi 200 denaari1 eest ostetud leibadest ei
¨
¨
jatkuks, et iga¨ uks natukene¨
gi saaks.” 8 Uks tema jungritest, Siimon Peetruse vend
¨
Andreas, utles talle: 9 „Siin
¨
on uks poiss, kellel on viis od¨
raleiba ja kaks vaikest kala.
Kuid mis saab sellest nii paljudele?” d
¨
10 Jeesus utles: „Las inimesed istuvad maha!” Selles
paigas kasvas lopsakas rohi ja
inimesed istusidki maha, um˜
bes 5000 meest. e 11 Siis vot¨
tis Jeesus leivad, tanas Jumalat ning jagas need maas
istujatele laiali. Sama tegi
ta kaladega, ja inimesed said
neid niipalju, kui tahtsid.
¨ ¨
12 Kui nad olid soonuks saa¨
¨
nud, utles Jeesus oma jung¨
¨ ¨
ritele: „Korjake ulejaanud palukesed kokku, et midagi rais¨
ku ei laheks!” 13 Nad tegidki
seda ning said kaksteist korvi¨
¨ ¨
tait palukesi, mis olid soojatel
¨
¨ ¨
viiest odraleivast jarele jaanud.
¨
14 Kui inimesed nagid seda
¨
¨
tunnustahte, utlesid nad: „See
˜
on toesti see prohvet, kes pidi
6:7 1 Vt lisa B14.
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maailma tulema.” a 15 Jeesus
aga, teades, et nad kavatsevad
˜
˜
tulla ja ta kinni votta, et tosta
¨
¨
¨
ta kuningaks, laks jalle mae¨
le, b ihu˜ uksi. c
¨
16 Ohtu saabudes laksid
¨
¨ ¨
Jeesuse jungrid alla mere aarde, d 17 astusid paati ja hak˜
¨
kasid soitma ule mere Kapernauma poole. Oli juba pime,
aga Jeesus polnud ikka veel
nende juurde tulnud. e 18 Puhus tugev tuul ja merel kiskus tormiks. f 19 Kui nad olid
˜
soudnud viis-kuus kilomeet¨
rit1, nagid nad Jeesust me˜
re peal kondimas ja paadi¨
˜
le lahenemas ning loid kart¨
ma. 20 Jeesus aga utles nei¨
le: „See olen mina, arge
˜
kartke!” g 21 Siis votsid nad
˜
ta paati ja joudsid varsti sihtkohta. h
¨
¨
22 Jargmisel paeval sai me¨ ¨
re teisele kaldale jaanud rahvahulk teada, et Jeesus pol¨
¨
nud lainud koos jungritega
ainsasse paati, mis seal oli ol¨
nud, vaid jungrid olid lahku¨
nud uksi. 23 Aga Tiberiasest
tuli paate sinna kanti, kus
¨ ¨
nad olid soonud leiba, mil¨
le eest Isand oli Jumalat tana¨
nud. 24 Kui inimesed nagid,
¨
et Jeesust ja ta jungreid pole,
¨
˜
laksid nad paatidesse ja soitsid Kapernauma Jeesust otsima.
25 Leidnud Jeesuse mere
¨
teiselt kaldalt, kusisid nad temalt: „Rabi, i millal sa siia tulid?” 26 Jeesus vastas neile:
„Ma kinnitan teile ja see on
˜
tosi: te ei otsi mind mitte sel¨
¨
¨
leparast, et nagite tunnustah˜
˜
6:19 1 Sona-sonalt „umbes 25 kuni 30
staadionit”.
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¨
˜
ti, vaid selleparast, et te soite
˜
¨ a
leiba¨ ja teie kohud said tais.
¨
27 Arge nahke vaeva toidu ni¨
mel, mis rikneb, vaid nahke
vaeva riknematu toidu nimel,
mis annab igavese elu. b Seda
annab teile Inimesepoeg, sest
tema peale on Isa, Jumal ise,
pannud oma heameele pitseri.” c
¨
28 Seepeale kusisid nad temalt: „Mida me peaksime tegema, et olla Jumalale mee¨
leparased?” 29 Jeesus vastas neile: „Jumalale on mee¨
leparane see, et te usute
¨
temasse, kelle Jumal on laki¨
tanud.” d 30 Siis nad kusisid:
¨
„Mis tunnustahe sa teed, e et
¨
me naeksime seda ja usuksime sind? Millise teo sa teed?
˜
˜
31 Meie esiisad soid korbes
mannat, f nagu on kirjutatud:
„Ta andis neile leiba tae¨
vast.”” g 32 Siis utles Jeesus
neile: „Ma kinnitan teile ja
˜
see on tosi: Mooses ei and˜
nud teile toelist leiba taevast,
˜
kuid minu isa annab teile toelise leiva taevast. 33 Jumala
leib on see, kes tuleb taevast
alla ja annab maailmale elu.”
¨
34 Seepeale utlesid nad talle:
„Isand, anna meile alati seda
leiba.”
¨
35 Jeesus utles neile: „Mina olen eluleib. Kes tuleb
¨
minu juurde, ei tunne iial nalga, ja kes minusse usub, ei
tunne iial janu. h 36 Ent nagu
¨
ma teile utlesin, te olete mind
¨
nainud, kuid ei usu siiski. i
˜
37 Koik, kelle Isa mulle annab, tulevad minu juurde, ja
kes tuleb minu juurde, seda
¨
ei aja ma kunagi ara, j 38 sest
ma ei ole tulnud taevast alla, k
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et teha enda tahtmist, vaid sel¨
le tahtmist, kes on mu lakita¨
a
nud. 39 Minu lakitaja tahe
on, et ma ei kaotaks ainsat˜
ki neist koigist, kelle ta mulle on andnud, vaid et ma nad
¨
¨
¨
viimsel paeval ules arataksin. b
40 Sest mu isa tahe on, et iga¨
¨
uks, kes on tundnud ara poja
ja temasse usub, saaks igavese
¨
¨
elu, c ning ma aratan ta ules d
¨
viimsel paeval.”
˜
41 Siis tousis juutide seas
¨
nurin Jeesuse ule, sest ta
¨
oli oelnud: „Mina olen taevast
¨
alla tulnud leib.” e 42 Nad utlesid: „Eks see ole Jeesus, Joosepi poeg, kelle isa ja ema me
¨ ¨
tunneme? f Kuidas ta siis nuud
¨
utleb: „Ma olen tulnud taevast
alla”?” 43 Jeesus vastas nei¨
le: „Jatke see nurin. 44 Keegi ei saa tulla minu juurde,
˜
kui teda ei tomba Isa, g kes on
¨
¨
mind lakitanud, ja ma aratan ta
¨
¨
ules viimsel paeval. h 45 Prohvetiraamatutes on kirjutatud:
˜
˜
„Siis opetab Jehoova neid koi¨
ki.” i Igauks, kes on Isa kuu˜
lanud ja temalt oppinud,
tuleb
¨
minu juurde. 46 Ukski inime¨
ne pole Isa nainud. j Ainult see,
kes on tulnud Jumala juurest,
¨
on Isa nainud. k 47 Ma kinni˜
tan teile ja see on tosi: kes
usub, see saab igavese elu. l
48 Mina
olen eluleib. m
˜
˜
49 Teie esiisad s oid korbes mannat ja surid siiski. n
¨
¨ ¨
50 Kuid igauks, kes soob leiba, mis on taevast alla tulnud,
ei sure. 51 Mina olen elav
leib, mis on taevast alla tul¨ ¨
nud. Kes seda leiba soob, elab
igavesti. Ja leib, mille ma an˜
nan, et maailm voiks elada, on
minu liha.” o
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¨
52 Siis laksid juudid omava¨
¨
hel agedalt vaidlema ja kusisid:
„Kuidas saab see mees anda
¨ ¨
meile oma liha suua?” 53 Jee¨
sus utles neile: „Ma kinnitan
˜
¨ ¨
teile ja see on tosi: kui te ei soo
Inimesepoja liha ega joo tema
verd, ei saa te elu1.a 54 Kes
¨ ¨
soob minu liha ja joob minu
verd, see saab igavese elu ja
¨
¨
¨
ma aratan ta ules b viimsel pae˜
val; 55 sest minu liha on toe˜
line toit ja minu veri on toeline
¨ ¨
jook. 56 Kes soob minu liha
¨ ¨ ¨
ja joob minu verd, jaab uhte minuga ja mina temaga. c 57 Nii
¨
nagu mind on lakitanud elav
¨
Isa ja mina elan tanu Isale, nii
saab ka see, kes toidab end mi¨
nust, elu tanu minule. d 58 Niisugune on leib, mis on taevast
alla tulnud. See ei ole selline,
˜
mida teie esiisad soid ja siis¨ ¨
ki surid. Kes seda leiba soob,
˜
¨ ¨
elab igavesti.” e 59 Nonda raa˜
kis Jeesus, kui ta opetas Ka¨
pernauma sunagoogis1.
¨
60 Seda kuulnud, utlesid
¨
paljud Jeesuse jungrid: „Kui
˜
voigas jutt! Kes suudab seda
kuulata!” 61 Jeesus teadis,
¨
¨
et ta jungrid selle ule nuri¨
sevad, ning utles neile: „Kas
see saab teile komistuskiviks?
62 Mis te veel siis teete, kui
¨
naete Inimesepoega minemas
¨
ules sinna, kus ta enne oli? f
63 Vaim annab elu, g inimeste
¨ ¨
˜
puuetest pole mingit kasu. So¨ ¨
nad, mis ma teile olen raakinud, on vaim ja elu. h 64 Kuid
teie seas on neid, kes ei usu.”
Jeesus teadis ju algusest peale, kes on need, kes ei usu,
˜
˜
6:53 1 Sona-sonalt „ei ole teie sees elu”.
˜
˜
6:59 1 Voib tolkida ka „rahvakogunemisel Kapernaumas”.
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¨
ja kes on see, kes ta ara ana
nab. 65 Ta lausus veel: „Sel¨
¨
leparast ma utlesingi teile, et
keegi ei saa tulla minu juurde
muidu kui Isa heakskiidul.” b
¨ ¨
66 Seepeale poordusid pal¨
jud tema jungrid oma endise
¨
elu juurde tagasi c ega kainud
enam koos temaga. 67 Siis
¨
kusis Jeesus neilt kaheteist¨
kumnelt: „Kas ka teie tahate
¨
ara minna?” 68 Siimon Peetrus vastas talle: „Isand, kelle juurde on meil minna? d
˜
Sinul on igavese elu sonad. e
69 Me usume ja teame, et sina
¨
oled Jumala Puha.” f 70 Jeesus vastas neile: „Ma ise valisin teid kahtteist, g ome¨
ti on uks teie seast laimaja1.” h
¨
71 Seda utles ta Juuda, Siimon Iskarioti poja kohta, sest
see reetis ta hiljem, olgugi et
¨
¨
ta oli uks kaheteistkumnest. i
¨
¨
Parast seda jai Jeesus Galileasse. Ta ei tahtnud minna Juudamaale, sest juudid
˜
otsisid voimalust teda tappa. j
2 Kuna aga juutide lehtma¨
¨
¨
jadepuha k oli lahedal, 3 utlel
sid tema vennad talle: „Lahku
siit ja mine Juudamaale, et ka
¨
¨
su jungrid naeksid su tegusid.
4 Kes tahab rahva seas tuntuks saada, ei tee midagi sa¨
lajas. Naita ennast maailmale,
kui sa selliseid tegusid teed!”
5 Tegelikult tema vennad ei
uskunud temasse. m 6 Jeesus
¨
utles neile: „Minu aeg ei ole
¨
veel kaes, n aga teile on iga aeg
˜
sobiv. 7 Maailmal pole pohjust vihata teid, aga mind ta
vihkab, sest ma annan tunnistust selle kohta, et tema teod
¨
on kurjad. o 8 Minge teie ules

7

˜
˜
6:70 1 Voib tolkida ka „kurat”.
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¨
puhi pidama. Mina veel ei
¨
lahe, sest minu aeg pole veel
¨
¨
¨
kaes.” a 9 Seda oelnud, jai ta
Galileasse.
10 Aga kui tema vennad
¨
¨
¨
olid puhadeks ules lainud,
¨
laks temagi, kuid mitte avalikult, vaid salaja. 11 Juudid
¨
hakkasid teda puhade ajal ot¨
sima ja kusisid: „Kus see mees
on?” 12 Rahva hulgas liikus
˜
tema kohta palju sosinaid. Mo¨
ned utlesid: „Ta on hea ini¨
mene.” Teised jalle: „Ei ole, ta
˜
eksitab rahvast.” b 13 Moista¨ ¨
gi ei raakinud keegi temast
avalikult, sest nad kartsid juute1. c
¨
14 Kui puhad olid poole
˜
¨
peale joudnud, laks Jeesus
˜
templisse ja hakkas opetama.
15 Juudid imestasid: „Kui¨
¨
das see mees nii hasti puhad
kirja tunneb, kui ta pole koo˜
lides1 oppinud?” e 16 Jeesus
aga vastas neile: „See, mida
˜
¨
ma opetan, ei parine minult,
¨
vaid sellelt, kes on mu la¨
kitanud. f 17 Kes soovib taita
˜
tema tahet, see moistab, kas
˜
˜
see opetus on Jumalalt g voi
¨ ¨
kas ma raagin omast peast.
¨ ¨
18 Kes raagib omast peast,
ihkab austust iseendale, aga
kes soovib austada seda, kes
˜
¨
on ta lakitanud, h on toearmas¨
taja ja temas pole ulekohut.
19 Kas Mooses ei andnud teile seadust? i Ometi keegi teist
¨
ei taida seda. Miks te tahate
mind tappa?” j 20 Rahvas vastas: „Sinus on deemon. Kes tahab sind tappa?” 21 Jeesus
¨
vastas: „Ma tegin uheainsa teo
˜
ja te koik imestate. 22 Kas
pole nii, et Mooses andis teile

i 2Mo 24:3
j Mt 12:14
Mr 3:6

7:13 1 St ilmselt juudi usujuhte. 7:15
1 St rabide koolides.
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¨
˜
¨
umberloikamiskasua — ehkki see polnud Mooseselt, vaid
˜
esiisadelt b — ja te loikate ini¨
¨
mese umber ka hingamispae˜
val? 23 Kui inimene loigatak¨
¨
se umber hingamispaeval, et
mitte rikkuda Moosese seadust, siis miks te olete minu
peale tigedad, et ma hinga¨
mispaeval inimese
terveks te¨
˜
c
gin? 24 Arge moistke kohut
˜
pinnapealse mulje pohjal, vaid
˜
˜
moistke oiglast kohut.” d
¨
˜
25 Siis utlesid moned Jeruusalemma elanikud: „Kas
mitte seda meest ei taha nad
¨ ¨
tappa? e 26 Tema aga raagib
¨
avalikult ja nad ei utle talle mi¨
dagi. Kas on ehk ulemad tei¨
nud jarelduse, et ta on messias? 27 Ometi me teame,
¨
kust see mees parit on. f Kui
aga tuleb messias, ei tea kee¨
gi, kust ta parit on.” 28 Kui
˜
¨
siis Jeesus templis opetas, ut¨ ¨
les ta valju haalega: „Te tunne¨
te mind ja teate, kust ma parit olen. Ma pole tulnud omal
¨
algatusel,g vaid mu lakita˜
ja on toesti olemas, aga teie
ei tunne teda. h 29 Mina tunnen teda, i sest ma olen tulnud
¨
tema nimel, tema on mu lakitanud.” 30 Seepeale hakka˜
sid nad otsima voimalust teda
˜
kinni votta, j ent keegi ei
¨
¨
pistnud katt ta kulge, sest
tema tund polnud veel tulnud. k 31 Siiski hakkasid paljud rahva hulgast temasse us¨
kuma l ja nad utlesid: „Kui messias tuleb, kas peaks ta tegema
¨
veel rohkem tunnustahti kui
see mees?”
32 Kui variserid kuulsid,
mida rahvas temast sosistab,
saatsid nemad ja peapreestrid korravalvurid teda kinni
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˜
¨
votma. 33 Jeesus utles: „Ma
olen koos teiega veel natuke
¨
aega, enne kui ma lahen tema
¨
juurde, kes on mu lakitanud. a
34 Siis te otsite mind, aga
ei leia, ja kus mina olen, sinna teie ei saa tulla.” b 35 Seepeale hakkasid juudid omavahel arutama: „Kuhu ta kavatseb minna, et me teda ei
leia? Ega ta ometi kavatse
minna kreeklaste hulgas ela˜
vate juutide juurde ja opetada
¨
ka kreeklasi? 36 Mida see ta¨
hendab, mis ta utles: „Siis te
otsite mind, aga ei leia, ja kus
mina olen, sinna teie ei saa
tulla”?”
¨
¨
37 Puhade c viimasel paeval,
¨
˜
suurel paeval, Jeesus tousis ja
¨ ¨
huudis: „Kui kellelgi on janu,
siis ta tulgu minu juurde ja
joogu! d 38 Kes minusse usub,
„sellest hakkavad voolama elu˜
¨
¨
veejoed”, nagu utleb puhaki¨ ¨
ri.” e 39 Ta raakis vaimust,
mida pidid saama need, kes temasse usuvad. Neil ei olnud
ju veel vaimu, f sest Jeesust
˜
polnud veel ausse tostetud.g
˜
40 Moned rahva hulgast, kes
˜
¨
neid sonu kuulsid, utlesid:
˜
„Tema on toesti see kauaooda¨
tud prohvet.” h 41 Teised utlesid: „Tema on messias.”i Aga
¨
oli ka neid, kes utlesid: „Messias ei tule ju ometi Galileast! j
¨
¨
42 Kas puhakiri mitte ei utle,
¨
et messias tuleb Taaveti jarglaste hulgast k ja Petlemmast, l
¨
kulast, kus elas Taavet?” m
¨
43 Nii laksid rahva arvamused
˜
tema kohta lahku. 44 Moned
˜
tahtsid teda kinni votta, kuid
keegi ei puutunud teda.
¨
45 Siis laksid korravalvurid peapreestrite ja variseri¨
de juurde tagasi. Need kusisid:
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„Miks te teda siia ei toonud?”
46¨ Korravalvurid vastasid:
¨ ¨
„Ukski inimene pole iialgi raakinud nii nagu tema!” a 47 Variserid aga kostsid: „Kas teiegi olete lasknud ennast ek˜
¨
sitada? 48 Kas moni ulem
˜
voi variser on temasse uskuma hakanud? b 49 Aga lihtrahvas, kes ei tunne Moosese
seadust, on neetud!” 50 Nikodeemos, kes oli varem Jee¨
suse juures kainud ja kes oli
¨
¨
uks nende hulgast, utles nei¨
le: 51 „Kas meie seaduse jar˜
˜
gi voib inimest hukka moista, ilma et teda oleks esmalt
¨
ara kuulatud ja teada saadud,
mida ta teinud on?” c 52 Nemad vastasid talle: „Kas sina¨
gi oled Galileast? Uuri jarele
¨
ja sa naed, et Galileast ei tule
mingit prohvetit.”1
12 Jeesus lausus neile
veel: „Mina olen maailma
¨
valgus. d Kes jargneb mulle,
¨
ei kai pimeduses, vaid temal on elu valgus.” e 13 Va¨
riserid utlesid: „Sina annad
ise enda kohta tunnistust,
˜
sinu tunnistust ei saa toena
˜
votta.” 14 Jeesus vastas neile: „Isegi kui ma annan ise
enda kohta tunnistust, on mu
˜
tunnistus toene, sest ma tean,
kust ma olen tulnud ja kuhu
¨
ma lahen. f Aga teie ei tea, kust
¨
ma olen tulnud ja kuhu ma la˜
hen. 15 Teie moistate inime˜ ˜
si hukka inimeste moodupuu˜
¨
de jargi, g mina ei moista kedagi hukka. 16 Ja kui ma ka
˜
moistan kedagi hukka, on mu
˜
¨
otsus oige, sest ma pole uksi,
vaid minuga on Isa, kes on mu

8

¨ ¨
7:52 1 Mitmed vanad usaldusvaarsed
¨
¨
¨
kasikirjad jatavad valja salmid 7:53–
8:11.
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¨
lakitanud. a 17 Teie oma seaduseski on kirjutatud: „Kahe
˜
inimese tunnistust tuleb toe˜
na votta.” b 18 Mina ise annan enda kohta tunnistust,
¨
ning Isa, kes on mu lakitanud, annab minu kohta tun¨
nistust.” c 19 Nad kusisid temalt: „Kus on su isa?” Jeesus
vastas: „Teie ei tunne ei mind
ega mu isa. d Kui te tunneksite mind, siis tunneksite ka mu
˜
¨ ¨
isa.” e 20 Need sonad raakis
˜
ta, opetades templis annetus¨
kastide f lahedal. Ent keegi ei
˜
votnud teda kinni, sest tema
tund ei olnud veel tulnud. g
¨
¨
21 Jeesus utles neile jalle:
¨
¨
„Ma lahen ara ja te hakkate
mind otsima ning siiski surete
¨
oma patu parast. h Kuhu mina
¨
lahen, sinna teie ei saa tul˜
la.” i 22 Juudid sonasid: „Ega
˜
¨
ta ometi motle ennast ara tap¨
¨
pa, et ta utleb: „Kuhu mina lahen, sinna teie ei saa tulla”?” 23 Jeesus lausus: „Teie
¨
olete alt, mina olen ulalt.j
Teie olete sellest maailmast,
mina ei ole sellest maail¨
¨
mast. 24 Selleparast ma utlesingi teile, et te surete oma
¨
pattude parast. Kui te ei usu,
et mina olen see, kes pidi tulema, siis te surete oma pat¨
¨
tude parast.” 25 Nad kusisid
temalt: „Kes sa oled?” Jeesus
¨
vastas neile: „Miks ma uldse
¨ ¨
teiega raagin? 26 Mul on pal¨
ju, mida teie kohta oelda ja
¨
˜
mille ule kohut moista. See,
¨
˜
kes on mu lakitanud, on toear¨ ¨
mastaja, ja ma raagin maailmale vaid seda, mida ma temalt olen kuulnud.” k 27 Nad
¨ ¨
ei taibanud, et ta raagib neile Isast. 28 Siis Jeesus lausus: „Kui te Inimesepoja olete

JOHANNESE 8:29–52

¨
˜
ules tostnud1, a saate teada, et
mina olen see b ja et ma ei tee
¨ ¨
midagi omapead,c vaid raagin
˜
nii, nagu Isa on mind opeta¨
nud. 29 See, kes on mu laki¨
tanud, on minuga. Ta ei ole jat¨
nud mind uksi, sest ma teen
alati seda, mis talle meeldib.” d
¨ ¨
30 Kui ta seda raakis, hakkasid paljud temasse uskuma.
¨
31 Jeesus utles juutidele,
kes olid temasse uskuma ha¨
kanud: „Kui te jargite minu
˜
˜
opetust, siis te olete toes¨
˜
ti minu jungrid 32 ja opite
˜
˜
tundma tode e ja tode teeb teid
˜
¨
f
vabaks.” 33 Moned aga utlesid talle: „Meie oleme Aabra¨
hami jarglased ega ole kunagi
olnud kellegi orjad. Kuidas sa
¨
siis utled: „Te saate vabaks”?”
34 Jeesus vastas neile: „Ma
˜
kinnitan teile ja see on tosi:
¨
igauks, kes teeb pattu, on
¨ ¨
patu ori. g 35 Ent ori ei jaa
¨ ¨
majja igaveseks, poeg aga jaab
¨ ¨
igaveseks. 36 Kui nuud Poeg
teid vabastab, siis te saate
˜
toeliselt vabaks. 37 Ma tean,
¨
et te olete Aabrahami jarglased. Ometi te tahate mind tap¨
pa, sest teie sudames ei leidu
˜
kohta minu opetusele. 38 Ma
¨ ¨
raagin sellest, mida ma olen
¨
nainud oma isa juures olles, h
aga teie teete seda, mida olete
kuulnud oma isalt.” 39 Nad
vastasid talle: „Meie isa on
¨
Aabraham.” Jeesus utles neile: „Kui te oleksite Aabrahami lapsed, i siis te teeksite ka
Aabrahami tegusid. 40 Aga
¨ ¨
nuud te tahate tappa mind,
¨ ¨
kes ma olen raakinud teile
˜
tode, mida ma olen kuulnud
Jumalalt. j Aabraham nii ei tei8:28 1 St postil hukanud.
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nud. 41 Teie teete oma isa
¨
tegusid.” Nemad utlesid talle:
¨ ¨
¨
„Meie pole hooratoost1 sundi¨
nud, meil on uks isa — Jumal.”
¨
42 Jeesus utles neile: „Kui
Jumal oleks teie isa, siis te
armastaksite mind, a sest ma
olen tulnud Jumala juurest ja
¨ ¨
olen nuud siin. Ma ei ole tulnud omal algatusel, vaid tema
¨
on mu lakitanud. b 43 Miks
˜
¨ ¨
te ei moista, mida ma raagin? Sest te ei suuda mu
˜
˜
opetust vastu votta. 44 Teie
¨
isa on Kurat ja te tahate taita oma isa soove.c Tema on ol˜
nud mortsukas oma tee algu¨
sest peale1 d ja ta ei pusinud
˜
˜
toes, sest tode ei ole tema
¨ ¨
¨ ¨
sees. Kui ta raagib valet, raagib ta nii, nagu on talle omane,
sest ta on valetaja ja vale isa. e
¨ ¨
˜
45 Kuna aga mina raagin tott,
siis te ei usu mind. 46 Kes
¨ ¨
teist saab mind patus suudis˜
¨ ¨
tada? Kui ma aga tott raagin, miks te siis mind ei usu?
˜
47 Kes on Jumala oma, votab
˜
Jumala sonu kuulda.f Teie aga
¨
ei kuuletu, selleparast et te
pole Jumala omad.” g
¨
48 Seepeale utlesid juudid
˜
talle: „Eks meil ole oigus, et
sa oled samaarlane h ja sinus
on deemon?” i 49 Jeesus vastas: „Minus ei ole deemonit,
vaid ma austan oma isa, teie
˜
aga polgate mind. 50 Mina¨ ei
soovi, et mind austataks.j Uks
on, kes soovib seda teha ja
kelle otsustada see on. 51 Ma
˜
kinnitan teile ja see on tosi:
¨
˜
¨
kes jargib minu opetust, ei nae
¨
iial surma.” k 52 Juudid utle˜
˜
8:41 1 Voib tolkida ka „hoorusest”. Kr
˜
porneia. (Vt „Sonaseletusi”.) 8:44
˜
˜
˜
1 Voib tolkida ka „tema on olnud mortsukas algusest peale”.
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¨ ¨
sid talle: „Nuud on selgemast
selgem, et sinus on deemon.
Aabraham suri, samuti surid
¨
prohvetid, kuid sina utled: „Kes
¨
˜
jargib minu opetust, ei mait˜
se iial surma.” 53 Voi oled sa
suurem kui meie isa Aabraham,
kes suri? Samuti surid prohvetid. Kelleks sa ennast pead?”
54 Jeesus vastas: „Kui ma ise
˜
ennast ausse tostaksin, oleks
¨
mu au tuhine. Mind austab mu
¨
isa, a see, kelle teie utlete oma
Jumala olevat. 55 Ometi te ei
tunne teda, b kuid mina tun¨
nen. c Kui ma utleksin, et ma ei
tunne teda, oleksin ma valetaja
nagu teie. Ent ma tunnen teda
˜
˜
ja votan kuulda tema sonu.
˜ ˜
56 Teie isa Aabraham roomus¨
¨
tas vaga minu paeva ootuses.
¨
˜ ˜
Ta nagi seda ja oli roomus.” d
¨
57 Seepeale utlesid juudid talle: „Sa pole veel 50-aastane¨
gi ja oled nainud Aabrahami?”
¨
58 Jeesus utles neile: „Ma kin˜
nitan teile ja see on tosi: ma
olin olemas juba enne Aabraha˜
¨
mi sundi.” e 59 Siis votsid nad
maast kive, et teda surnuks vi¨
sata, aga Jeesus peitis end ara
ja lahkus templist.
¨
Edasi minnes nagi Jeesus
¨
uht meest, kes oli olnud
¨
¨
sunnist saati pime. 2 Jung¨
rid kusisid temalt: „Rabi, f kes
¨
on pattu teinud, et ta sundis
˜
pimedana? Kas ta ise voi tema
vanemad?” 3 Jeesus vastas:
„Ei ole teinud pattu ei tema
¨
ega ta vanemad. Ta sundis pimedana selleks, et tema kaudu saaksid avalikuks Jumala
teod. g 4 Me peame tegema
¨
selle tegusid, kes on mu laki¨
h
tanud, kuni on veel paev. Tu¨ ¨
leb oo, mil keegi ei saa midagi

9
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teha. 5 Niikaua kui ma olen
maailmas, olen ma maailma
¨
¨
valgus.” a 6 Seda oelnud, su¨
litas ta maha, segas sulge mul¨ ¨
laga, maaris segu mehe sil¨
madele b 7 ning utles mehele:
„Mine pese oma silmi Siiloahi
¨
˜
tiigis.” (Siiloah tahendab tol¨
¨
kes lakitatut.) Mees lakski ja
¨
pesi ning tuli tagasi nagijana. c
8 Naabrid ja need, kes olid
¨
teda varem kerjamas nainud,
¨
utlesid siis: „Kas see pole
mitte sama mees,¨ kes is¨
tus ja kerjas?” 9 Uhed utle¨
sid: „On jah tema”, teised jallegi: „Ei ole, ta on lihtsalt tema
sarnane.” Mees aga kinnitas:
¨
„Ma olen see.” 10 Nad parisid temalt: „Kuidas su silmad
siis avanesid?” 11 Ta vastas:
„Mees, keda kutsutakse Jee¨ ¨
suseks, tegi segu ja maaris
¨
seda mu silmadele ning utles:
„Mine pese oma silmi Siiloa¨
his.” d Ma laksin pesin ja saingi
¨
¨
nagijaks.” 12 Siis kusisid nad
temalt: „Kus see mees on?” Ta
¨
utles: „Ma ei tea.”
13 Nad viisid endise pimeda
¨
variseride juurde. 14 Paev,
kui Jeesus segu tegi ja mehe
silmad avas, e juhtus olema
¨
hingamispaev. f 15 Ka varise¨
rid kusisid temalt, kuidas ta
¨
nagijaks oli saanud. Tema vastas: „Ta pani mu silmadele
¨ ¨
segu, ma pesin neid ja nuud
¨
˜
ma naen.” 16 Moned variserid laususid: „See inimene ei
ole Jumala saadetud, sest ta
¨
ei pea hingamispaeva”, g tei¨
˜
¨
sed jalle: „Kuidas voib uks
patune inimene teha selliseid
¨
¨
tunnustahti?” h Nii laksid nende arvamused lahku. i 17 Nad
¨
kusisid pimedalt uuesti: „Mida
¨
sina tema kohta utled, sest

JOHANNESE 9:18–41
ta avas ju sinu silmad?” Mees
vastas: „Ta on prohvet.”
18 Ent juudid ei uskunud,
et see mees oli olnud pime
¨
ja saanud nagijaks, enne kui
nad kutsusid tema vanemad.
¨
19 Nad kusisid neilt: „Kas see
˜
on teie poeg, kes teie so¨
nul sundis pimedana? Kuidas
¨ ¨
¨
ta siis nuud naeb?” 20 Tema
vanemad vastasid: „Me teame,
et see on meie poeg ja et
¨
ta sundis pimedana. 21 Aga
¨ ¨
¨
kuidas ta nuud naeb, seda
me ei tea, ega tea me ka
¨
seda, kes ta silmad avas. Ku¨
sige temalt endalt. Ta on tais¨ ¨
kasvanud mees, las ta raagib
ise enda eest.” 22 Tema va¨ ¨
˜
nemad raakisid nonda, kuna
nad kartsid juute1, a sest juudid olid juba kokku leppinud,
¨
et igauks, kes tunnistab Jeesuse messiaks, tuleb kogudu¨
¨
sest valja heita2. b 23 Seepa¨
rast utlesidki tema vanemad:
¨
¨
„Ta on taiskasvanud mees. Ku¨
sige ta enda kaest.”
24 Siis kutsusid juudid endise pimeda teist korda ja
¨
utlesid talle: „Anna Juma¨ ¨
˜
lale au, raagi tott! Me teame,
et see inimene on patune.”
25 Tema vastas: „Kas ta on
¨
patune, seda ma ei tea. Kull
aga tean ma, et ma olin pime,
¨ ¨
¨
kuid nuud ma naen.” 26 Nad
¨
kusisid: „Mis ta sinuga tegi?
Kuidas ta su silmad avas?”
¨ ¨
27 Ta vastas: „Ma juba raakisin teile, aga te ei kuulanud. Miks te tahate seda
uuesti kuulda? Kas teiegi ta¨
hate tema jungriteks saada?”
˜
9:22 1 St ilmselt juudi usujuhte. 2 So˜
¨
¨
na-sonalt „sunagoogist valja heita”. See
¨
¨
tahendas valjaheitmist juudi kogukonnast.
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˜
28 Nad laususid polglikult:
¨
„Sina oled selle mehe junger,
¨
meie oleme Moosese jungrid.
¨ ¨
29 Me teame, et Jumal raakis Moosesega, aga kes selle
¨
mehe on lakitanud, seda me
ei tea.” 30 Mees kostis: „Ime¨
lik kull, et te ei tea, kes on
¨
ta lakitanud. Ometi avas ta mu
silmad. 31 Me teame, et Jumal ei kuula patuseid,a vaid
kuulab seda, kes on jumala¨
kartlik ja taidab tema tahet. b
32 Pole ju kunagi kuuldud, et
keegi oleks avanud pime¨
dana sundinu silmad. 33 Kui
selle inimesega poleks Jumalat, ei suudaks ta mitte mida¨
gi teha.” c 34 Selle peale utle¨
sid nad talle: „Sa oled labinis¨
ti patusena sundinud ja tuled
˜
meid opetama!” Ja nad heitsid
¨
ta valja. d
35 Jeesus sai kuulda, et
¨
nad olid ta valja heitnud, ning
¨
temaga kohtudes kusis ta:
„Kas sa usud Inimesepojasse?”
36 Mees kostis: „Kes ta on,
˜
isand, et ma voiksin temasse
¨
uskuda?” 37 Jeesus utles:
¨
„Sa oled teda nainud, tema si¨ ¨
¨
nuga raagibki.” 38 Mees utles: „Ma usun temasse, Isand.”
Ja ta kummardas tema ette.
39 Jeesus lausus: „Ma tulin
¨
maailma, et selle ule ko˜
hut moistetaks, et need, kes
¨
¨
ei nae, hakkaksid nagema, e
¨
¨ ¨
ja need, kes naevad, jaaksid pimedaks.” f 40 Tema juures olevad variserid kuul¨
sid seda ja kusisid temalt:
„Kas meiegi oleme pimedad?”
41 Jeesus vastas neile: „Kui
te oleksite pimedad, ei oleks
¨
teil pattu, aga kuna te utlete:
¨
¨ ¨
„Me naeme”, jaab teie patt alles.” g

1419

10

„Ma kinnitan teile ja see
˜
¨
on tosi: kes ei lahe lam¨
batarasse varavast, vaid ronib
sisse mujalt, see on varas ja
¨
¨
¨ ¨
roovel. a 2 Kes aga laheb varavast, on lammaste karja¨
ne. b 3 Varavahoidja avab te˜
c
male ja lambad votavad kuul¨ ¨ d
da ta haalt. Ta kutsub oma
lambaid nimepidi ja juhib nad
¨
˜
valja. 4 Kui ta on koik omad
¨
¨
valja viinud, kaib ta nende
¨
ees. Lambad jargnevad talle,
¨ ¨
sest nad tunnevad tema haalt.
˜ ˜
¨
5 Voorale nad ei jargne, vaid
˜
pogenevad tema eest, sest
˜ ˜
¨ ¨
vooraste haalt nad ei tunne.”
¨ ¨
6 Jeesus raakis seda neile
˜
moistu, aga nad ei saanud aru,
¨
mida ta sellega oelda tahab.
¨
¨
7 Seeparast Jeesus jatkas:
„Ma kinnitan teile ja see on
˜
¨
tosi: mina olen lammaste va˜
rav. e 8 Koik, kes on tulnud
minu nime all, on vargad
¨ ¨
ja roovlid, aga lambad ei
ole neid kuulanud. 9 Mina
¨
olen varav. Kes siseneb minu
¨ ¨
¨
kaudu, see paaseb. Ta kaib
¨
sisse ja valja ning leiab karjamaa. f 10 Varas ei tule muul
˜
pohjusel kui varastama, tap¨
ma ja havitama. g Mina olen
tulnud, et neil oleks elu ja
¨
et neil oleks seda kulluslikult.
11 Mina olen hea karjane. h
Hea karjane annab oma elu
¨ ¨
lammaste eest. i 12 Palgatooline, kes pole karjane ja kelle
¨
omad lambad ei ole, jatab hun¨
˜
ti nahes lambad maha ja pogeneb ning hunt murrab neid
¨
ja ajab nad laiali. 13 Ta jatab
nad maha, sest ta on palga¨ ¨
tooline ega hooli lammastest. 14 Mina olen hea karjane. Ma tunnen oma lambaid

JOHANNESE 10:1–28
PTK 10
a Mt 7:15
b Mt 26:31
Mr 14:27
Joh 10:11

c Lu 1:17
Joh 3:28

d Joh 10:27
e Joh 14:6
f Joh 21:17
g Mt 7:15
h Hes 34:23
Mt 9:36

i 1Sa 17:34, 35
Mt 20:28
Heb 13:20


Teine veerg
a Joh 10:27
b Mt 11:27
c Mt 20:28
Joh 15:13
1Jo 3:16

d Lu 12:32
e Hes 34:23
Hes 37:24
1Pe 5:4

f Joh 17:23
g Jes 53:12
Flp 2:8
Heb 2:9
Heb 12:2

h Ap 2:23, 24
i Lu 12:51
Joh 7:12
Joh 9:16

j Ap 3:11
k Joh 3:2
Joh 5:36
Joh 10:38
Joh 14:10
Ap 2:22

l Joh 8:47
m Joh 10:3
n Joh 5:24
Joh 17:1, 2

ja mu lambad tunnevad mind, a
15 nii nagu Isa tunneb mind ja
mina Isa. b Ma annan oma elu
lammaste eest. c
16 Mul on veel teisi lambaid, kes ei ole sellest tarast. d Needki pean ma siia too˜
ma, ja nad votavad kuulda mu
¨ ¨
¨
¨
haalt. Siis on uks kari ja uks
karjane. e 17 Minu isa armastab mind, f sest ma annan oma
¨
elu, g et saaksin selle jalle taga˜
si. 18 Keegi ei vota seda mi¨
nult ara, vaid ma annan selle
omal tahtel. Mul on voli seda
anda ja voli see tagasi saada. h
˜
¨
Nonda on mu isa mul kaskinud
teha.”
˜
¨
19 Nende s onade parast
¨
¨
laksid juutide arvamused jali
legi lahku. 20 Paljud neist
¨
utlesid: „Temas on deemon ja
¨
ta on arust ara. Miks te teda
¨
kuulate?” 21 Teised utlesid:
„Need ei ole deemonist vaeva˜
tu sonad. Ega siis deemon saa
pimedate silmi avada?”
22 Sel ajal oli Jeruusalem¨
¨
mas templipuhitsemispuha.
˜
Oli talv, 23 ja Jeesus kondis templis Saalomoni sam¨
maskaigus. j 24 Juudid kogu¨
¨
nesid tema umber ja kusisid:
„Kui kaua sa meid teadmatuses hoiad? Kui sa oled mes¨
¨
sias, siis utle see otse valja.” 25 Jeesus vastas: „Ma
¨
olen juba oelnud, aga te ei
usu. Teod, mida ma teen oma
isa nimel, annavad minu kohta tunnistust. k 26 Teie aga ei
usu, sest te pole mu lam˜
bad. l 27 Minu lambad vota¨ ¨
vad kuulda mu haalt ja ma
¨
tunnen neid ning nad jargm
nevad mulle. 28 Ma annan
neile igavese elu n ning nad

JOHANNESE 10:29–11:11
ei hukku. Keegi ei kisu neid
¨
¨
minu kaest ara. a 29 Need,
kelle Isa on mulle andnud, on
¨ ¨
˜
enam vaart kui koik muu, ja
¨
¨
keegi ei saa neid Isa kaest ara
kiskuda. b 30 Mina ja Isa ole¨
me uks1.” c
˜
31 Taas votsid juudid maast
kive, et ta nendega surnuks
¨
visata. 32 Jeesus utles nei¨
le: „Teie nahes on Isa lasknud
¨
mul teha palju haid tegusid.
¨
Millise parast neist tegudest
te tahate mind kividega visata?” 33 Juudid vastasid talle: „Me ei viska sind kivi˜
dega mitte mone hea teo
¨
¨
parast, vaid jumalateotuse parast, d sest sina, kes sa oled
inimene, teed end jumalaks.”
34 Jeesus lausus: „Kas teie
seaduses pole kirjutatud: „Ma
¨
utlesin: „Te olete jumalad1””? e
35 Kui ta nimetab jumalateks f
˜
neid, kelle Jumala sona on
˜
¨
hukka moistnud — ja puhakiri ju ei valeta —, 36 kuidas te
¨
siis utlete mulle, kelle Isa on
¨
¨
puhitsenud ja lakitanud maailma: „Sina teotad Jumalat”,
¨
kuna ma utlesin, et ma olen
Jumala poeg? g 37 Kui ma ei
¨
tee oma isa tegusid, siis arge
uskuge mind. 38 Aga kui ma
teen ja te sellegipoolest ei
¨
usu mind, siis uskuge vaheh
malt neid tegusid, et te saak˜
site teada ja moistaksite, et Isa
¨
kuulub uhte minuga ja mina
¨ ¨
Isaga.” i 39 Siis puudsid nad
˜
taas teda kinni votta, kuid ta
¨ ¨
¨
paases nende kaest.
¨
¨
¨
40 Jeesus laks jalle ule Jordani kohta, kus Johannes oli
˜
˜
¨
10:30 1 Voib tolkida ka „uhtsed”.
˜
˜
10:34 1 Voib tolkida ka „jumalasarnased”.
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¨
ristimist alustanud, a ning jai
sinna. 41 Tema juurde tuli
¨
palju inimesi ja nad utlesid:
¨
¨
„Johannes ei teinud kull uht¨
˜
ki tunnustahte, aga koik, mida
Johannes selle inimese koh¨
˜
ta utles, on tosi.” b 42 Seal
hakkasid paljud temasse uskuma.
¨
Uks mees nimega Laatsarus oli haige. Ta oli
Betaaniast, Maarja ja tema
˜
¨
oe Marta kulast. c 2 Seesama
˜
˜
Maarja voidis Isandat healoh˜
nalise oliga ja kuivatas tema jalgu oma juustega.d Tema vend Laatsarus oligi hai˜
ge. 3 Laatsaruse oed saatsid
˜
Jeesusele sona: „Isand, see,
kes on sulle armas, on haige.” 4 Kui Jeesus seda kuu¨
˜
lis, utles ta: „See haigus ei loppe surmaga, vaid toob Jumalale au, e et Jumala poega see¨
labi austataks.”
5 Jeesus armastas Martat,
˜
tema ode ja Laatsarust. 6 Kui
ta kuulis, et Laatsarus on hai¨
¨
ge, jai ta siiski veel kaheks paevaks sinna, kus ta oli. 7 Siis
¨
¨
¨
¨
utles ta jungritele: „Lahme jalle
¨
Juudamaale!” 8 Jungrid kostsid: „Rabi, f alles see oli, kui juudid tahtsid sind kividega sur˜
nuks visata, g ja sa motled uuesti sinna minna!” 9 Jeesus vas¨
tas: „Eks ole paevavalgust
˜
kaksteist tundi? h Kui keegi kon¨
nib paevavalguses, siis ta ei ko¨
mista millegi otsa, sest ta naeb
selle maailma valgust. 10 Kui
˜
¨ ¨
aga keegi konnib oosel, siis ta
komistab, sest tal puudub valgus.”
11 Jeesus lisas: „Laatsarus,
˜
meie sober, on uinunud ma-

11
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¨
gama, a aga ma lahen teda
¨
¨
¨
aratama.” 12 Jungrid utlesid:
„Isand, kui ta magab, siis ta
¨ ¨
saab terveks.” 13 Jeesus raakis tema surmast, aga nemad
˜
arvasid, et ta koneleb tava¨
lisest magamisest. 14 Siis utles Jeesus neile otse: „Laatsarus on surnud. b 15 Ma olen
¨
˜ ˜
teie parast roomus, et mind
¨ ¨
seal polnud, sest nuud saab
¨
teie usk tugevamaks. Lahme
¨
tema juurde!” 16 Seepeale utles Toomas, keda kutsutak¨
se Kaksikuks, teistele jungrite¨
le: „Lahme meiegi, et koos temaga surra!” c
˜
17 Kui Jeesus kohale joudis, oli Laatsarus juba neli
¨
paeva hauas olnud. 18 Be¨
taania oli Jeruusalemma lahedal, umbes kolme kilomeetri1
kaugusel. 19 Palju juute oli
tulnud Martat ja Maarjat ven¨
na surma parast lohutama.
20 Kui Marta kuulis, et Jee¨
sus on tulemas, laks ta te¨
male vastu, aga Maarja d jai
¨
koju. 21 Marta utles Jeesusele: „Isand, kui sa oleksid siin
olnud, poleks mu vend surnud.
22 Ometi ma tean, et mida tahes sa Jumalalt palud, seda
ta sulle ka annab.” 23 Jeesus
˜
lausus talle: „Sinu vend touseb
¨
¨
ules.” 24 Marta utles: „Ma
˜
¨
tean, et ta touseb ules viim¨
¨
¨
sel paeval, kui toimub ulesara¨
tamine.” e 25 Jeesus utles tal¨
˜
le: „Mina olen ulestousmine ja elu. f Kes minusse usub,
saab elavaks, isegi kui ta su¨
reb, 26 ja ukski, kes elab ja
minusse usub, ei sure kunagi. g
Kas sa usud seda?” 27 Marta vastas temale: „Jah, Isand,
˜
˜
11:18 1 Sona-sonalt „umbes 15 staadioni”. (Vt lisa B14.)
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ma usun, et sina oled messias, Jumala poeg, kes maailma pidi tulema.” 28 Kui ta
¨
¨
oli seda oelnud, laks ta oma
˜
¨
ode Maarjat kutsuma.
Ta ut˜
les talle vaikselt: „Opetaja a on
siin ja kutsub sind.” 29 Seda
kuulnud, ruttas Maarja Jeesuse juurde.
¨
30 Jeesus polnud veel ku˜
lasse joudnud, vaid oli alles seal, kus Marta oli temaga kohtunud. 31 Kui juudid, kes olid Maarjat majas
¨
lohutamas, nagid teda kiiru˜
¨
¨
ga tousvat ja valjuvat, jargnesid nad talle, arvates, et
¨
ta laheb haua juurde b nut˜
ma. 32 Kui Maarja joudis sinna, kus Jeesus oli, ja teda
¨
nagi, langes ta tema jalge ette
¨
ja utles: „Isand, kui sa oleksid siin olnud, poleks mu vend
¨
surnud.” 33 Kui Jeesus nagi
Maarjat ja temaga kaasa tulnud juute nutmas, puudutas
˜
see teda hingepohjani ja teda
valdas suur kurbus. 34 Ta
¨
kusis: „Kuhu te ta panite?”
Nad vastasid talle: „Isand, tule
ja vaata.” 35 Jeesuse silmist
voolasid pisarad. c 36 Seda
¨
¨
nahes utlesid juudid: „Vaadake, kui kiindunud ta temasse
˜
¨
oli!” 37 Moned neist aga utlesid: „Kas tema, kes avas pi˜
meda silmad, d ei oleks voinud
teha nii, et see inimene poleks
surnud?”
38 Siis Jeesus, olles hinge˜
¨
pohjani kurb, laks haua juurde. Selleks oli koobas, mille suu ette oli pandud kivi.
¨
39 Jeesus utles: „Veeretage
¨
˜
kivi ara!” Surnu ode Mar¨
ta utles talle: „Isand, ta leh¨
kab juba, sest on neljas paev.”

JOHANNESE 11:40–12:4

¨
40 Jeesus utles talle: „Kas ma
¨
ei oelnud sulle, et kui sa usuk¨
sid, naeksid sa Jumala au?” a
41 Niisiis veeretasid nad kivi
¨
˜
ara. Jeesus tostis silmad tae¨
¨
va poole b ja utles: „Isa, ma tanan sind, et sa oled mind kuul˜
¨
da votnud. 42 Ma kull tean,
˜
et sa votad mind alati kuul¨
da, kuid ma utlesin seda siin¨
se rahvahulga parast, et see
¨
usuks, et sina oled mu lakita¨
˜
nud.” c 43 Seda oelnud, hoi¨ ¨
kas ta valju haalega: „Laatsa¨
rus, tule valja!” d 44 Ja mees,
¨
kes oli olnud surnud, tuli val¨
¨
ja, kaed ja jalad mahises ning
¨
¨
nagu riidega kinni mahitud.
¨
¨ ¨
Jeesus utles neile: „Paastke ta
lahti ja laske tal minna.”
45 Paljud neist juutidest,
kes olid tulnud Maarja poo¨
le ja nainud, mida Jeesus
¨ ¨
oli teinud, hakkasid nuud te˜
masse uskuma, e 46 kuid mo¨
ned laksid variseride juurde ja
¨ ¨
raakisid neile, mida Jeesus oli
teinud. 47 Siis kutsusid peapreestrid ja variserid sanhed¨
rini1 kokku ning utlesid: „Mis
me peame tegema? See ini¨
mene teeb palju tunnustahti. f
¨
48 Kui me ta rahule jatame,
˜
hakkavad koik temasse uskuma, ning siis tulevad roomla˜
¨
sed ja votavad ara nii meie
paiga1 kui ka rahva.” 49 Aga
¨
uks neist, Kaifas, g kes oli sel
¨
¨
aastal ulempreester, utles neile: „Te ei saa aru 50 ega
˜
moista, et teile on ju parem,
¨
kui uks inimene sureb rahva
eest, kui et kogu rahvas huk¨
kub.” 51 Kuid seda ei oelnud
ta omast peast. Kuna ta oli
¨
¨ ¨
sel aastal ulempreester, raa˜
˜
11:47 1 Juudi korgeim kohus. (Vt „Sonaseletusi”.) 11:48 1 St templi.
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kis ta prohvetlikult, et Jeesus
peab surema oma rahva eest,
¨
52 ja mitte uksnes oma rahva
eest, vaid ka selleks, et koguda kokku Jumala lapsed, kes
on laiali pillutatud. 53 Sel¨
lest paevast peale pidasid nad
˜
salanou tema tapmiseks.
¨
54 Seeparast ei liikunud
Jeesus enam juutide keskel
¨
¨
avalikult, vaid laks sealt ara
˜
¨
korbelahedasse piirkonda Ef¨
raimi-nimelisse a linna ja jai
¨
koos jungritega sinna. 55 Li¨
gines juutide paasapuha b ning
¨
paljud inimesed laksid maalt
Jeruusalemma, et end enne
¨
paasapuha rituaalselt puhastada. 56 Nad otsisid Jeesust
ja arutasid templis omavahel:
„Mis te arvate, kas ta ei tule¨
gi puhadeks?” 57 Nimelt olid
peapreestrid ja variserid and¨
nud kasu, et kui keegi saab
teada, kus Jeesus on, peab ta
sellest teatama, et nad saaksid
˜
ta kinni votta.
¨
Kuus paeva enne paasa¨
puha tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, c
¨
¨
kelle ta oli surnuist ules aratanud. 2 Seal korraldati tal˜
¨ ¨
le ohtusook. Marta teenindas, d aga Laatsarus oli nende hulgas, kes koos tema˜
˜
ga soid1. 3 Siis vottis Maarja
¨
˜
˜
uhe naela1 healohnalist oli,
¨
ehtsat nardi2, mis oli vaga kal˜
lis, ning voidis Jeesuse jalgu
ja kuivatas neid oma juustega.
¨
˜
Kogu maja sai tais oli aroomi. e
4 Ent Juudas Iskariot, f tema
¨
junger, kes hiljem ta reetis,

12

˜
˜
¨ ¨
¨
12:2 1 Voib tolkida ka „laua aares kulitasid”. 12:3 1 327 g. (Vt lisa B14.)
˜
2 Lohnaaine, mida arvatavasti valmis˜
tati samanimelisest healohnalisest tai¨
mest, mis kasvab Himaalaja maestikus.
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¨
˜
kusis: 5 „Miks pole seda oli
¨
¨ ¨
300 denaari1 eest ara muudud
ja raha vaestele antud?” 6 Ta
¨
¨
ei kusinud seda mitte selleparast, et ta oleks vaestest hoo¨
linud, vaid selleparast, et ta
¨
oli varas. Tema kaes oli rahalaegas ning ta varastas sinna
¨
pandud raha. 7 Jeesus utles:
¨
„Jata ta rahule. Las ta teeb
seda, et valmistada mind ette
¨
mu matmispaevaks. a 8 Vaeseid on ju alati teie juures, b
¨ ¨
aga mina ei jaa teie juurde alatiseks.” c
9 Suur hulk juute oli saanud teada, et Jeesus on seal,
ja nad tulid sinna mitte ainult
¨
tema parast, vaid ka selleks,
¨
et naha Laatsarust, kelle ta
¨
¨
oli surnuist ules aratanud. d
˜
¨ ¨
10 Peapreestrid votsid nuud
˜
¨
nouks ka Laatsaruse ara tap¨
¨
pa, 11 sest tema parast laksid sinna paljud juudid ja hakkasid Jeesusesse uskuma. e
¨
¨
12 Jargmisel paeval kuulsid rahvahulgad, kes olid tul¨
nud puhi pidama, et Jeesus on
teel Jeruusalemma. 13 Nad
˜
¨
¨
votsid palmioksi, laksid valja
¨ ¨
talle vastu˜ ning huudsid: „Too
¨ ¨
paaste!1 Onnistatud olgu, kes
tuleb Jehoova nimel, f Iisraeli kuningas!” g 14 Jeesus aga
leidis noore eesli ja istus selle
˜
selga, h nonda
nagu on kirjuta¨
¨
tud: 15 „Ara karda, Siioni tutar. Sinu kuningas tuleb ees¨
¨
lisalu1 seljas.” i 16 Jungrid ei
˜
saanud esialgu koigest sellest
aru, aga kui Jeesus oli ausse
˜
tostetud, j tuli neile meelde, et
˜
¨
12:5 1 300 denaari vordus umbes uhe
aasta palgaga. 12:13 1 Kr hosanna, mis
¨
¨ ¨
tahendab „me palume, paasta”. See oli
¨ ¨
palve Jumalale, et ta paastaks Jeesuse.
˜
˜
¨
12:15 1 Voib tolkida ka „eeslitaku”.
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nii on tema kohta kirjutatud ja
˜
et teda nonda koheldi. a
17 Inimesed, kes olid olnud Jeesusega, kui ta Laat¨
saruse hauast valja kut¨
¨
sus b ja surnuist ules ara¨ ¨
tas, ei lakanud raakimast sel¨
lest, mida nad olid nainud. c
18 Rahvahulgad olidki selle¨
¨
parast talle vastu lainud, et
nad olid kuulnud tema tunnus¨
¨ ¨
tahest. 19 Siis raakisid vari¨
serid omavahel: „Naete, meil
pole mingit edu. Kogu maailm
¨
jookseb tema jarele.” d
20 Nende seas, kes olid tul¨
nud puhadeks Jumalat kum˜
mardama, olid ka moned
¨
kreeklased. 21 Need laksid
Filippuse e juurde, kes oli Galilea Betsaidast, ja palusid teda:
„Isand, me tahame Jeesust
¨
¨
¨
naha.” 22 Filippus laks ja utles seda Andreasele. Andreas
¨
¨
ja Filippus laksid ning utlesid
seda Jeesusele.
23 Jeesus vastas neile:
„Tund on tulnud, et Inimesepoega austataks. f 24 Ma kin˜
nitan teile ja see on tosi:
kui nisuseeme ei kuku mul¨ ¨
da ega sure, jaab ta vaid
¨
uheks seemneks, aga kui ta
sureb, g kannab ta palju vilja. 25 Kes armastab oma elu,
¨
havitab selle, aga kes vihkab oma elu h selles maailmas,
hoiab seda igaveseks eluks. i
26 Kui keegi tahab mind tee¨
nida, siis ta jargnegu mulle,
ja kus mina olen, seal on ka
minu teenija. j Kes tahab mind
teenida, seda austab mu isa.
¨ ¨
27 Nuud on mu hing rahutu. k
¨
¨ ¨
Mida on mul oelda? Isa, paasl
ta mind sellest tunnist! Siiski,
just selleks ma olengi sellesse
tundi tulnud. 28 Isa, austa

JOHANNESE 12:29–50
oma nime!” Siis kostis taevast
¨ ¨
haal: a „Ma olen seda austanud
ja austan veel.” b
˜
29 Moned rahva seast, kes
¨
seal seisid ja seda kuulsid, ut˜
¨
lesid, et see oli kouemurin.
¨
¨ ¨
Kuid teised utlesid: „Ingel raakis temaga.” 30 Jeesus lau¨ ¨
sus: „See haal ei kostnud mit¨
te minu, vaid teie parast.
¨ ¨
˜
31 Nuud moistetakse kohut
¨
¨ ¨
selle maailma ule, nuud hei¨ c
detakse valja selle maailma
¨
valitseja. d 32 Kui mind ules
˜
˜
tostetakse1, e tomban ma enda
˜
juurde koiksuguseid inime˜
si.” 33 Sellega andis ta moista, millist surma ta sureb. f
34 Siis vastas rahvas talle:
„Me oleme Moosese seadusest
¨ ¨
kuulnud, et messias jaab iga¨
veseks. g Miks sa siis utled, et
˜
¨
Inimesepoeg tostetakse ules? h
Kes on see Inimesepoeg?”
35 Jeesus kostis: „Valgus on
teie keskel veel pisut aega.
¨
Kaige valguses, kuni seda on,
¨
˜
et pimedus teie ule voimust ei
¨
saaks. Aga kes kaib pimedu¨
ses, see ei tea, kuhu ta laheb. i
36 Kuni teil on valgust, uskuge sellesse, et te saaksite valguse poegadeks.” j
¨ ¨
¨
Seda raakinud, laks Jeesus minema ja peitis end nen¨
de eest ara. 37 Olgugi et ta
oli teinud nende ees palju tun¨
nustahti, ei uskunud nad te¨
¨
masse, 38 nii et laksid tai˜
de need prohvet Jesaja sonad: „Jehoova, kes usub meilt
kuuldut? k Kellele on ilmutatud
¨
˜
Jehoova kasivart?” l 39 Pohjusest, miks nad ei suut¨ ¨
nud uskuda, on taas raaki12:32 1 St postil hukatakse.
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nud Jesaja: 40 „Ta on teinud pimedaks nende silmad
˜
¨
ja kovaks nende sudame, et
¨
nad oma silmadega ei naeks
¨
˜
ja sudamega ei moistaks ega
¨ ¨
¨
poorduks umber, et ma nad
terveks teeksin.” a 41 Jesa¨
¨
ja utles seda, kuna oli nai˜
nud tema auhiilgust, ja kob
neles temast. 42 Siiski hak¨
kasid paljud ulemadki temasse uskuma, c aga variseride
¨
parast ei tunnistanud nad
¨
teda, et neid kogudusest1 valja ei heidetaks, d 43 sest nad
armastasid austust inimestelt
rohkem kui austust Jumalalt. e
¨
¨ ¨
44 Jeesus utles valju haalega: „Kes usub minusse, ei
usu mitte ainult minusse, vaid
¨
ka temasse, kes on mu laki¨
tanud, f 45 ja kes naeb mind,
¨
naeb ka teda, kes on mu
¨
lakitanud. g 46 Ma olen tulnud maailma otsekui valgus, h
¨
et ukski, kes minusse usub,
¨ ¨
ei jaaks pimedusse. i 47 Kes
˜
kuuleb minu sonu, aga ei tee
¨
˜
nende jargi, seda ei moista hukka mina, sest ma ei ole
˜
tulnud maailma hukka moist¨ ¨
ma, vaid maailma paastma. j
˜
¨
48 Kes polgab mu ara ega
˜
˜
vota mu sonu vastu, sellel on
˜
˜
hukkamoistja olemas. Sonad,
¨ ¨
mis ma olen raakinud, need
˜
moistavad ta hukka viimsel
¨
¨ ¨
paeval, 49 sest ma pole raakinud omast peast, vaid Isa,
¨
kes on mu lakitanud, on ise
¨
¨
andnud mulle kasu, mida oel˜
da ja mida konelda. k 50 Ma
¨
tean, et tema kask viib igaves¨ ¨
se ellu. l Seega, mida ma raa¨ ¨
gin, seda raagin ma nii, nagu
¨
Isa mulle on oelnud.” m
˜
˜
¨
12:42 1 Sona-sonalt „sunagoogist”.
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13

Jeesus teadis juba enne
¨
paasapuha, et on tulnud tema tund a minna sellest
¨
maailmast ara Isa juurde.b Ta
oli armastanud omi, kes olid
maailmas, ning ta armastas
˜
˜
¨ ¨
neid lopuni. c 2 Oli ohtusoogi aeg. Kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti, d Siimoni
¨
˜
poja sudamesse motte Jeesus
¨
e
ara anda. 3 Kuna Jeesus
˜
teadis, et Isa on andnud koik
¨
tema katte ning et ta on tul¨
nud Jumala juurest ja laheb
˜
Jumala juurde, f 4 tousis ta
¨ ¨
laua aarest ning pani oma pea˜
˜
¨
lisriided korvale. Votnud rati¨ ¨
ku, sidus ta selle endale voo¨
˜
le. g 5 Seejarel pani ta nousse
¨
vett ning hakkas pesema jungrite jalgu ja kuivatama neid
¨ ¨
¨
vool oleva ratikuga. 6 Kui ta
˜
¨
joudis Siimon Peetruseni, utles see talle: „Isand, kas sina
pesed minu jalgu?” 7 Jeesus
vastas: „Praegu sa ei saa aru,
mida ma teen, aga hiljem sa
˜
¨
moistad seda.” 8 Peetrus ut˜
les talle: „Eluilmaski ei voi
sina minu jalgu pesta!” Jeesus vastas talle: „Kui ma sind
ei pese, h pole sul minuga mi¨
dagi uhist.” 9 Siimon Peet¨
¨
rus utles: „Isand, siis ara pese
¨
uksnes mu jalgu, vaid ka mu
¨
kasi ja pead!” 10 Jeesus lausus talle: „Kes on end pesnud,
¨
see on taiesti puhas ning sel
pole vaja pesta muud kui jalgu. Teie olete puhtad, aga mit˜
te koik.” 11 Ta teadis, kes ta
¨
¨
¨
ara annab, i ja selleparast ut˜
leski: „Mitte koik teist pole
puhtad.”
12 Kui ta siis nende jalad
oli pesnud ja oma pealisrii¨
ded selga pannud, laks ta ta¨ ¨
¨
gasi laua aarde ja utles nei-
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le: „Kas te saate aru, mida
ma teile tegin? 13 Te nimeta˜
te mind opetajaks ja isan˜
daks ning teil on oigus, see
¨ ¨
ma olen. a 14 Kui nuud mina,
˜
isand ja opetaja, teie jalgu pe¨
sin, b siis peate teiegi ukstei¨
se jalgu pesema. c 15 Ma naitasin teile eeskuju, et teiegi
teeksite just nii, nagu mina tegin. d 16 Ma kinnitan teile ja
˜
see on tosi: ori ei ole suurem
¨
oma isandast ega lakitatu suu¨
rem sellest, kes on ta lakita˜
nud. 17 Te olete onnelikud,
¨
kui te seda teate ja selle jar¨ ¨
gi ka teete. e 18 Ma ei raagi
˜
teist koigist. Ma tunnen neid,
keda ma olen valinud. Aga see
¨
¨
on selleks, et taituks puhakir˜
¨
jas oeldu: f „See, kes soi mu
¨ ¨
leiba, on poordunud mu vas¨ ¨
tu1.” g 19 Nuudsest alates ma
¨ ¨
raagin teile sellest, enne kui
¨
¨
see sunnib, et kui see sunnib,
te usuksite, et mina olen see,
kes pidi tulema. h 20 Ma kin˜
nitan teile ja see on tosi: kes
˜
¨
votab vastu selle, kelle ma la˜
kitan, votab vastu ka minu, i ja
˜
˜
kes votab vastu minu, votab
¨
vastu ka selle, kes on mu lakitanud.” j
¨
21 Seda oelnud, valdas Jee¨
sust angistus ja ta tunnistas: „Ma kinnitan teile ja see
˜
¨
on tosi: uks teie seast ree¨
dab mu.” k 22 Jungrid vaata¨
sid segaduses uksteisele otsa
ega saanud aru, kelle kohta ta
˜
¨
seda utles. l 23 Jeesuse kor¨
¨
¨
val kulitas uks tema jungritest, see, keda Jeesus ar˜
mastas. m 24 Seetottu Siimon
¨
Peetrus
noogutas
sellele
ja ku¨
¨ ¨
sis: „Utle, kellest ta raagib?”
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13:18 1 Voib tolkida ka „on tostnud kanna mu vastu”.
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˜
25 See nojatus Jeesuse rinna¨
le ja kusis temalt: „Isand,
kes see on?” a 26 Jeesus vastas: „See on see, kelle jaoks
ma kastan leivapala ja kellele ma selle annan.”b Ja kastnud pala kaussi, ulatas ta selle
Juudale, Siimon Iskarioti pojale. 27 Kui Juudas oli leivapa˜
¨
la vastu votnud, laks Saatan ta
¨
¨
sisse. c Seeparast utles Jeesus
talle: „Mida sa teed, seda tee
kiiresti.” 28 Ent mitte keegi
¨ ¨
laua aares olijaist ei saanud
¨
aru, miks ta talle seda utles.
¨
29 Kuna Juuda kaes oli raha˜
laegas, d arvasid moned, et
¨
Jeesus utles talle: „Osta seda,
¨
mis meil on puhadeks vaja,”
˜
¨
voi kaskis tal midagi vaeste˜
le anda. 30 Votnud leivapala
¨
vastu, laks Juudas otsekohe
¨
¨ ¨
valja. Oli juba oo. e
¨
31 Kui ta oli lahkunud, ut¨ ¨
les Jeesus: „Nuud austatakse
Inimesepoega f ja tema kaudu
austatakse Jumalat. 32 Jumal ise austab teda g ning
teeb seda peatselt. 33 Armsad lapsed, ma olen veel pisut
aega koos teiega. Te hakkate
¨
mind otsima, ja nagu ma utle¨
sin juutidele, utlen ma praegu
¨
teilegi: „Kuhu mina lahen, sinna teie ei saa tulla.” h 34 Ma
¨
annan teile uue kasu: armas¨
tage uksteist. Nii nagu mina
teid olen armastanud, i armas¨
tage ka teie uksteist. j 35 Sel¨
˜
¨
le jargi tunnevad koik ara, et
¨
te olete minu jungrid, kui teie
keskel on armastus.” k
¨
36 Siimon Peetrus kusis:
¨
„Isand, kuhu sa lahed?” Jeesus vastas: „Sinna, kuhu ma
¨
lahen, ei saa sa mulle prae¨
gu jarele tulla, aga hiljem sa
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¨
tuled.” a 37 Peetrus utles talle: „Isand, miks ma ei saa sulle
¨
praegu jarele tulla? Ma annan
oma elu sinu eest.” b 38 Jeesus vastas: „Kas sina annad
oma elu minu eest? Ma kinni˜
tan sulle ja see on tosi: veel
enne, kui kukk kireb, salgad
¨
sa mu kolm korda ara.” c
¨
¨
„Teie suda argu muutugu rahutuks.d Uskuge
Jumalasse, e uskuge ka minusse. 2 Minu isa majas on palju ruumi. Kui see poleks nii,
¨
oleks ma seda teile oelnud,
¨
¨
sest ma lahen ara, et teile elupaik valmis seada. f 3 Ja kui
¨
ma olen lainud ja teile elupaiga valmis seadnud, tulen ma
˜
taas ning votan teid enda juurde, et teiegi oleksite seal, kus
mina olen. g 4 Te teate teed
¨
sinna, kuhu ma lahen.”
¨
5 Toomas h utles: „Isand, me
¨
ei tea, kuhu sa lahed. Kuidas
˜
me voime teada teed sinna?”
6 Jeesus kostis: „Mina olen
˜
tee i ja tode j ja elu. k Keegi ei
saa Isa juurde muidu kui minu kaudu. l 7 Kui te tunnete
mind, siis te tunnete ka mu
¨ ¨
isa. Nuudsest peale te tunnete
¨
teda ja olete teda nainud.” m
¨
8 Filippus utles: „Isand,
¨
naita meile Isa, sellest meile
piisab.”
˜
9 Jeesus sonas: „Ma olen
olnud koos teiega nii pikka
aega, Filippus, ja ometi pole
˜
sa mind tundma oppinud? Kes
¨
¨
on nainud mind, see on nai˜
¨
nud ka Isa. n Kuidas sa void oel¨
da: „Naita meile Isa”? 10 Kas
¨
sa ei usu, et mina kuulun uhte
o
Isaga ja Isa minuga? Ma ei
¨ ¨
˜
raagi koike seda omast peast,p
¨ ¨
¨
vaid Isa, kes jaab minuga uhte,
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teeb oma tegusid. 11 Uskuge
¨
mind, et mina kuulun uhte Isaga ja Isa minuga, aga kui te
muidu ei usu, siis uskuge mu
¨
tegude parast. a 12 Ma kinni˜
tan teile ja see on tosi: kes
usub minusse, teeb ka neid
tegusid, mida mina teen, ja
ta teeb veel suuremaid tegu¨
sid kui need, b sest mina lahen Isa juurde. c 13 Mida tahes te palute minu nime kaudu, seda ma teen, et Isa austataks Poja kaudu. d 14 Kui te
palute midagi minu nime kaudu, siis ma teen seda.
15 Kui te mind armastate,
¨
siis te peate kinni mu kaskudest. e 16 Ma palun Isa ning
¨
ta annab teile veel uhe aitaja1,
et see oleks koos teiega iga˜
vesti, f 17 toe vaimu, g mida
˜
maailm ei saa vastu votta, ku¨
na ta ei nae ega tunne seda
vaimu.h Teie aga tunnete, sest
¨ ¨
see jaab teiega ja on teie
¨
sees. 18 Ma ei jata teid orbudena maha. Ma tulen tagasi teie juurde. i 19 Veel pisut
¨
aega, ja maailm ei nae mind
¨
enam, aga teie naete mind, j
sest mina elan ja teiegi saate
¨
˜
elu. 20 Sel paeval te moista¨
te, et mina kuulun uhte oma
isaga ning teie minuga ja mina
¨
teiega. k 21 Kes on minu ka˜
sud omaks votnud ja neist kinni peab, see armastab mind.
Aga seda, kes armastab mind,
armastab mu isa, ning minagi
armastan teda ja ta saab mind
¨
naha.”
22 Juudas l (mitte Iskariot)
¨
kusis: „Isand, miks sa kavat¨
sed naidata ennast meile, aga
mitte maailmale?”
˜
˜
14:16 1 Voib tolkida ka „lohutaja”. Siin
¨
on puha vaimu isikustatud.
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23 Jeesus vastas talle: „Kui
˜
keegi mind armastab, votab ta
˜
a
mu sonu kuulda. Minu isa armastab teda ning me tuleme
ja teeme oma eluaseme tema
juurde. b 24 Kes mind ei ar˜
˜
masta, ei vota mu sonu kuul˜
da. Need sonad, mida te kuulete, ei ole minu omad, vaid kuu¨
luvad Isale, kes on mu lakitac
nud.
¨ ¨
25 Ma raagin teile seda, kuni olen veel teiega. 26 Kuid
¨
aitaja, puha vaim, mille Isa
˜
saadab minu kaudu, opetab
˜
teile koike ja tuletab teile
˜
meelde koik, mis ma olen teile
¨ ¨
¨
raakinud. d 27 Ma jatan teile
rahu, annan teile oma rahu. e
Mina ei anna sellist rahu nagu
¨
¨
maailm. Teie suda argu muu¨
tugu rahutuks ja argu mingu
araks. 28 Nagu te kuulsite,
¨
¨
ma utlesin teile, et ma lahen
¨
ara ja tulen teie juurde tagasi.
Kui te mind armastate, siis te
˜ ˜
¨
olete roomsad, et ma lahen Isa
˜
juurde, sest Isa on minust korgem. f 29 Ma olen seda teile
¨ ¨
˜
raakinud enne, kui see koik
¨
¨
sunnib, et kui see sunnib, te
˜
usuksite mu sonu. g 30 Ma ei
¨ ¨
raagi teiega enam pikalt, sest
selle maailma valitseja h tuleb.
¨
Tal pole aga minu ule mingit
˜
voimu. i 31 Et maailm teaks,
et ma armastan Isa, toimin ma
¨
just nii, nagu Isa mind on kas˜
¨
¨
kinud. j Touske, lahme siit ara!
˜
Mina olen toeline viinapuu ja minu isa on aed˜
¨
nik. 2 Ta loikab minu kul¨
jest ara iga oksa, mis vilja ei kanna, ja puhastab1 igat
viljakandvat oksa, et see kannaks rohkem vilja. k 3 Teie
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˜
˜
¨
15:2 1 Voib tolkida ka „karbib”.

JOHANNESE 15:4–26

˜
¨
olete juba puhtad sonade pa¨ ¨
rast, mis ma teile olen raaki¨ ¨
¨
nud. a 4 Jaage uhte minuga ja
¨ ¨
¨
mina jaan uhte teiega. Nagu
oks ei saa kanda vilja, kui ta
¨ ¨
¨
ei jaa viinapuu kulge, nii ei
saa seda teha ka teie, kui te
¨ ¨ ¨
ei jaa uhte minuga. b 5 Mina
olen viinapuu, teie olete ok¨ ¨
¨
sad. Kes jaab uhte minuga ja
¨ ¨
¨
kellega jaan uhte mina, see
kannab palju vilja, c sest minust lahus ei saa te midagi
¨ ¨ ¨
teha. 6 Kes ei jaa uhte minuga, on nagu oks, mis visatak¨
se minema ja mis kuivab ara.
Oksad kogutakse kokku ja hei˜
detakse tulle ning need po¨
¨ ¨
levad ara. 7 Kui te jaate mi¨
˜
¨ ¨
nuga uhte ja minu sonad jaa¨
˜
vad teisse, siis paluge ukskoik
mida, ja te saate seda. d 8 Mu
isale toob au see, kui te kan˜
nate palju vilja ja olete toes¨
ti mu jungrid. e 9 Nagu Isa
on armastanud mind, f nii olen
¨ ¨
mina armastanud teid. Jaage
minu armastusse. 10 Kui te
¨
mu kaskudest kinni peate, siis
¨ ¨
te jaate minu armastusse, nii
nagu mina olen pidanud kinni
¨
¨ ¨
Isa kaskudest ja jaan tema armastusse.
¨ ¨
11 Seda ma olen teile raa˜ ˜
kinud, et minu room oleks teis
˜ ˜
¨
ja teie room saaks taielikuks. g
¨
12 Minu kask on see: armas¨
tage uksteist, nagu mina olen
teid armastanud. h 13 Kellelgi pole suuremat armastust
kui sellel, kes annab oma elu
˜
soprade eest. i 14 Te olete
˜
mu sobrad, kui te teete, mida
¨
ma teid kasin. j 15 Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest
ori ei tea, mida ta isand teeb.
˜
Ma nimetan teid hoopis sop-

1428
PTK 15
a Joh 13:10
Joh 17:17

b Joh 6:56
1Ko 12:27
Ef 4:16

c Joh 15:16
d Mt 7:7
Joh 16:23

e Mt 5:16
Joh 13:35
Flp 1:9, 11

f Joh 3:35
g Joh 16:24
Joh 17:13

h Mr 12:31
Joh 13:34
1Te 4:9
1Pe 4:8

i Joh 10:11
Ro 5:7, 8
Ef 5:1, 2
1Jo 3:16

j Mt 12:50
Joh 14:23


Teine veerg
a Joh 14:13
b Joh 13:34
1Jo 3:23

c Mt 10:22
Joh 17:14

d Jk 4:4
e Lu 6:22
Joh 17:14
1Pe 4:4

f Mt 5:11
Mt 10:22
Mt 24:9
2Ti 3:12
1Pe 2:21

g Joh 16:2, 3
h Joh 9:41
i Mt 11:21
j Joh 5:23
1Jo 2:23

k Mt 11:23
Joh 7:31
Joh 11:47

l L 35:19
L 69:4
Lu 23:22

radeks, sest ma olen andnud
˜
teile teada koik, mis ma oma
isalt olen kuulnud. 16 Teie ei
ole valinud mind, vaid mina
¨
olen valinud teid, et te laheksite ja kannaksite vilja ja et teie
¨ ¨
¨
vili jaaks pusima. Siis annab
˜
Isa teile koike, mida te temalt
minu nime kaudu palute. a
¨
17 Seda ma kasin teil teha:
¨
uksteist armastada. b 18 Kui
maailm teid vihkab, siis teadke, et enne teid on ta vihanud mind. c 19 Kui te kuuluksite maailma, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga
kuna te ei kuulu maailma,d
vaid mina olen teid maail¨
mast valja valinud, siis maailm
vihkab teid. e 20 Pidage mee˜
¨
les sonu, mis ma teile utlesin:
ori ei ole suurem oma isandast. Kui nad on taga kiusanud mind, siis kiusavad nad
˜
taga teidki, f ja kui nad on vot˜
˜
nud kuulda minu sonu, siis vo˜
tavad nad kuulda teiegi sonu.
21 Aga nad kohtlevad teid
˜
¨
nonda minu nime parast, sest
nad ei tunne teda, kes on mu
¨
lakitanud. g 22 Kui ma poleks
¨ ¨
tulnud ega nendega raakinud,
¨ ¨
h
ei oleks neil pattu, kuid nuud
pole neil oma pattu millegagi vabandada. i 23 Kes vihkab mind, vihkab ka mu isa. j
24 Kui ma poleks teinud nende keskel neid tegusid, mida
ei ole teinud keegi teine, siis
poleks neil pattu. k Aga nad on
¨
¨
mind nainud ja naidanud, et
vihkavad nii mind kui ka mu
¨
¨
isa. 25 Sellega lahevad taide
nende seaduses kirjas olevad
˜
sonad „Nad vihkasid mind alusetult”. l 26 Kui tuleb aitaja,
mille ma saadan teile Isa juu-

1429

˜
rest, toe vaim a Isa juurest, siis
see annab minu kohta tunnistust. b 27 Teiegi peate andma
tunnistust, c sest te olete olnud koos minuga algusest
peale.
¨ ¨
˜
Ma raagin seda koike teile selleks, et te ei laseks
end eksitada1. 2 Teid heide¨
takse kogudusest1 valja d ning
¨
tuleb aeg, kui igauks, kes teid
tapab, e arvab end Jumalale
au toovat. 3 Nad teevad seda,
˜
sest nad pole oppinud tundma
¨ ¨
ei Isa ega mind. f 4 Ma raagin
¨
seda teile, et kui see aeg katte
˜
jouab, siis teile meenuks, et ma
¨ ¨
sellest raakisin. g
¨ ¨
Ma ei raakinud seda kohe
alguses, sest siis ma olin koos
¨ ¨
¨
teiega. 5 Aga nuud lahen ma
¨
tema juurde, kes on mu la¨
h
kitanud. Ometi ei kusi kee¨
gi teist minult, kuhu ma lahen.
˜
6 Selle tottu, mida ma teile
¨ ¨
¨
raagin, on kurbus taitnud teie
¨
¨
sudame. i 7 Kuid ma utlen tei˜
le tott: teile on hea, et ma
¨
¨
¨
ara lahen. Kui ma ei laheks, ei
j
tuleks aitaja teie juurde, aga
¨
kui ma lahen, siis ma saadan
ta teie juurde. 8 Ja kui ta tuleb, toob ta maailmale selguse
˜
˜
patu, oiguse ja kohtumoistmise kohta: 9 esmalt patu kohta, k sest maailm ei usu minus¨
˜
se, l 10 seejarel oiguse kohta,
¨
sest ma lahen Isa juurde ja
¨
te ei nae mind enam, 11 see¨
˜
jarel kohtumoistmise kohta,
sest selle maailma valitseja
¨
˜
ule on kohus moistetud. m
12 Mul on teile veel pal¨
ju oelda, aga te ei suuda se˜
˜
da koike praegu vastu votta.
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˜
˜
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˜
˜
¨
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13 Ent kui tuleb tema1, toe
¨
vaim, a siis juhatab ta teile kat˜
¨ ¨
te kogu toe, sest ta ei raagi
omal algatusel, vaid mida ta
¨ ¨
kuuleb, seda ta raagib, ja ta
kuulutab teile tulevasi asju. b
14 Ta austab mind, c sest ta
kuulutab teile, mida ta minult
˜
kuuleb. d 15 Koik, mis kuulub
¨
Isale, on ka minu oma. e Seepa¨
rast ma utlesingi, et ta kuulutab teile, mida ta minult kuu¨
leb. 16 Natukese aja parast
¨
te ei nae mind enam, f ja veel
¨
¨
natukese aja parast te naete
mind.”
˜
17 Seepeale hakkasid mo¨
ned jungrid omavahel aruta¨
ma: „Mida see tahendab, mis
¨
ta meile utleb: „Natukese aja
¨
¨
parast te ei nae mind, ja veel
¨
¨
natukese aja parast te nae¨
te mind,” ning „Sest ma la¨
hen Isa juurde”?” 18 Nad ku¨
sisid veel: „Mida tahendab see
natuke aega? Millest ta ometi
¨ ¨
raagib?” 19 Kuna Jeesus teadis, et nad tahavad temalt se¨
¨
da kusida, utles ta neile: „Kas
¨
te arutlete omavahel selle ule,
¨
mis ma utlesin, nimelt, et na¨
¨
tukese aja parast te ei nae
¨
mind, ja veel natukese aja pa¨
rast te naete mind? 20 Ma
˜
kinnitan teile ja see on tosi:
te hakkate nutma ja halama,
˜ ˜
ent maailm on roomus. Te kurvastute, aga teie kurbus muu˜ ˜
tub roomuks. g 21 Kui naine
¨
sunnitab, on ta murelik, sest
tema tund on tulnud. Aga kui
ta on lapse ilmale toonud,
ei tule ta vaev talle enam
˜
16:13 1 Moeldakse „aitajat” (salm 7).
˜
Kasutades sona „aitaja” (kreeka keeles
˜
¨
meessoost sona), isikustas Jeesus pu˜
ha vaimu (kreeka keeles kesksoost so˜
na), mis on mitteisikuline joud.

JOHANNESE 16:22–17:10

˜ ˜
meeldegi, sest ta on roo¨
mus, et inimene on sundinud maailma. 22 Samuti olete teie praegu kurvad, aga ma
¨
tulen jalle teie juurde ja teie
¨
˜ ˜
suda saab roomsaks a ning kee˜
˜ ˜
¨
gi ei vota teie roomu teilt ara.
¨
¨
23 Sel paeval ei kusi te minult enam midagi. Ma kinni˜
tan teile ja see on tosi: mida te
b
Isalt palute minu nime kaudu,
seda ta annab teile. c 24 Senini ei ole te midagi palunud
minu nime kaudu. Paluge, ja te
˜ ˜
¨
saate, et teie room oleks taielik.
˜
25 Seda koike olen ma teile
¨ ¨
˜
˜
raakinud moistukones. Tuleb
¨ ¨
aeg, kui ma ei raagi teile enam
˜
˜
moistu, vaid konelen teile Isast
˜
¨
otsesonu. 26 Sel paeval te
palute Isa minu nime kau¨
˜
du. Seda oeldes ei motle
ma, et mina palun Isa teie
eest. 27 Isa on teisse kiindu¨
nud, selleparast et teie olete
kiindunud minusse d ja usute,
et ma olen tulnud Jumala nimel. e 28 Ma olen tulnud maa¨ ¨
ilma Isa nimel, aga nuud ma
¨
lahkun maailmast ja lahen Isa
juurde.” f
¨
¨
29 Tema jungrid utlesid:
¨ ¨
¨ ¨
˜
„Nuud sa raagid otsesonu, mit˜
˜
¨ ¨
te moistukones. 30 Nuud me
˜
˜
moistame, et sa tead koike
juba enne, kui keegi sinult mi¨
˜
dagi kusib. Seetottu me usume, et sa oled tulnud Jumala juurest.” 31 Jeesus vastas
¨ ¨
neile: „Kas te nuud usute?
32 Tuleb aeg, ja see ongi juba
¨
kaes, kui te jooksete laiali,
¨
¨
igauks oma majja, ja te jatate
¨
¨
mu uksi.g Ometi ei ole ma uksi,
h
sest Isa on minuga. 33 Seda
˜
¨ ¨
koike raakisin ma teile sel¨
leks, et teil oleks tanu minu-
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le rahu. a Maailmas te kohtate
raskusi, aga olge julged, mina
¨
˜
olen maailma ara voitnud!” b
¨
˜
˜
Parast neid sonu tostis Jeesus silmad taeva
¨
poole ja utles: „Isa, tund on
tulnud. Austa oma poega, et
su poeg austaks sind. c 2 Sa
˜
oled ju andnud temale voimu
¨
kogu inimsoo ule, d et ta an˜
naks igavese elu e koigile, kelle sina oled talle andnud. f
3 Nad saavad igavese elu, g
˜
kui opivad tundma1 sind, ain˜
sat toelist Jumalat, h ja Jee¨
sus Kristust, kelle sina oled lakitanud. i 4 Ma olen austanud
˜
sind maa peal,j viies lopule
¨ ¨
too, mille sa oled andnud mul¨ ¨
le teha. k 5 Nuud, isa, austa
˜
mind enda korval selle auhiil˜
gusega, mis mul oli sinu korval enne maailma olemasolu. l
6 Ma olen avaldanud su nime inimestele, kelle sa oled
andnud mulle maailmast. m Nad
olid sinu omad ja sa andsid nad
˜
mulle ning nad on votnud kuul˜
¨ ¨
da sinu sonu. 7 Nuud nad tea˜
vad, et koik, mis sa oled mul˜
le andnud, on sinult. 8 So¨
nad, mis sa mulle utlesid, olen
ma neile edasi andnud. n Nad
˜
on need vastu votnud ning saa˜
nud teada, et ma olen toepoolest tulnud sinu nimel, o ja nad
¨
usuvad, et sina oled mu laki¨
p
tanud. 9 Ma palun nende pa¨
rast. Ma ei palu maailma pa¨
rast, vaid nende parast, kelle sa
oled mulle andnud, sest nad on
˜
sinu omad. 10 Koik, mis on
minu, on sinu, ja mis on sinu,
on minu, q ja nemad austavad
mind.
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17:3 1 Kreeka verb viitab kestvale tegevusele.

1431
11 Mind pole enam kauaks
maailmas. Nemad on maailmas, a aga mina tulen sinu
¨
juurde. Puha isa, kaitse neid b
¨
omaenda nime parast, mille sa oled mulle andnud,1 et
˜
¨
nad voiksid olla uks2, nii nagu
¨
meie oleme uks. c 12 Kui ma
olin koos nendega, siis ma
¨
kaitsesin neid d sinu nime parast, mille sa mulle oled
andnud. Ma olen neid hoid¨
nud, ukski neist pole kadu¨
¨
nud e peale havingupoja, f et la¨
¨
¨
heks taide puhakirjas oeldu. g
¨ ¨
13 Nuud ma tulen sinu juur¨ ¨
˜
de, kuid ma raagin seda koike veel maailmas olles, et ne˜
mad voiksid olla tulvil minu
˜ ˜
roomu. h 14 Ma olen andnud
˜
neile sinu sonad, kuid maailm
vihkab neid, sest nad ei kuulu maailma, i nii nagu mina ei
kuulu maailma.
15 Ma ei palu, et sa nad
¨
˜
maailmast ara votaksid, vaid
et sa kaitseksid neid Saatana1 eest.j 16 Nad ei kuulu
maailma, k nagu minagi ei kuulu
¨
maailma. l 17 Puhitse neid1
˜
˜
˜
toega. m Sinu sona on tode. n
¨
18 Nii nagu sina oled minu lakitanud maailma, olen ka mi¨
na lakitanud nemad maailma. o
¨
19 Ma hoian end puhana nende heaks, et nemadki saaksid
¨
˜
puhaks toe kaudu.
20 Ma ei palu mitte ainult
nende eest, vaid ka inimes˜
te eest, kes nende sona kaudu minusse uskuma hakkavad,
˜
¨
21 et nad koik oleksid uks, p
¨
nii nagu sina, isa, kuulud uhte
¨
17:11 1 Nimi Jeesus tahendab „Jehoo¨ ¨
˜
˜
va on paaste”. 2 Voib tolkida ka
¨
˜
˜
„uhtsed”. 17:15 1 Sona-sonalt „Kurja”.
˜
˜
17:17 1 Voib tolkida ka „eralda nad enda¨
le”, „tee nad puhaks”.
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minuga ja mina sinuga, a et ne¨
madki kuuluksid uhte meiega
ja maailm usuks, et sina oled
¨
mu lakitanud. 22 Ma olen
andnud neile sellise au, mille
sa oled andnud mulle, et nad
¨
oleksid uks, nii nagu meie
¨
oleme uks. b 23 Mina kuulun
¨
uhte nendega ja sina minu¨
ga, et nende seas oleks taie¨
lik uhtsus ning maailm saaks
¨
aru, et sina oled mu lakitanud
ja armastad neid, nagu sa armastad mind. 24 Isa, ma tahan, et need, kelle sa oled
mulle andnud, oleksid koos
minuga seal, kus mina olen, c
¨
ja naeksid mu auhiilgust, mille sa oled mulle andnud, sest
sa armastasid mind juba siis,
kui maailma polnud
veel raja˜
tudki1. d 25 Oiglane isa, maa˜
ilm ei ole sind tundma oppinud, e aga mina tunnen sind, f
ja nemad on saanud teada,
¨
et sina oled mu lakitanud.
26 Ma olen andnud neile teada sinu nime ja annan seda
teada ka edaspidi, g et neis
oleks selline armastus, millega sina mind oled armastanud,
ning et ma kuuluksin nendega
¨
uhte.” h
¨ ¨
¨
Seda ra akinud, l aks
¨
Jeesus koos oma jungri¨
tega uhte aeda, i mis oli teisel
pool Kidroni orgu. j 2 Seda
¨
paika teadis ka araandja Juudas, sest seal oli Jeesus oma
¨
jungritega sageli kokku saa˜
nud. 3 Juudas vottis enda¨
ga vaesalga ning peapreestritelt ja variseridelt korravalvu˜
reid ning nad tulid sinna torvikute, lampide ja relvadega. k

18

17:24 1 St enne Aadama ja Eeva laste
¨
sundi.

JOHANNESE 18:4–26

¨
4 Kuna Jeesus teadis tapselt,
mis teda ees ootab, astus ta
¨
ette ja kusis neilt: „Keda te otsite?” 5 Nad vastasid: „Naat¨
saretlast Jeesust.” a Ta utles
neile: „See olen mina.” Ka
¨
araandja Juudas seisis seal
koos nendega. b
¨
6 Kui Jeesus utles neile:
„See olen mina”, taganesid nad
ja kukkusid maha.c 7 Jeesus
¨
kusis neilt uuesti: „Keda te ot¨
site?” Nad utlesid: „Naatsaretlast Jeesust.” 8 Jeesus vas¨
tas: „Ma utlesin teile, et see
olen mina. Kui te mind otsite,
siis laske neil meestel minna.”
¨
˜
9 Sel moel taitusid Jeesuse so¨
nad „Ma pole kaotanud uhtki
neist, kelle sa mulle oled andnud”. d
10 Siis haaras Siimon Peet˜ ˜
˜
rus oma mooga ning loi selle¨
ga ulempreestri orja ja raius
¨
˜
ara tema parema korva.e Orja
nimi oli Malkus. 11 Jeesus
¨
aga utles Peetrusele: „Pane
˜ ˜
mook tuppe! f Kas ma siis ei
peaks jooma karikast, mille
Isa mulle on andnud?” g
˜
˜
12 Siis votsid sodurid, tu¨
hatkonnaulem1 ja juutide korravalvurid Jeesuse kinni ning
¨
panid ta koidikuisse. 13 Nad
¨
viisid ta esmalt Kaifase aia
Hannase h juurde. Kaifas oli sel
¨
aastal ulempreester. i 14 Te¨
ma oligi juutidele oelnud, et
¨
neile on parem, kui uks inimene sureb rahva eest. j
¨
15 Siimon Peetrus ja uks tei¨
¨
ne junger jargnesid Jeesusele.k
¨
¨
Too junger tundis ulempreest¨
¨
rit ja laks uhes Jeesusega
¨
˜
ulempreestri siseoue, 16 ent
˜
˜
˜
18:12 1 Voib tolkida ka „sojatribuun”,
˜
˜
leegioni korgem ohvitser Rooma soja¨
vaes.
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¨
¨
¨
Peetrus jai valja varava juurde.
¨
¨
Siis see junger, kes ulempreest¨
¨
¨ ¨
rit tundis, laks valja, raakis
˜
uksehoidjaga ning toi Peetru¨
se sisse. 17 Teenijatudrukust
¨
uksehoidja kusis Peetruselt:
„Kas pole sinagi selle mehe
¨
¨
junger?” Tema utles: „Ei ole.” a
¨
18 Kuna oli kulm, olid orjad ja
¨
˜
korravalvurid sutest lokke teinud ja soojendasid end selle
¨ ¨
aares. Ka Peetrus seisis nende
hulgas ja soojendas end.
¨
19 Samal ajal kusis pea¨
preester1 Jeesuselt tema jung˜
rite
ja
opetuste
kohta.
20 Jeesus vastas talle: „Ma
¨ ¨
olen raakinud maailmale ava˜
likult. Ma olen alati opeta¨
nud sunagoogides ja templis, b
˜
¨
kus koik juudid koos kaivad,
¨ ¨
ega ole raakinud midagi sala¨
¨
ja. 21 Miks sa minu kaest ku¨
sid? Kusi neilt, kes on kuul¨ ¨
nud, mida ma olen raakinud.
¨
Nemad teavad, mis ma olen oelnud.” 22 Kui Jeesus oli seda
¨
˜ ¨
oelnud, loi uks korravalvur, kes
¨
seal seisis, talle vastu nagu c
¨
˜
ja kusis: „Kas sa nonda vastad peapreestrile?” 23 Jeesus
¨
kostis: „Kui ma utlesin midagi
¨
valesti, siis utle, mida. Kui see
˜
oli aga oige, miks sa mind
¨ ¨
¨
siis lood?” 24 Seejarel saatis
¨
Hannas ta kinniseotuna ulempreester Kaifase juurde. d
25 Siimon Peetrus aga sei˜
¨ ¨
sis lokke ¨ aares ja soojen¨
¨
das end. Uhtakki kusis keegi: „Kas mitte sinagi pole sel¨
le mehe junger?”
salgas:
¨ Tema
¨
„Ei ole.” e 26 Uks ulempreestri ori, selle mehe sugulane,
˜
¨
kelle korva Peetrus oli ara
¨
raiunud, f utles: „Kas ma mit¨
te ei nainud sind koos temaga
18:19 1 St Hannas.
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aias?” 27 Ent Peetrus salgas
¨
seda jalle, ja kohe kires kukk. a
28 Siis viidi Jeesus Kaifase juurest maavalitseja residentsi.b Oli varahommik. Juu¨
did ise sisse ei lainud, et
¨
mitte ruvetuda, c sest siis po˜
¨ ¨
leks nad voinud suua paasatoi¨
tu. 29 Seeparast tuli Pilatus
¨
¨
nende juurde valja ja kusis:
¨ ¨
„Milles te seda inimest suudistate?” 30 Nad vastasid: „Kui
ta poleks kurjategija, ei oleks
me teda sinu ette toonud.”
¨
˜
31 Pilatus utles neile: „Moist¨
ke ise tema ule kohut oma
¨
seaduse jargi.”d Juudid vastasid: „Meil ei ole luba keda˜
¨
gi tappa.” e 32 Nonda sundis,
¨
¨
˜
et laheksid taide Jeesuse sonad selle kohta, millist surma
ta peab surema. f
¨
33 Siis laks Pilatus tagasi
maavalitseja residentsi, kutsus
¨
Jeesuse ja kusis temalt: „Kas
sina oled juutide kuningas?” g
¨
34 Jeesus kusis vastu: „Kas sa
˜
ise arvad seda voi on teised
¨
sulle seda minu kohta oelnud?”
35 Pilatus vastas: „Ega’s mina juut ole! Sinu oma rahvas
ja peapreestrid andsid su mi¨
nu katte. Mida sa oled tei¨
nud?” 36 Jeesus utles: h „Minu kuningriik1 ei kuulu sellesse maailma. i Kui mu kuningriik kuuluks sellesse maailma,
˜
siis oleksid mu alamad voidelnud, et juudid poleks mind
˜
kinni votnud. j Aga minu kuningriik ei ole sellest maail¨
mast.” 37 Seepeale kusis Pilatus: „Nii et sa siis ikkagi
oled kuningas?” Jeesus vastas:
„Jah, ma olen kuningas.1k Ma
˜
˜
18:36 1 Voib tolkida ka „kuningavalit˜
˜
¨
sus”. 18:37 1 Sona-sonalt „sa ise utled, et ma olen kuningas”.
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¨
olen selleks sundinud ja selleks
˜
tulnud maailma, et ma toe kohta tunnistust annaksin. a Iga¨
˜
˜
uks, kes on toe poolel, votab
¨ ¨
mu haalt kuulda.” 38 Pilatus
˜
˜
sonas: „Mis on tode?”
¨
¨
¨
¨
Seda oelnud, laks ta jalle val¨
ja juutide juurde ja utles neile: „Mina ei leia temal min¨ ¨
¨
git suud.b 39 Teie kombe jargi
¨
peaksin ma paasapuhaks kellegi vabaks laskma. c Kas te soovite, et ma laseksin teile vabaks
juutide kuninga?” 40 Nad karjusid taas: „Mitte tema, vaid Ba¨ ¨
rabase!” Barabas oli aga roovel. d
¨
Siis andis Pilatus kasu Jeesust piitsutada.e
˜
˜
2 Sodurid poimisid okaskroo¨
ni ja panid selle Jeesusele pahe
¨ ¨
ning riietasid ta purpurruusse. f
¨
3 Nad astusid ta ette ja utlesid:
„Ole tervitatud, juutide kunin˜
gas!” Samuti loid nad teda vas¨
¨
tu nagu. g 4 Pilatus laks uuesti
¨
¨
valja ja utles rahvale: „Ma toon
¨
ta valja teie ette, et te teaksite, et mina ei leia temal mingit
¨ ¨
¨
suud.” h 5 Seejarel tuli Jeesus
¨
valja, okaskroon peas ja pur¨ ¨
¨
purruu seljas. Pilatus utles nei¨
le: „Siin ta on!” 6 Teda nahes
karjusid peapreestrid ja korra¨ ¨
¨ ¨
valvurid: „Loo ta postile! Loo
¨
ta postile!” i Pilatus utles neile: „Hukake ta ise, sest mina
¨ ¨
ei leia temal mingit suud.” j
7 Juudid vastasid talle: „Meil
¨
on seadus, ja seaduse jargi
peab ta surema, k sest ta on nimetanud end Jumala pojaks.” l
8 Kui Pilatus seda kuulis,
hakkas ta veel rohkem kart¨
ma. 9 Ta laks tagasi maava¨
litseja residentsi ja kusis Jee¨
suselt: „Kust sa parit oled?”
Kuid Jeesus ei vastanud talle
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JOHANNESE 19:10–28

¨
midagi. a 10 Seepeale k usis
Pilatus: „Kas sa keeldud minu¨ ¨
ga raakimast? Kas sa ei tea,
˜
¨
et minu voimuses on niihasti sind vabaks lasta kui ka hukata?” 11 Jeesus vastas tal¨
le: „Sul ei oleks minu ule min˜
git voimu, kui seda poleks sul¨
le antud ulalt. Aga sellel, kes
¨
mind sinu katte andis, on suurem patt.”
¨
¨ ¨
12 Seeparast puudis Pilatus
˜
endiselt leida voimalust teda
vabaks lasta. Juudid aga karjusid: „Kui sa tema vabaks lased,
˜
¨
ei ole sa keisri sober! Igauks,
kes teeb end kuningaks, hakkab keisrile vastu!” b 13 Kui
˜
Pilatus oli neid sonu kuulnud,
¨
viis ta Jeesuse valja ja istus
¨
kohtujarjele paigas, mida kut˜
sutakse Kiviporandaks, heebrea keeles aga Gabbataks.
¨
14 Oli paasapuha1 ettevalmis¨
tuspaev, c umbes kuues tund2.
¨
Ta utles juutidele: „Siin on
teie kuningas!” 15 Kuid ne¨
mad karjusid: „Hukka ta ara!
¨
¨ ¨
Hukka ta ara! Loo ta posti¨
le!” Pilatus utles neile: „Kas ma
pean hukkama teie kuninga?”
Peapreestrid vastasid: „Meil
pole muud kuningat kui keiser.”
16 Siis andis ta Jeesuse posti¨ ¨
le luua. d
˜
Nonda siis viidi Jeesus sealt
¨
ara. 17 Oma piinaposti1 kan¨
des laks ta paika, mida nimetatakse Pealuuks, e heebrea
keeles Kolgataks. f 18 Seal
¨
pandi Jeesus posti kulge g ja
koos temaga veel kaks meest.
˜
¨
19:14 1 Siin moeldakse paasapuha all
¨
mitte ainult paasapuha ennast, vaid ka
¨
¨
sellele jargnevat nadalat, mil peeti hap¨
nemata leibade puha (Lu 22:1). 2 Um¨
˜
bes kell 12 paeval. 19:17 1 Vt „Sonaseletusi”.
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¨
¨
Uks meestest oli uhel ja teine
teisel pool Jeesust ning tema
oli nende vahel. a 19 Pilatus
¨
lasi panna piinaposti kulge
tahvli, millel seisis: „Naatsaretlane Jeesus, juutide kuningas.” b 20 Seda lugesid paljud
juudid, sest paik, kus Jeesus
¨ ¨
oli postile loodud, asus linna
¨
lahedal. Tekst tahvlil oli heebrea, ladina ja kreeka keeles.
21 Juutide peapreestrid
aga
¨
¨
utlesid Pilatusele: „Ara kirjuta „juutide kuningas”, vaid et
¨
ta on oelnud, et ta on juutide kuningas.” 22 Pilatus vastas: „Mida ma olen kirjutanud,
seda ma olen kirjutanud.”
˜
23 Kui sodurid olid Jeesu¨ ¨
se postile loonud, jagasid nad
tema pealisriided nelja ossa,
˜
¨
nii et iga sodur sai uhe osa.
˜
˜
Nad votsid ka tema alusroi˜
va, see aga oli ilma omblus¨
¨
teta, kootud ulevalt alla uhes
¨
˜
¨
tukis. ¨ 24 Seetottu nad utlesid: „Arme rebi seda katki,
vaid heidame liisku, kellele
¨
¨
see saab.” c Sellega laks taide
¨
¨
puhakirjas oeldu: „Nad jagasid
˜
mu roivad omavahel, heitsid
¨
liisku mu riiete parast.”d Just
˜
seda sodurid tegidki.
25 Jeesuse piinaposti juures seisid ka tema ema, e ema
˜
ode, Kloopase naine Maarja ja
Maarja Magdaleena. f 26 Kui
¨
Jeesus nagi seal seismas oma
¨
ema ja jungrit, keda ta ar¨
¨
mastas, g utles ta emale: „Nae,
¨
¨
su poeg.” 27 Seejarel utles ta
¨
¨
sellele jungrile: „Nae, su ema.”
˜
¨
Kohe vottis see junger ta enda
juurde.
¨
28 Parast seda, teades, et
˜
˜
¨
koik on lopule viidud, utles
¨
Jeesus: „Mul on janu”, et la¨
¨
¨
heks taide puhakirjas oeldu. h
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29 Seal seisis anum hapu veiniga. Siis pani keegi iisopivarre1 otsa veiniga immuta¨
˜
tud kasna ja tostis selle tema
suu juurde. a 30 Kui Jeesus
¨
oli veini maitsnud, utles ta:
˜
„Lopetatud!”, b langetas pea ja
suri1. c
31 See oli ettevalmistus¨
paev d ja juudid ei tahtnud, et
¨ ¨
surnukehad jaaksid piinapos¨
e
tidele hingamispaevaks (see
¨
oli suur hingamispaev1). f See¨
parast palusid nad Pilatuselt,
et nonde jalad murtaks ja
˜
surnukehad maha voetaks.
˜
32 Siis murdsid sodurid jalad
˜
neil meestel, kes Jeesuse kor¨
˜
val posti kuljes rippusid, koi¨
gepealt uhel ja siis teisel.
˜
33 Kui nad Jeesuseni joudsid,
¨
nagid nad, et ta on juba sur¨
nud; seeparast nad tema jalgu
ei murdnud. 34 Siiski torkas
¨
˜
¨
uks sodur odaga tema kuljes¨
se g ning sealt tuli valja verd ja
¨ ¨
vett. 35 Sellest on raakinud
¨
pealtnagija ja tema tunnistus
˜
¨ ¨
on oige. Ta teab, et raagib
˜
˜
tott, et teiegi voiksite uskuda. h
˜
¨
¨
36 Koik see viis
taide puha¨
¨
kirjas oeldu: „Uhtki tema luud
¨
ei murta.” i 37 Ja uks teine
¨
kirjakoht utleb: „Nad vaatavad
¨
seda, kelle nad labi pistsid.” j
¨
38 Parast seda palus Joosep Arimaatiast — kes oli Jee¨
suse junger, kuid salaja, sest
ta kartis juute1 k — Pilatuselt
˜
¨
˜
19:29 1 Vt „Sonaseletusi”, marksona
˜
˜
¨
„iisop”. 19:30 1 Sona-sonalt „andis ara
¨
vaimu”. 19:31 1 Seda hingamispaeva
¨
nimetati suureks selleparast, et 15. nii¨
san, mis oli seitsmepaevase hapnemata
¨
¨
leibade puha esimene paev (mis oli ala¨
ti hingamispaev, hoolimata sellest, mil¨
¨
lisele nadalapaevale see sattus), lan¨
ges kokku tavalise hingamispaevaga.
19:38 1 St ilmselt juudi usujuhte.
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luba Jeesuse surnukeha ma˜
ha votta. Pilatus andiski tal˜
le loa ning Joosep tuli ja vottis Jeesuse surnukeha maha. a
39 Sinna tuli ka Nikodee¨ ¨
mos, b kes oli kord oosel Jee¨
˜
suse juures kainud. Ta toi
¨
murri ja aaloe1 segu2, umbes 100 naela3. c 40 Juutide
¨
matusekombe kohaselt mahkisid nad Jeesuse surnuke˜
ha koos lohnaainetega linasesse riidesse. d 41 Selle pai¨
ga lahedal, kus ta hukati, oli
aed ja aias oli uus haud, e
kuhu polnud veel kedagi maetud. 42 Kuna juudid valmis¨
tusid puhadeks f ja see haud oli
¨
lahedal, pandi Jeesus sinna.
¨
¨
Nadala esimese paeva
varahommikul, kui oli
alles pime, tuli Maarja Magda¨
leena haua juurde g ja nagi, et
¨
kivi on hauakoopa sissekaigu
¨
¨
¨
eest ara lukatud. h 2 Ta laks
jooksuga Siimon Peetruse ja
¨
jungri juurde, kes oli Jeesu¨
sele armas, i ning utles neile:
¨
„Isand on hauast ara viidud j ja
me ei tea, kuhu ta on pandud!”
3 Siis seadsid Peetrus ja
¨
see teine junger sammud haua
poole. 4 Nad hakkasid jooks¨
ma, aga see teine junger jooksis Peetrusest kiiremini ja
˜
joudis haua juurde esimesena. 5 Ta kummardus vaata¨
ma hauakoopasse ja nagi seal
surilinu, k ent hauda sisse ta
¨
˜
ei lainud. 6 Siis joudis kohale ka Siimon Peetrus ja astus
¨
hauakoopasse. Ta nagi Jeesuse surilinu, 7 samuti Jeesuse

20

19:39 1 Mitte harilik aaloe (Aloe vera),
˜
¨
vaid toenaoliselt kotkapuu (Aquila˜
¨
ria). 2 Teine voimalik tahendus: „rulli”.
3 Umbes 30 kg. (Vt lisa B14.)
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¨
pea umber olnud riiet, kuid see
polnud surilinade juures, vaid
oli rulli keeratuna teises kohas.
¨ ¨
8 Nuud astus sisse ka see teine
¨
junger, kes oli esimesena haua
˜
¨
˜
juurde joudnud. Nahes koike,
¨ ¨
uskus ta, mida neile oli raagitud. 9 Ent nad ei saanud veel
¨
aru kirjakohast, mille jargi Jee¨
˜
sus pidi surnuist ules tousma. a
¨
¨
10 Siis laksid jungrid koju tagasi.
11 Maarja aga seisis haua
juures ja nuttis. Nuttes kummardus ta ja vaatas hauakoo¨
passe 12 ning nagi kaht valgeis riideis inglit b istumas
seal, kus oli olnud Jeesuse
¨
surnukeha, uks peatsis, teine
¨
jalutsis. 13 Nad kusisid temalt: „Naine, miks sa nu¨
tad?” Ta utles: „Mu isand on
¨
ara viidud ja ma ei tea, kuhu
¨
ta on pandud.” 14 Seda oel¨ ¨
¨
¨
nud, poordus ta umber ja nagi
Jeesust seismas, aga ta ei saanud aru, et see on Jeesus. c
¨
15 Jeesus kusis temalt: „Naine, miks sa nutad? Keda sa otsid?” Maarja arvas, et see on
¨
aednik, ja utles talle: „Isand,
¨
kui sina ta ara viisid, siis
¨
utle mulle, kuhu sa ta panid,
¨
ja ma toon ta ara.” 16 Jee¨
sus utles: „Maarja!” Naine kee¨
ras ringi ja utles talle heebrea
¨
keeles: „Rabbuuni!”, mis ta˜
hendab „opetaja”.
17 Jeesus
¨
¨
utles talle: „Ara hoia minust
¨
kinni, sest ma pole veel lai¨
nud ules Isa juurde. Mine mu
¨
vendade juurde d ja utle nei¨
¨
le, et ma lahen ules oma Isa e
ja teie Isa juurde, oma Jumala f ja teie Jumala juurde.”
18 Maarja Magdaleena tuli ja
¨
¨
teatas jungritele: „Ma nagin
¨ ¨
Isandat!” Samuti raakis ta nei-

1436

PTK 20
a L 16:10
Mt 16:21
Ap 2:27

b Mr 16:5

c Lu 24:15, 16
Lu 24:30, 31
Joh 21:4

d Mt 28:10

e Joh 14:28
Joh 16:28

f 1Ko 11:3
Ef 1:17
Kol 1:3


Teine veerg
a Lu 24:9, 10

b Lu 24:36

c Joh 19:34

d Joh 16:22

e Lu 24:36

f Jes 61:1
Joh 5:36

g Mt 28:19, 20
Joh 17:18

h Ap 2:2, 4

i Joh 11:16

j Joh 19:34

k Joh 20:19

¨
le, mida Jeesus oli talle oela
nud.
˜
¨
19 Samal ohtul, nadala esi¨
¨
mesel paeval, olid jungrid
koos. Nad olid uksed lukku
pannud,
sest nad kartsid juu¨
¨
te1. Uhtakki seisis Jeesus nen¨
de keskel ja utles: „Rahu tei¨
¨
le!” b 20 Seda oelnud, naitas
¨
¨
ta neile oma kasi ja kulge. c
¨
¨
Nahes oma isandat, olid jung¨
˜ ˜
rid uliroomsad. d 21 Jeesus
¨
utles neile taas: „Rahu tei¨
le! e Nii nagu Isa on lakitanud
¨
mind, f nii lakitan mina teid.” g
¨
22 Kui ta seda oli oelnud,
¨
puhus ta nende peale ja ut˜
¨
les: „Votke vastu puha vaim. h
23 Kui te kellelegi patud andeks annate, on need talle
juba andeks antud. Kellele te
aga patte andeks ei anna, sellele ei ole need andeks antud.”
¨
24 Ent Toomast, i uht neist
¨
kaheteistkumnest, seda, keda
nimetati Kaksikuks, ei olnud
koos nendega, kui Jeesus tuli.
¨
25 Niisiis utlesid talle teised
¨
¨
jungrid: „Me nagime Isandat!”
Tema aga vastas: „Kui ma ei
¨
¨
¨
nae tema katel naelte jalgi ja
˜
ei pista oma sorme neisse ega
¨
¨
katt tema kulje sisse, j siis ma
¨
seda kull ei usu.”
¨
26 Kaheksa paeva hiljem
¨
¨
kogunesid tema jungrid jal¨
le uhte majja ja ka Toomas
oli nendega. Kuigi uksed
¨
olid lukus, seisis Jeesus akit¨
selt nende keskel ning ut˜
les: „Rahu teile!” k 27 Ta sonas Toomasele: „Pane oma
˜
¨
sorm siia ja vaata mu kasi ning
¨
¨
pista
oma
k
asi
mu
k
ulje
sisse.
¨
Ara enam kahtle, vaid usu!”
28 Toomas lausus: „Mu isand
20:19 1 St ilmselt juudi usujuhte.
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¨
ja mu Jumal1!” 29 Jeesus ut¨
les talle: „Kas sa usud sellep
a˜
¨
rast, et sa mind naed? Onnelikud on need, kes usuvad ka
¨
siis, kui nad ei nae.”
¨
30 Jeesus tegi jungrite ees
¨
veel palju muidki tunnustahti, mida ei ole kirja pandud sellesse rullraamatusse. a
31 Kuid need siin on kirja
pandud selleks, et te usuksite,
et Jeesus on messias, Jumala
¨
poeg, ja et te tanu usule saaksite elu tema nime kaudu. b
¨
Parast seda ilmutas
¨
Jeesus end jungritele
¨ ¨
Tiberiase mere aares. Ta il˜
mutas end nonda. 2 Seal olid
koos Siimon Peetrus, Toomas
(keda kutsuti Kaksikuks), c
Naatanael d Galilea Kaanast,
Sebedeuse pojad e ja veel kaks
¨
¨
jungrit. 3 Siimon Peetrus ut¨
les neile: „Ma lahen kalale.”
Nad kostsid: „Me tuleme sinu¨
ga.” Nad laksid paati, kuid sel
¨ ¨
ool ei saanud nad midagi. f
4 Hommiku hakul seisis
¨
Jeesus rannal, ent jungrid ei
saanud aru, et see on Jeesus. g
¨
5 Jeesus kusis neilt: „Armsad lapsed, kas teil on midagi
¨ ¨
suua1?” Nad vastasid: „Ei ole!”
¨
˜
6 Ta utles neile: „Heitke vork
paremale poole paati ja te saate.” Nad heitsidki ja ei suutnud
˜
seda enam paati tommata, sest
¨
kalu oli nii palju. h 7 Siis utles
¨
junger, keda Jeesus armastas, i
Peetrusele: „See on Isand!” Kui
Siimon Peetrus kuulis, et see
˜
˜
on Isand, tombas ta endale roi¨
va umber, sest ta oli poolpal¨
jas, ja huppas merre. 8 Tei¨
sed jungrid aga tulid paadiga,

21

¨ ¨
20:28 1 St Jumala eestraakija ja esinda˜
˜
˜
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¨ ¨
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¨
˜
vedades jarel vorku kaladega.
Nad polnud kaldast kuigi kau¨ ¨
gel, ainult umbes 200 kuunra1
kaugusel.
˜
¨
9 Kaldale joudes nagid nad
˜ ˜
¨
hooguvaid susi, mille peal
oli kala, ning leiba. 10 Jee¨
˜
sus utles neile: „Tooge moned neist kaladest, mis te just
¨ ¨
puudsite.” 11 Siimon Peet¨
˜
rus laks paati ja tombas kal˜
¨
dale vorgu, mis oli tais suuri kalu, kokku 153 kala. Ehkki neid oli nii palju, ei rebene˜
nud vork. 12 Jeesus kutsus
¨ ¨
neid: ¨ „Tulge hommikust soo¨
ma!” Uhelgi jungril polnud jul¨
gust temalt kusida: „Kes sa
oled?”, sest nad teadsid, et
˜
see on Isand. 13 Jeesus vottis leiva ja ulatas neile, samuti kala. 14 See oli kolmas
kord, a kui Jeesus ilmutas end
¨
¨
oma jungritele parast surnuist
¨
¨
ulesaratamist.
15 Kui nad olid hommikust
¨ ¨
¨
soonud, kusis Jeesus Siimon
Peetruselt: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind
rohkem kui neid?” Ta vastas:
„Jah, Isand, sa tead, et sa oled
¨
mulle armas.” Jeesus utles:
„Toida mu tallekesi.” b 16 Siis
¨
kusis Jeesus teist korda: „Siimon, Johannese poeg, kas sa
armastad mind?” Ta vastas:
„Jah, Isand, sa tead, et sa oled
¨
mulle armas.” Jeesus utles:
„Hoia mu lambakesi kui karja¨
ne.” c 17 Jeesus kusis temalt
kolmandat korda: „Siimon, Johannese poeg, kas ma olen
sulle armas?” Peetrus muu¨
tus kurvaks, et Jeesus kusis
talt kolmandat korda: „Kas ma
¨
olen sulle armas?” Seeparast
lausus ta Jeesusele: „Isand,
21:8 1 Umbes 100 m. (Vt lisa B14.)
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˜
sina tead koike, sa tead ju, et
sa oled mulle armas.” Jeesus
¨
utles talle: „Toida mu lambakesi. a 18 Ma kinnitan sulle ja
˜
see on tosi: kui sa olid noorem, siis sa riietasid end ise ja
¨
laksid sinna, kuhu tahtsid, aga
¨ ¨
kui sa jaad vanaks, siis sa si¨
rutad oma kaed ja keegi teine
riietab sind ning viib su sinna, kuhu sa ei taha.” 19 Nen˜
˜
de sonadega andis ta moista,
millise surmaga tuleb Peetrusel Jumalat austada. Kui Jee¨
˜
sus oli seda oelnud, sonas ta
¨
Peetrusele: „Jargne mulle ka
edaspidi.” b
¨ ¨
¨
20 Peetrus poordus umber
¨
¨
¨
ja nagi neile jargnemas jungrit, keda Jeesus armastas c ja
˜
¨ ¨
˜
kes oli ohtusoogi ajal nojatu¨
nud tema rinnale ja kusinud: „Isand, kes see on, kes
¨
su ara annab?” 21 Kui Peet-
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¨
¨
rus teda nagi, kusis ta Jeesu¨ ¨
selt: „Isand, aga kuidas jaab te¨
maga?” 22 Jeesus utles: „Kui
¨ ¨
ma tahan, et ta jaab, kuni
ma tulen, mis sinul sellest? Si¨
na jargne mulle ka edaspidi.”
˜
¨
23 Seetottu laks vendade hulgas liikvele kuuldus, et see
¨
junger ei surevatki. Kuid Jee¨
sus ei oelnud talle, et ta ei
sure, vaid: „Kui ma tahan, et ta
¨ ¨
jaab, kuni ma tulen, mis sinul
sellest?”
¨
24 Seesama j unger a on
˜
andnud koigest sellest tunnistust ja pannud selle kirja ning
me teame, et tema tunnistus
˜
on tosi.
25 On veel palju muudki,
˜
mida Jeesus tegi. Kui see koik
¨
uksikasjalikult kirja pandaks,
siis, ma arvan, ei suudaks ka
kogu maailm mahutada rullraamatuid, mis kirjutataks. b
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jutustuses, Teofi˜
1 Esimeses
los, kirjutasin ma koigest,
˜

mida Jeesus tegi ja opetas a
¨
¨
2 kuni paevani, mil ta ules
¨
˜
voeti b parast seda, kui ta
¨
oli andnud puha vaimu kaudu juhendid apostlitele, kelle
¨
ta oli valja valinud. c 3 Kui ta
oli kannatanud, ilmutas ta end
neile palju kordi sellisel moel,
¨ ¨
et tema elusolekus ei jaanud
¨
¨
d
vahimatki kahtlust. Nad na¨
gid teda 40 paeva jooksul ja ta
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¨ ¨
raakis neile Jumala kuningriigist1. a 4 Nendega koos olles andis
ta neile korraldu¨
se: „Arge lahkuge Jeruusalemmast,b vaid oodake seda, mida
˜
Isa on tootanud c ja millest te
minult olete kuulnud. 5 Jo¨
hannes ristis kull veega, aga
¨
peagi ristitakse teid puha vaimuga.” d
6 Kui nad olid kokku tul˜
˜
1:3 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsu˜
sest”. (Vt „Sonaseletusi”.)
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¨
nud, k usisid nad temalt:
„Isand, kas sa taastad praegu
Iisraeli kuningriigi?” a 7 Ta
vastas neile: „Teil pole vaja
¨ ¨
¨
teada aegu ega maaratud pae˜
vi, mida ainult Isal on oigus
¨ ¨
kindlaks maarata. b 8 Aga te
¨
¨
saate vae, kui puha vaim tuleb teie peale, c ja te olete
siis minu tunnistajad d Jeruusalemmas, e kogu Juudamaal,
Samaarias f ning maailma ot¨
˜
sani.” g 9 Seda oelnud, toste¨
¨
ti ta nende nahes ules ning
¨
pilv varjas ta, nii et nad ei naih
nud teda enam. 10 Kui nad
tema taevasse minekut vaata¨
˜
sid, seisid jarsku nende korval
kaks meest valgetes riietes i
¨
11 ja utlesid: „Galilea mehed,
miks te seisate ja taevasse
vaatate? See Jeesus, kes teie
˜
seast taevasse voeti, tuleb sa¨
mal viisil, nagu te nagite teda
taevasse minevat.”
¨
12 Siis nad laksid Jeruu¨
j
maelt,
salemma tagasi sellelt
˜
¨
mida nimetatakse Olimaeks ja
¨
mis asub Jeruusalemma lahe¨
dal, hingamispaeva teekonna1
kaugusel. 13 Kui nad kohale
˜
¨
¨
¨
joudsid, laksid nad uhte ulemisse tuppa, kus nad peatusid. Need olid Peetrus, Johannes, Jaakobus, Andreas, Filippus, Toomas, Bartolomeus,
Matteus, Alfeuse poeg Jaako¨ ¨
bus, Siimon, keda huutakse
innukaks, ja Jaakobuse poeg
˜
Juudas. k 14 Nad koik olid
¨
¨
uhel meelel pusivalt palveta˜
mas koos monede naiste, l Jeesuse ema Maarja ja Jeesuse
vendadega. m
¨
˜
15 Neil paevil tousis Peet¨
rus vendade keskel pusti (rahvast oli kokku umbes 120
1:12 1 St umbes 890 m.
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¨
inimest) ja utles: 16 „Mehed,
vennad! Kirjakoht, milles Taa¨ ¨
¨
vet raakis puha vaimu kaudu
prohvetlikult Juudast, kes juhatas kohale Jeesuse kinni¨
˜
votjad, a pidi taide minema. b
17 Juudas kuulus meie hulka c ja teenis koos meiega.
¨
18 (See mees ostis ulekoh˜
tu palga eest pollu, d ja kui
ta pea ees alla kukkus, rebenes ta keha ning tema sisi¨
kond valgus valja. e 19 Sellest
˜
said teada koik Jeruusalemma
˜
elanikud, nii et seda poldu hakati nende keeles kutsuma Ha¨
keldamaks, mis tahendab „ve˜
repold”.) 20 Laulude raamatus on kirjutatud: „Tema elu¨ ¨
¨
¨
koht jaagu tuhjaks, argu olgu
¨
seal uhtki elanikku” f ja „Tema
¨
ulevaatajaamet saagu teisele.” g
¨
21 Seeparast on vaja ta asendada kellegagi meeste hulgast,
kes on olnud meiega kogu selle
aja, kui isand Jeesus meie keskel tegutses — 22 alates sellest, kui Johannes ta ristis, h
¨
kuni paevani, mil ta meie seast
¨
˜
ules voetii —, et see mees oleks
¨
¨
koos meiega Jeesuse ulesaratamise tunnistajaks.” j
23 Siis esitati kaks meest:
¨ ¨
Joosep, keda huutakse Barsabaseks ja ka Justuseks, ning
¨
Mattias. 24 Seejarel nad palvetasid: „Jehoova,1 sina, kes
¨
˜
¨
sa tunned koigi sudant, k naita
meile, kumma neist kahest sa
˜
oled valinud, 25 et ta votaks
enda peale selle teenistus¨
ulesande ja apostliameti, mille
¨
Juudas hulgas, et minna oma
teed.” l 26 Nad heitsid liisku m
ja liisk langes Mattiasele ning
¨
¨
ta arvati neile uheteistkumnele apostlile juurde.
1:24 1 Vt lisa A5.

APOSTLITE TEOD 2:1–24

¨
¨
Nadalatepuhal1 a olid nad
˜
¨
k
oik
uhes
paigas koos.
¨
¨
2 Akki kostis taevast muhin,
˜
nagu oleks kova tuul puhunud,
¨
ja see taitis terve maja, kus
¨
nad istusid. b 3 Nad nagid otsekui tulekeeli, mis jagunesid
¨
laiali, ja igauhe peale laskus
¨
˜
¨
uks tulekeel. 4 Koik said tais
¨
¨ ¨
puha vaimu c ja hakkasid raakima eri keeltes, nii nagu vaim
˜
neile voime andis. d
5 Sel ajal viibis Jeruusalem˜
mas jumalakartlikke juute koigi rahvaste hulgast taeva all. e
¨
6 Selle muhina peale tuli rah¨
vahulk kokku ja oli hammin¨
¨
gus, sest igauks kuulis jung¨ ¨
reid raakimas omaenda keeles.
¨
7 Nad olid rabatud ja utle˜
¨ ¨
sid: „Kas koik need, kes raagivad, pole mitte galileala˜
sed? f 8 Kuidas on siis voima¨
lik, et me igauks kuuleme
oma emakeelt? 9 Meie, partlased, meedlased g ja eelamlased, h ning meie, kes elame Mesopotaamias, Juudamaal, Kapadookias, Pontoses,
¨ ¨
Aasia provintsis, i 10 Fruu¨ ¨
gias, Pamfuulias, Egiptuses ja
¨
¨
Kureene-poolsetes Liibua piirkondades, ning Roomast saabunud, nii juudid kui ka pro¨ ¨
seluudid1, j 11 ning ka kreetalased ja araablased — me
˜
¨ ¨
koik kuuleme neid raakimas
¨
meie igauhe emakeeles Jumala
¨
vagevatest tegudest.” 12 Nad
˜
¨
koik olid hammastunud ja se¨
¨
gaduses ning kusisid ukstei¨
¨
selt: „Mida see kull tahendab?”
˜
¨
13 Ent moned pilkasid jung¨
reid ja utlesid: „Nad on palju
veini joonud ja on purjus.”

2

¨
2:1 1 Kr pentekoste, mis tahendab „viie¨
¨
¨
kumnes”. Seda puha peeti 50. paeval
¨
˜
parast 16. niisanit. (Vt „Sonaseletusi”.)
¨ ¨
2:10 1 St judaismi poordunud.
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˜
14 Aga Peetrus tousis koos
¨
¨
¨
nende uheteistkumnega a ja ut¨ ¨
les valju haalega: „Juuda me˜
hed ja koik Jeruusalemma elanikud, kuulake hoolega mu
˜
sonu. 15 Need inimesed pole sugugi purjus, nagu te arvate, sest praegu on alles
¨
¨
paeva kolmas tund1. 16 Sundinud on hoopis see, mida
¨
on oeldud prohvet Joeli kau¨
¨
du: 17 „„Viimseil paevil,” utleb Jumal, „valan ma osa oma
¨
˜
vaimust valja koiksuguste inimeste peale ning teie pojad ja
¨
tutred hakkavad prohvetlikult
¨ ¨
raakima, teie noored mehed
¨
¨
naevad nagemusi ja vanad me¨
hed unenagusid. b 18 Ka oma
orjade ja orjataride peale va¨
¨
lan ma neil paevil valja osa
oma vaimust ning nad hak¨ ¨
kavad prohvetlikult raakima. c
¨
19 Ma teen imesid ulal tae¨
vas ja tunnustahti all maa
peal, saadan verd, tuld ja suit¨
susambaid. 20 Paike muutub
pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb suur ja hiilgav
¨
¨
Jehoova paev. 21 Ja igauks,
¨ ¨
kes huuab appi Jehoova nime,
¨ ¨
paastetakse.”” d
22 Iisraeli mehed, kuulge
˜
neid sonu! Naatsaretlane Jeesus oli Jumala saadetud mees.
¨
Seda kinnitavad vagevad teod,
¨
imed ja tunnustahed, mida Jumal tema kaudu teie keskel tegi, e nagu te ise teate.
23 Selle mehe, kes anti teie
¨
katte Jumala tahtel ja ette˜
teadmisel, f te loite seadusrik¨
¨
kujate kae labi postile ja
¨
tapsite. g 24 Aga Jumal ara¨
tas ta ules h ja vabastas ta
2:15 1 Umbes kell 9.
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˜
surmapiinadest1, sest oli voimatu, et surm teda oma haar¨
des hoiaks. a 25 Taavet utles
tema kohta: „Ma hoian Jehoo˜
vat alati silme ees. Ma ei koigu eal, sest tema on mu pare¨
¨
˜ ˜
mal kael. 26 Seeparast roo¨
˜
mustas mu suda ja hoiskas
mu keel. Ma olen lootusrikas.
¨
27 Sest sina ei jata mind surmavalda, ei luba oma usta¨
˜
val naha kodunemist. b 28 Sa
oled mulle teada andnud elu˜ ˜
tee, sinu juures on mul roomu
rohkesti.”c
29 Mehed, vennad, lubage
¨ ¨
mul otsekoheselt raakida patriarh Taavetist. Ta suri ja maeti d ning tema hauakoobas on
¨
¨
meie juures tanase paevani.
30 Ta oli prohvet ja teadis,
et Jumal oli vandega kinni¨
¨
tanud, et paneb uhe ta jarele
tulija tema troonile. 31 Taa¨
¨
¨
vet nagi ette messia ulesara¨ ¨
tamist ja raakis sellest. Ta
¨
¨
utles, et teda ei jaeta surma¨
valda ja tema ihu ei nae
¨
˜
kodunemist. f 32 Jumal ara¨
tas selle Jeesuse ules ja
˜
me oleme koik selle tunnista¨
jad. g 33 Kuna ta ulendati Ju¨
mala paremale kaele h ja sai
˜
¨
Isalt tootatud puha vaimu, i on
¨
ta selle valja valanud — seda
¨
te naete ja kuuletegi. 34 Taa¨
¨
vet ju ei lainud ules taevasse, aga ta ise lausus: „Jehoo¨
va utles mu isandale: „Istu mu
¨
paremale kaele, 35 kuni ma
¨
panen su vaenlased su jalaja¨
riks.”” j 36 Seeparast teadku
¨ ¨
nuud kogu Iisraeli sugu, et Jumal on teinud ta nii Isandaks k
kui ka messiaks, selle Jeesuse, kelle te postil hukkasite.” l
˜
¨
2:24 1 Teine voimalik tahendus: „surma
¨
koidikuist”.
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37 Seda kuuldes torkas see
¨
¨
neile sudamesse ning nad ku¨
¨ ¨
sisid Peetruselt ja ulejaanud apostlitelt: „Mehed, vennad, mida me peame tegema?” 38 Peetrus vastas: „Ka¨
hetsege oma patte a ja igauks
teist lasku end Jeesus Kristuse nimesse ristida, b et teie patud andeks antaks, c ja siis te
¨
saate kingiks puha vaimu.
˜
39 Seda on tootatud d tei˜
le ja teie lastele, samuti koi˜
gile, kes on kaugel — koigile neile, keda meie Jumal
Jehoova enda juurde kutsub.” e
˜
40 Veel paljude muude sona˜
dega andis ta pohjalikult tun˜
¨
nistust ja ohutas neid, oeldes:
¨ ¨
„Laske end paasta sellest ri˜
kutud polvkonnast.” f 41 Kes
¨ ¨
˜
˜ ˜
nuud tema sona roomuga vas˜
tu votsid, need ristiti, g ja sel
¨
¨
paeval uhines nendega umbes
3000 inimest. h 42 Nad kuula˜
sid, mida apostlid opetavad,
¨
¨
¨
˜
kaisid uksteisega labi,1 soid
¨
uheskoos i ja palvetasid. j
˜
43 Koiki valdas aukartus
ning apostlid tegid palju ime˜
¨
sid ja tunnustahti. k 44 Koik
need, kes said usklikuks, olid
¨
˜
uheskoos ja neil oli koik
¨
¨ ¨
uhine. 45 Nad muusid enda
omandit l ja vara ning jagasid
¨ ¨
saadud raha sedamooda, kuidas kellelgi vaja oli. m 46 Nad
¨
¨
kogunesid iga paev uhisel ees¨
¨
margil templisse ning kaisid
¨
¨ ¨
uksteise kodudes soomas ja ja˜ ˜
gasid toitu suure roomu ja sii¨
ra sudamega. 47 Nad kiitsid
¨
Jumalat ja palvisid kogu rahva poolehoiu. Ja Jehoova lisas
¨
iga paev nende hulka neid, kes
¨ ¨
paaseteele asusid. n
˜
˜
¨
2:42 1 Voib tolkida ka „jagasid uksteise˜
ga koike, mida neil oli”.

APOSTLITE TEOD 3:1–22

¨
Kord laksid Peetrus ja Jo¨
hannes uheksanda tunni1
¨
palvuse ajaks ules templisse.
¨
2 Sinna kanti uks mees, kes
¨
oli sunnist saati jalust viga¨
ne. Iga paev toodi ta templi
¨ ¨
ukse juurde, mida huutakse Ilusaks, et ta saaks templisse tulijatelt armuande paluda. 3 Kui
¨
ta markas Peetrust ja Johannest templisse minemas, palus
ta neiltki armuande. 4 Aga
Peetrus ja Johannes vaatasid
¨
teda ning Peetrus utles: „Vaa¨ ¨
ta meie poole.” 5 Mees pooraski oma pilgu nendele, lootes
neilt midagi saada. 6 Peetrus
¨
˜
utles: „Hobedat ja kulda mul
ei ole, aga mida mul on, seda
ma sulle annan. Naatsaretlase
˜
Jeesus Kristuse nimel — konni!” a 7 Seepeale haaras Peet¨
rus mehe paremast kaest kinni
¨
ja aitas ta ules.b Otsekohe
said tema jalad tugevaks, c
¨
8 ta huppas jalule, d hakkas
˜
¨
kondima ning laks koos nen¨
¨
dega templisse, kaies, hupeldes
ja Jumalat kiites. 9 Kogu rah¨
˜
vas nagi teda kondimas ja Jumalat kiitmas. 10 Nad tund¨
sid temas ara sellesama mehe,
¨
kes oli istunud templi Ilusa varava juures ja armuande palu¨
nud, e ning nad olid hammastunud ja vaimustunud sellest, mis
temaga oli juhtunud.
11 Mees hoidis Peetrusest
ja Johannesest kinni ning
¨
kogu rahvas jooksis ullatusest rabatuna nende juurde kokku paika, mida kutsu¨
takse Saalomoni sammaskai¨
¨
guks. f 12 Seda nahes utles
Peetrus rahvale: „Iisraeli mehed, miks te imestate sel-

3

3:1 1 Umbes kell 15.
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¨
le ule ja miks te meid niimoodi vaatate, otsekui oleksime
˜
˜
omaenda jou voi jumalakart˜
likkusega ta kondima pannud?
13 Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, a meie esiisade Jumal, on austanud oma teenijat b Jeesust, c kelle te andsite teiste meelevalda d ja salgasite Pilatuse ees, kuigi see
oli otsustanud ta vabaks las¨
ta. 14 Te salgasite selle puha
˜
ja oige. Te palusite, et vabas˜
tataks mortsukas, e 15 ning
tapsite elu teerajaja1. f Jumal
¨
¨
aga aratas ta surnuist ules ja
meie oleme selle tunnistajad. g
16 Kuna me usume Jeesusesse, on tema nimi selle mehe,
¨
keda te naete ja tunnete, tugevaks teinud. Usk, mis meil on
¨
tanu temale, on selle mehe
˜
¨
¨
teie koigi nahes taiesti terveks teinud. 17 Ma tean ju,
vennad, et te tegite seda tead¨
matusest h nagu teie ulemadki. i 18 Ent niiviisi on Jumal
¨
viinud taide selle, mida ta on
˜
koigi prohvetite kaudu ennus˜
tanud, nimelt, et tema voitu1
j
peab kannatama.
¨
19 Seeparast kahetsege oma
patte k ja muutke end, l et teie
patud kustutataks m ning et
Jehoovalt tuleksid kosutuse
ajad 20 ja ta saadaks teie
¨ ¨
jaoks maaratud messia Jeesu¨ ¨
se, 21 kes peab jaama taevas˜
¨
se, kuni jouab katte aeg, kui
˜
taastatakse koik, millest Ju¨ ¨
mal on raakinud vanal ajal ela¨
nud puhade prohvetite kaudu.
¨
22 Mooses on ju oelnud: „Jumal Jehoova annab teile teie
¨
vendade seast uhe minusarna˜
˜
¨
3:15 1 Voib tolkida ka „ulemjuhi”. 3:18
˜
˜
1 Voib tolkida ka „messias”.
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se prohveti.a Te peate teda
˜
˜
kuulda votma koiges, mis ta tei¨
¨
b
le utleb. 23 Aga igauks, kes
¨
seda prohvetit ei kuula, havi˜
tatakse rahva seast.” c 24 Koik
prohvetid alates Saamuelist on
˜
¨
selge s onaga neist paevist
teada andnud. d 25 Teie olete
prohvetite pojad ja selle lepin¨
˜
gu parijad, mille Jumal solmis
¨
teie esiisadega, e kui ta utles
¨
Aabrahamile: „Sinu jareltulija
˜
kaudu saavad onnistused osaks
˜
˜
koigile maailma suguvosadele.” f 26 Jumal andiski oma
teenija ja saatis ta teie juurde, g
˜
˜
et ta onnistaks koigepealt teid,
¨
¨ ¨
aidates igauhel poorduda oma
kurjadest tegudest.”
Kui Peetrus ja Johannes
¨ ¨
rahvale raakisid, ilmusid
¨
kohale preestrid, templiulem1
ja saduserid. h 2 Need olid
¨
arritunud, kuna need kaks
˜
apostlit opetasid rahvast ja
kuulutasid, et Jeesus on sur¨
¨
nuist ules aratatud1. i 3 Nad
˜
votsid Peetruse ja Johannese
¨
¨
kinni ning jatsid nad jargmise
¨
paevani vahi alla, j sest oli juba
˜
ohtu. 4 Kuid paljud neist,
˜
kes olid seda konet kuulanud,
hakkasid uskuma, ja mehi sai
kokku umbes 5000. k
¨
¨
5 Jargmisel paeval tulid Je¨
ruusalemmas kokku rahva ulemad, vanemad ja kirjatundjad,
6 samuti peapreester Hannas, l Kaifas, m Johannes, Alek˜
sandros ja koik peapreestri
sugulased. 7 Nad lasid Peetruse ja Johannese enda ette
¨
tuua ja kusisid neilt: „Millise

4

¨
4:1 1 St templi korravalvurite ulevaataja.
˜
˜
4:2 1 Voib tolkida ka „ja kuulutasid sur¨
¨
¨
nute ulesaratamist, tuues naiteks Jeesuse”.
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¨
˜
vaega voi kelle nimel te seda
¨
tegite?” 8 Siis Peetrus, tais
¨
¨
a
puha vaimu, utles neile:
¨
„Rahva ulemad ja vanemad, 9 kui meid kuulatak¨
¨
se tana ule vigasele mehe¨
le tehtud heateo parast b ja te
tahate teada, kes tegi ta
terveks, 10 siis olgu teile
˜
koigile ja kogu Iisraeli rah¨
vale teada, et see sundis
naatsaretlase Jeesus Kristuse
nimel, c kelle te postil hukkasite, d aga kelle Jumal surnuist
¨
¨
¨
ules aratas.e Tanu temale seisab see mees teie ees tervena.
11 Tema on „see kivi, mida
¨
teie, ehitajad, tahtsusetuks pidasite ja mis on saanud nurga
¨ ¨
tipmiseks kiviks”. f 12 Paaste
ei tule ju kellegi teise kaudu,
sest taeva all pole inimestele
¨
antud uhtki teist nime, g mille
¨ ¨
kaudu meid paastetakse.” h
¨
13 Kui nad nagid Peetruse ja Johannese kartmatust
ning said teada, et nad on
koolitamata1 ja tavalised ini¨
mesed, i olid nad hammastunud. Ja nad tundsid neis
¨
ara need, kes olid olnud
¨
koos Jeesusega. j 14 Nahes
terveks tehtud meest nende
juures seismas, k ei osanud nad
midagi kosta. l 15 Siis nad
¨
kaskisid neil sanhedrinisaalist
¨
valja minna ja hakkasid oma˜
¨
vahel nou pidama, 16 oeldes:
„Mida me peaksime nende
˜
meestega tegema? m On ju tosi,
et nad on teinud erakordse
˜
teo, millest on kuulnud koik
Jeruusalemma elanikud, n me
ei saa seda eitada. 17 Aga et
see jutt rahva seas edasi ei
˜
4:13 1 Moeldakse seda, et nad polnud
¨
˜
saanud valjaopet rabide koolides.

APOSTLITE TEOD 4:18–5:2

¨
leviks, siis ahvardagem neid,
¨ ¨
et nad ei raagiks tema nimel
enam mitte kellegagi.” a
18 Siis kutsusid nad apostlid ja keelasid neid, et nad
¨ ¨
˜
ei raagiks ega opetaks midagi
Jeesuse nimel. 19 Kuid Peetrus ja Johannes vastasid neile: „Otsustage ise, kas Ju˜
mala silmis on oige kuulata teid, aga mitte Jumalat.
¨
¨ ¨
20 Me ei saa jatta raakima¨
ta seda, mida oleme nainud ja
¨
kuulnud.” b 21 Nad ahvardasid
neid veelgi ja lasid nad siis va¨
baks, sest nad ei leidnud uht˜
ki pohjust nende karistamiseks
˜
ja kartsid rahvast, c kuna koik
¨
ulistasid Jumalat selle eest,
¨
mis oli sundinud. 22 Mees,
¨
kes oli ime labi terveks tehtud,
¨
oli ule 40 aasta vana.
23 Kui Peetrus ja Johan¨
nes olid vabaks saanud, laksid
nad usukaaslaste juurde ning
jutustasid, mida peapreestrid
¨
ja vanemad neile olid oelnud.
24 Seda kuuldes palvetasid
¨
nad uheskoos Jumala poole:
˜
„Korgeim valitseja, sina
oled teinud taeva ja maa, mere
˜
ja koik, mis on nende sees. d
¨
25 Sa oled puha vaimu abil
meie esiisa Taaveti, e oma tee¨
nija kaudu oelnud: „Miks rah¨
˜
vad mollavad ja rahvahoimud
˜
¨
motlevad tuhistele asjadele?
¨
26 Maa kuningad astuvad valja, valitsejad kogunevad kui
¨
˜
uks mees Jehoova ja tema voi˜
tu1 vastu.” f 27 Toepoolest,
nii Herodes1 kui ka Pontius
Pilatus g koos iisraellaste ja
mittejuutidega kogunesid siia
˜
˜
4:26 1 Voib tolkida ka „messia”. 4:27
1 Herodes Antipas, Herodes Suure poeg.
˜
(Vt „Sonaseletusi”.)
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¨
linna sinu puha teenija Jeesu˜
se vastu, kelle sa oled voida
nud, 28 et teha seda, mida
¨
˜
sa oma vae kaudu kooskolas oma tahtega olid ennus¨ ¨
tanud. b 29 Ja nuud, Jehoo¨
¨
va, pane tahele nende ahvar¨ ¨
dusi ja luba oma orjadel raa˜
¨
kida sinu sona taie julgusega.
¨
30 Siruta oma kasi, et terven¨
dada ning teha tunnustahti ja
¨
imesid c oma puha sulase Jeesuse nime kaudu.” d
˜
31 Kui nad olid anumise lo˜
petanud, koikus paik, kuhu
˜
nad olid kokku tulnud, ja koik
¨ ¨
¨
¨
e
said tais puha vaimu ning raa˜
f
kisid Jumala sona julgesti.
˜
¨
¨
32 Koigil usklikel oli uks su¨
da ja uks hing ning mitte keegi ei pidanud oma vara enda
˜
¨
omaks, vaid neil oli koik uhine.g
¨
˜
33 Apostlid jatkasid tohusalt
tunnistuse andmist oma isanda
¨
˜
Jeesuse ulestousmise kohta h ja
˜
¨
Jumal osutas neile koigile kulluslikult armu1. 34 Mitte keegi nende seas polnud puudu˜
˜
ses, i sest koik, kellel oli pol˜
¨ ¨
de voi maju, muusid oma vara
˜
¨ ¨
ja toid muugist saadud summa 35 ning andsid apostlite¨
le. j Siis jagati igauhele seda¨ ¨
mooda, kuidas kellelegi vaja
¨
¨
oli. k 36 Ka Kuproselt parit leviit Joosep — keda apostlid
¨ ¨
huudsid lisanimega Barnabas, l
˜
¨
mis tolgituna tahendab „julgus¨ ¨
tuse poeg” — 37 muus oma
¨
˜
maatuki ning toi saadud raha
apostlitele.m
¨
Uks mees nimega Hana¨ ¨
nias muus oma naise Safii¨
raga ara osa enda omandist.
¨
2 Aga ta jattis naise teades

5

˜
˜
¨
4:33 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
kust”, „ulimat headust”.
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osa rahast salaja endale ja
˜
toi ainult osa sellest apostli¨
tele. a 3 Peetrus utles: „Hananias, miks oled lasknud Saa¨
tanal panna end valetama b pu¨
hale vaimule c ja oled salaja jat¨ ¨
nud osa maamuugist saadud
raha endale? 4 Eks olnud see
sinu oma niikaua, kui see kuu¨
lus sulle? Ja eks isegi parast
¨ ¨
¨ ¨
¨
muumist jaanud raha sinu kasutusse? Miks sa siis sepit¨
sesid sellist tegu oma sudames? Sa pole valetanud mitte inimestele, vaid Jumalale.”
˜
5 Neid sonu kuuldes kukkus
˜
Hananias kokku ja suri. Koiki, kes sellest kuulsid, haaras
¨
suur hirm. 6 Siis massisid
noored mehed ta riide sisse,
¨
kandsid valja ja matsid ta.
¨
7 Umbes kolme tunni parast
tuli tema naine, kes ei teadnud, mis oli juhtunud.¨ 8 Peet¨
rus kusis temalt: „Utle mul¨ ¨
¨
le, kas te muusite oma maatuki selle hinnaga?” Tema vastas:
¨
„Jah, selle hinnaga.” 9 Siis utles Peetrus talle: „Miks te tegite omavahel kokkuleppe Jehoova vaimu proovilepanemiseks? Need, kes matsid su
mehe, on ukse taga ja kanna¨
vad valja ka sinu.” 10 Otsekohe kukkus naine kokku tema
jalgade juurde ja suri. Kui noored mehed sisse tulid, leidsid
nad ta surnuna ning kandsid ta
¨
˜
valja ja matsid tema mehe korvale. 11 Tervet kogudust ja
˜
koiki, kes sellest kuulsid, haaras suur hirm.
¨
¨
¨
12 Apostlite kate labi sundis rahva hulgas palju tun˜
¨
nustahti ja imesid. d Nad koik
kogunesid Saalomoni sammas¨
kaigus. e 13 Teised ei julge-
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nud nendega liituda, kuid
¨ ¨
sellegipoolest raakis rahvas
¨
neist tunnustavalt. 14 Uha
rohkem mehi ja naisi us¨
kus Isandasse ja sai jungriks. a
˜
¨
15 Inimesed toid haigeid val¨
ja isegi peatanavatele ja neid
pandi vooditele ja mattidele,
¨ ¨
¨
et kui Peetrus mooda la˜
heb, langeks mone peale kas˜
voi tema vari. b 16 Ka Jeruu¨
salemma umber asuvatest linnadest tuli rahvast, tuues haigeid ja neid, keda vaevasid
¨
˜
ruvedad vaimud, ja need koik
said terveks.
¨
˜
17 Ent ulempreester ja koik
tema kaaslased, kes kuulusid
saduseride sekti, keesid vihast
˜
ja kadedusest. 18 Nad votsid
apostlid kinni ning panid
nad
¨ ¨
linnavanglasse.c 19 Oosel aga
avas Jehoova ingel vangla uk˜
¨
¨
sed, d toi nad sealt valja ja utles:
20 „Minge templisse ja kuulu˜
tage rahvale sonumit tulevasest elust.” 21 Seda kuulnud,
¨
¨
laksid nad paeva hakul templis˜
se ja hakkasid opetama.
¨
Kui ulempreester ja tema
kaaslased kokku tulid, kutsusid nad kokku sanhedrini1
ja kogu Iisraeli rahva va˜
nemate noukogu ning andsid
korralduse apostlid vanglast
nende ette tuua. 22 Aga kui
˜
korravalvurid vanglasse joudsid, ei leidnud nad neid sealt.
¨ ¨
Nad poordusid tagasi ja teatasid: 23 „Vangla oli kindlalt lukus ja valvurid seisid uste juures, aga kui me uksed avasime, ei leidnud me seest keda¨ ¨
¨
gi.” 24 Kui nuud templiulem
ja peapreestrid seda kuulsid,
˜
˜
5:21 1 Juudi korgeim kohus. (Vt „Sonaseletusi”.)

APOSTLITE TEOD 5:25–6:2

¨
˜
˜
jaid nad noutuks, moeldes, mis
¨
¨
kull edasi saab. 25 Aga uks
mees tuli ja teatas neile: „Need
mehed, kelle te vanglasse panite, on templis. Nad seisa˜
vad seal ja opetavad rahvast.”
¨
¨
26 Siis laks templiulem koos
¨
korravalvuritega neid ara too˜
ma, ent ilma joudu kasutamata, sest nad kartsid, et rahvas
viskab nad kividega surnuks. a
˜
27 Nad toid apostlid san¨
hedrini ette ning ulemprees¨
¨
ter kusitles neid 28 ja utles:
„Me keelasime teid rangelt, et
˜
te enam tema nimel ei opeb
taks! Sellest hoolimata te ole¨
te taitnud Jeruusalemma oma
˜
opetusega ja tahate tuua selle inimese vere meie peale.” c
29 Peetrus ja teised apostlid vastasid: „Me peame kuu˜
letuma eelkoige Jumalale, mitte inimestele. d 30 Meie esi¨
¨
isade Jumal aratas ules Jee¨ ¨
suse, kelle te tapsite, luues
¨
ta postile1. e 31 Jumal ulen¨ ¨
das tema teerajajaks f ja paast¨
jaks g oma paremale kaele, h et
˜
Iisrael voiks kahetseda ja patud andeks saada. i 32 Me oleme nende asjade tunnistajad j
¨
ning puha vaim, k mida Jumal
on andnud neile, kes talle kuuletuvad, on aidanud meil selle
kohta tunnistust anda.”
33 Kui nad seda kuulsid,
said nad maruvihaseks ja
¨
tahtsid apostlid ara tappa. 34 Aga sanhedriniliik˜
¨
mete seast tousis pusti variser nimega Gamaaliel, l Moo˜
sese seaduse opetaja, kellest kogu rahvas lugu pidas,
¨
¨
ja kaskis mehed korraks val¨
¨
ja viia. 35 Seejarel ta utles:
˜
˜
¨
5:30 1 Voib tolkida ka „puu kulge”.
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„Iisraeli mehed, olge ettevaatlikud selle suhtes, mida
te kavatsete nende inimeste˜
ga teha. 36 Moni aeg taga˜
¨
¨
si tostis massu Teudas, oeldes
enese kellegi olevat, ja umbes 400 meest asus teda pool˜
dama. Kuid ta tapeti ja koik
tema poolehoidjad hajutati
¨
ning neid pole enam. 37 Pa˜
rast teda, rahva arvelevotmi¨
˜
¨
se paevil, tostis massu galilealane Juudas ja veenis rahvast enda poole hoidma. Ka
˜
see mees hukkus ning koik
tema toetajad pillutati laiali.
¨
¨
38 Seeparast ma utlen teile:
¨
jatke need mehed rahule, sest
˜
˜
¨ ¨
kui see ettevotmine voi too on
¨
¨
inimestest, siis laheb see tuhja, 39 aga kui see on Juma¨
last, siis ei suuda te seda tuh˜
jaks teha. a Muidu voib juhtu˜
da, et te voitlete Jumala enda
˜
vastu.” b 40 Nad votsidki teda
kuulda, ja kutsunud apostlid
enda juurde, lasid nad neid
¨
peksta, c kaskisid neil Jeesu¨ ¨
˜
se nimel raakimise lopetada ja
saatsid nad minema.
¨
41 Apostlid laksid sanhed˜ ˜
rini eest minema ja olid room¨ ¨
sad, d et neid oli arvatud vaart
kannatama teotust Jeesuse
¨
˜
nime parast. 42 Nad opeta¨
sid ja kuulutasid iga paev
˜
head sonumit messias Jeesusest e nii templis kui ka majast
majja. f
¨
¨
Neil paevil, kui jungrite
arv kasvas, hakkasid kree˜
ka keelt konelevad juudid nu˜
risema heebrea keelt konelevate juutide vastu, sest iga¨
paevases toidujagamises ei arvestatud nende leskedega. g
2 Need kaksteist kutsusid siis
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¨
¨
jungrid enda juurde ja utle˜
¨
sid: „Pole oige, et me jata˜
˜
me Jumala sona korvale ja
keskendume toidujagamisele. a
3 Vennad, valige enda seast
seitse meest, kel on hea mai¨
¨
ne b ning kes on tais puha vai˜
c
mu ja tarkust, et me voiksi¨ ¨
me maarata nemad seda va¨ ¨
jalikku tood tegema. d 4 Meie
aga keskendume palvetamise˜
˜
le ja Jumala sona opetamise˜
˜
le.” 5 See mote meeldis koigile ja nad valisid Stefanose,
¨
¨
mehe, kes oli tais usku ja puha
vaimu, samuti Filippuse, e Prokorose, Nikanori, Timoni, Parmenase ja Nikolaose, Antioo¨
¨ ¨
kiast parit proseluudi. 6 Nad
˜
toid need mehed apostlite
¨
ette, kes panid parast palveta¨
mist oma kaed nende peale. f
˜
7 Jumala s ona levis g ja
¨
jungrite arv Jeruusalemmas
kasvas kiiresti. h Ka suur hulk
˜
preestreid vottis selle usu vasi
tu.
8 Stefanos, kellel oli Juma¨
la soosing ja kes oli tais
¨
tema vage, tegi rahva seas
¨
suuri imesid ja tunnustahti.
˜
9 Aga siis hakkasid moned
mehed niinimetatud vabaks¨
¨
lastute sunagoogist1 koos kureenelaste ja aleksandrialaste
¨
ning Kiliikiast ja Aasiast parit
meestega Stefanosega vaidlema. 10 Ent nad ei suutnud
¨
seista vastu tarkusele ja puhale vaimule, mis teda juhtisid. j 11 Siis veensid nad sa¨
laja mehi utlema: „Me oleme
˜
¨
˜
6:9 1 Moeldakse ilmselt ruhma juute voi
¨ ¨
juudi proseluute, kes kogunesid selleks,
¨
¨
et uheskoos palvetada ja puhakirja lugeda. Arvatavasti oli tegu vabaks lastud
˜
vangide voi orjadega.
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kuulnud teda teotamas Moosest ja Jumalat.” 12 Nad kihutasid rahva, vanemad ja kir¨
jatundjad tema vastu ules ning
tulid ootamatult tema juurde,
˜
˜
votsid ta jouga kinni ja viisid sanhedrini ette. 13 Nad
˜
toid sinna valetunnistajad, kes
¨
utlesid: „See inimene ei lak¨ ¨
¨
ka raakimast selle puha paiga ja Moosese seaduse vastu.
¨
14 Me oleme kuulnud teda utlevat, et naatsaretlane Jeesus
¨
lammutab selle puha paiga ja
¨
muudab ara kombed, mis Moo¨
ses meile on parandanud.”
˜
15 Kui siis koik sanhedrini¨
liikmed teda uksisilmi vaata¨
sid, nagid nad, et ta pale on otsekui ingli pale.
¨
¨
Aga ulempreester kusis:
˜
„Kas see vastab toele?”
2 Stefanos lausus: „Mehed,
vennad ja isad, kuulake! Auhiilguse Jumal ilmutas end meie
esiisale Aabrahamile Mesopotaamias, enne kui see Haara¨
nisse elama asus, a 3 ning ut¨
les talle: „Mine ara oma maalt,
oma sugulaste juurest, maale, kuhu ma sind juhatan.” b
4 Siis lahkus ta kaldealaste
maalt ja asus elama Haaranis¨
se. Parast tema isa surma c juhatas Jumal ta sealt paigast
¨ ¨
sellele maale, kus te nuud elate. d 5 Ometi ei andnud ta sel¨
lest temale midagi parandiks,
¨
˜
mitte jalataitki, ent ta tootas
anda selle omandiks talle ja
¨
tema jareltulijatele, e kuigi tal
¨
polnud veel last. 6 Veel utles
¨
Jumal talle, et tema jareltulijad
˜ ˜
hakkavad elama voorana maal,
mis ei ole nende oma, ning et
˜
nad tehakse orjaks ja neid rohutakse 400 aastat. f 7 Jumal

7

APOSTLITE TEOD 7:8–29

¨
˜
utles: „Ma moistan kohut rah¨
va ule, keda nad orjavad, a ja
¨
parast seda nad lahkuvad sealt
ning teenivad mind selles paigas.” b
¨
8 Jumal tegi temaga ka um˜
berloikamislepingu. c Aabraha˜
¨
mile sundis Iisak d ja ta loikas
¨
¨
tema umber kaheksandal pae¨
val, e Iisakile s undis Jaa¨
kob1 ja Jaakobile sundis kaksteist patriarhi. 9 Patriarhid
hakkasid Joosepit kadesta¨ ¨
ma f ning muusid ta Egiptusse. g Aga Jumal oli temaga h
¨ ¨
˜
10 ning paastis ta koigist ras˜
kustest, lasi tal voita vaarao,
Egiptuse kuninga poolehoiu ja
andis talle tema ees tarkust.
Vaarao pani ta valitsema Egip¨
tuse ja kogu oma koja ule. i
11 Aga tervet Egiptust ja Kaa¨
¨
¨ ¨
nanit tabas naljahada, aarmine viletsus, ning meie esi¨ ¨
isadel polnud midagi suua. j
12 Ent Jaakob kuulis, et Egiptuses on toitu1, ja saatis meie
esiisad sinna. k 13 Kui nad
¨
laksid sinna teist korda, andis Joosep oma vendadele tea¨
da, kes ta on, ning Joosepi paritolu sai vaaraole teatavaks. l
14 Siis laskis Joosep kutsuda
˜
oma isa Jaakobi ja koik oma
sugulased, m kokku 75 inimest. n
¨
15 Jaakob laks alla Egiptusse.o Ta suri seal, p samuti meie
esiisad. q 16 Nad viidi Sekemisse ja pandi hauakoopasse, mille Aabraham oli Seke˜
mis Hamori poegadelt hoberaha eest ostnud. r
¨
17 Kui lahenes aeg, mil pidi
¨
˜
taituma Jumala antud tootus Aabrahamile, kasvas rah˜
¨
7:8 1 Teine voimalik tahendus: „Iisak tegi
˜
˜
sedasama Jaakobiga”. 7:12 1 Voib tolkida ka „vilja”.
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vas Egiptuses ja sai rohkear˜
vuliseks. 18 Siis tousis Egiptuses troonile teine kuningas, kes Joosepit ei tundnud. a
19 See kasutas meie soo vastu kavalust ja sundis isasid
¨
hulgama oma lapsukesi, et
¨ ¨
need ei jaaks ellu. b 20 Sel
¨
ajal sundis Mooses ja ta oli Jumala silmis ilus1. Tema eest
hoolitseti2 kolm kuud tema isa
majas. c 21 Aga kui tema vanemad olid sunnitud temast
˜
¨
loobuma,d vottis vaarao tutar ta endale ja kasvatas ta
¨
ules oma pojana. e 22 Moose˜
˜
sele opetati koike egiptlaste
˜
tarkust. Nii tema sonad kui ka
¨
teod olid vagevad. f
23 Kui ta sai 40-aastaseks, otsustas ta minna vaatama oma vendi, iisraellasi. g
¨
¨
24 Marganud, et uht neist ko˜
heldakse ebaoiglaselt, kaitses
ta teda ja maksis tema eest
¨
¨ ¨
katte, luues egiptlase maha.
25 Ta arvas, et ta vennad tai¨ ¨
pavad, et Jumal paastab nad
¨
¨
tema kae labi, aga nad ei
¨
taibanud. 26 Kui ta jargmi¨
¨
sel paeval nende juurde laks,
kaklesid kaks neist omava¨ ¨
hel ning ta puudis neid le¨
pitada, oeldes: „Mehed, te
olete ju vennad. Miks te
kaklete?” 27 Aga see, kes
˜
oma ligimesele liiga tegi, tou¨
kas Moosese eemale ja utles: „Kes on pannud sind
˜
meile valitsejaks voi kohtu˜
moistjaks? 28 Kas tahad ka
mind tappa, nagu sa eile tapsid egiptlase?” 29 Seepeale
˜
¨
Mooses pogenes ja jai elama
muulasena Midjanimaale, kus
¨
talle sundis kaks poega. h
˜
˜
7:20 1 Voib tolkida ka „jumalikult ilus”.
˜
˜
2 Voib tolkida ka „teda kasvatati”.
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¨ ¨
30 Kui oli moodunud 40 aastat, ilmutas talle end ingel Sii¨
¨
˜
¨
nai mae lahedal korbes uhes
˜ ˜
leegitsevas poosas. a 31 Seda
¨
nahes oli Mooses imestunud.
¨
¨
Aga kui ta laks lahemale, et
asja uurida, kostis Jehoova
¨ ¨
haal: 32 „Mina olen su esiisade Jumal, Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal.” b Mooses
¨
¨
hakkas varisema ega soandanud enam vaadata. 33 Jehoo¨
˜
va utles talle: „Vota sandaalid jalast, sest paik, kus sa
¨
seisad, on puha maa! 34 Ma
¨
˜
olen nainud oma rahva rohumist Egiptuses ja ma olen
¨
kuulnud nende agamist c ning
olen tulnud alla neid vabasta¨ ¨
ma. Ma saadan su nuud Egiptusse.” 35 Selle Moosese, kel¨
˜
¨
le nad olid ara polanud, oeldes:
„Kes on pannud sind valitse˜
˜
jaks voi kohtumoistjaks?”, d sellesama mehe saatis Jumal e neile nii valitsejaks kui ka vabastajaks ingli kaudu, kes ilmutas
˜ ˜
end ogalises poosas. 36 See
¨
mees viis nad Egiptusest val¨
ja, f tehes imesid ja tunnustah¨ ¨
ti Egiptuses, g Punase mere aa˜
res h ja 40 aasta jooksul korbes.i
¨
37 See on Mooses, kes utles iisraellastele: „Jumal annab teile teie vendade seast
¨
uhe minusarnase prohveti.” j
˜
38 Tema on see, kes oli korbes koguduse keskel koos ing¨ ¨
liga, k kes raakis temaga l Sii¨
nai mael, ja koos meie esiisa¨
¨
dega, ning ta sai vagevaid puhi
˜
sonumeid, et need meile edasi
anda. m 39 Meie esiisad keel˜
dusid talle kuuletumast, tou˜
¨ ¨
kasid ta korvale n ja poordusid
¨
oma sudames tagasi Egiptus¨
se. o 40 Nad utlesid Aaronile:
¨
„Tee meile jumalad, kes kaik-
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sid meie ees, sest me ei tea,
mis on juhtunud selle Moose˜
¨
sega, kes toi meid valja Egiptua
semaalt.” 41 Niisiis valmis¨
tasid nad neil paevil vasika ja
viisid sellele ebajumalale ohv¨
¨ ¨
ri ning tegid oma katetoo auks
¨ ¨
peo. b 42 Aga Jumal poordus
¨
¨
neist ara ja jattis nad teenima taevakehi, c nagu on kirjutatud prohvetiraamatus: „Kas
˜
˜
need 40 aastat korbes toid sa
mulle ohvreid ja ande, oh, Iisraeli rahvas? 43 Te kandsite
hoopis Mooloki d telki ja jumal
¨
Raifa tahte, kujusid, mis te olite kummardamiseks valmista¨
nud. Seeparast pagendan ma
¨
teid teisele poole Babuloni.” e
˜
44 Meie esiisadel oli korbes tunnistustelk, mille Jumal
¨ ¨
¨
oli Moosesega raakides kaskinud tal valmistada selle ees¨
¨
kuju jargi, mida ta oli nainud. f
¨
45 Meie esiisad parisid sel˜
le ja toid selle koos Joosuaga
maale, mis kuulus rahvastele, g
kelle Jumal meie esiisade eest
¨
¨
ara ajas. h Siia jai see Taaveti
¨
paevini. 46 Taavet oli Juma¨
lale meeleparane ja palus, et
˜
ta voiks ehitada elupaiga Jaakobi Jumalale. i 47 Kuid Jumalale ehitas koja hoopis Saa˜
lomon. j 48 Siiski ei ela Koi˜
¨
gekorgem katega tehtud hoo¨
netes, k nagu prohvet utleb:
49 „„Taevas on mu troon l ja
¨
maa mu jalajari. m Mis koja te
mulle siis ehitate?” lausub Je˜
hoova. „Voi kus on mu puh˜
kepaik? 50 Eks ole koik selle
¨
teinud mu oma kasi?”” n
51 Te kangekaelsed, kes sul¨
˜
gete oma sudame ja korvad1!
¨
Te panete puhale vaimule alati
˜
˜
¨
7:51 1 Voib tolkida ka „kes olete umber˜
¨
˜
loikamata sudame ja korvadega”.

APOSTLITE TEOD 7:52–8:13
vastu. Nagu tegid teie esiisad, nii teete teiegi.a 52 Keda
prohvetitest pole teie esiisad
taga kiusanud? b Nad tapsid
need, kes kuulutasid ette sel¨
˜
le oige tulemist, c kelle araand¨ ¨
jateks ja tapjateks te olete nuud
d
saanud. 53 Te saite Moosese seaduse inglite vahendusel, e
kuid ei ole sellest kinni pidanud.”
54 Seda kuuldes said nad
maruvihaseks ja kiristasid
hambaid. 55 Stefanos aga,
¨
¨
tais puha vaimu, vaatas taeva
¨
poole ning nagi Jumala auhiilgust ja Jeesust seismas Juma¨
¨
la paremal kael. f 56 Ta utles:
¨
„Ma naen, et taevas on avatud
ja Inimesepoeg g seisab Juma¨
la paremal kael!” h 57 Selle
¨
˜
peale karjusid nad taiest ko˜
¨
rist, katsid oma korvad katega
¨ ¨
˜
kinni ja soostsid koik koos talle kallale. 58 Vedanud ta lin¨
nast valja, hakkasid nad teda
kividega viskama.i Tunnistajad j panid oma kuued maha
¨
uhe noore mehe jalgade ette,
kelle nimi oli Saulus. k 59 Kui
nad Stefanost kividega viskasid, palus see: „Isand Jeesus,
˜
vota mu vaim1 vastu.” 60 Siis
˜
¨ ¨
laskus ta polvili ja huudis val¨ ¨
¨
ju haalega: „Jehoova, ara pane
¨ ¨
seda pattu neile suuks!” l Kui ta
¨
oli seda oelnud, suikus ta surmaunne.
Saulus oli Stefanose tapmise poolt. m
¨
Sellest paevast peale hakati
¨
Jeruusalemma kogudust age˜
¨
dalt taga kiusama. Koik jungrid peale apostlite hajusid
¨
ule kogu Juudamaa ja Samaa-

8

˜
˜
7:59 1 Voib tolkida ka „eluvaim”.
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ria. a 2 Jumalakartlikud mehed matsid Stefanose ja leina¨
sid teda vaga. 3 Saulus hakkas koguduse kallal raevutse¨
ma. Ta tungis uhte majja teise
¨
¨
jarel, tiris valja nii mehi kui ka
naisi ning lasi nad vangi panna. b
4 Need, kes olid laiali ha¨
¨
junud, kaisid maa labi ja kuu˜
lutasid Jumala sona. c 5 Filip¨
pus laks alla Samaaria d linna1 ja hakkas seal Kristu¨ ¨
¨
sest raakima. 6 Rahvas jalgis
hoolega seda, mida Filippus
¨ ¨
raakis, ja imesid, mida ta tegi.
7 Seal oli palju selliseid, kes
¨
˜
olid ruvedate vaimude voimu¨
ses. Ruvedad vaimud karjusid
¨ ¨
valju haalega ning tulid neist
¨
valja. e Peale selle said paljud halvatud ja jalust viga¨
sed terveks. 8 Seeparast va˜ ˜
litses linnas suur room.
9 Selles linnas oli mees nimega Siimon, kes tegeles maagiaga ja pani sellega Samaaria rahvast imestama, ning ta
¨
utles end kellegi suure olevat.
¨
˜
10 Teda panid tahele koik,
˜
˜
koige pisemast koige suure¨
mani, ja utlesid: „Seda meest
¨
kutsutakse Jumala vaeks, suu¨
reks vaeks.” 11 Kuna ta oli
¨
neid oma maagiaga hammastanud, olid nad teda uskunud
˜
juba monda aega. 12 Aga kui
Filippus kuulutas neile head
˜
s onumit Jumala kuningriigist1 f ja Jeesus Kristuse nimest, hakkasid nad teda uskuma ning nii mehed kui ka naised lasid end ristida. g 13 Ka
¨
¨
Siimon sai usklikuks. Ta jai pa˜
¨
¨
8:5 1 Teine voimalik tahendus: „uhte Sa˜
˜
maaria linna”. 8:12 1 Voib tolkida ka
„kuningavalitsusest”.
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rast ristimist Filippuse a juurde
¨
¨
ning oli hammastunud, nahes
¨
imesid ja vagevaid tegusid.
14 Kui Jeruusalemmas olevad apostlid kuulsid, et Sa˜
maaria on Jumala sona vas˜
tu votnud, b saatsid nad sinna Peetruse ja Johannese.
¨
15 Need laksid alla samaarlaste juurde ja palvetasid nende
¨
eest, et need saaksid puha vai¨
mu, c 16 sest puha vaim polnud veel langenud kellegi pea¨
le nende seast, nad olid uksnes
ristitud oma isanda Jeesuse nimesse. d 17 Siis panid apost¨
lid kaed nende peale e ja need
¨
said puha vaimu.
¨
18 Kui Siimon nagi, et
¨
apostlite kate pealepanemise
¨
kaudu antakse puha vaimu,
¨
pakkus ta neile raha 19 ja ut˜
les: „Andke ka mulle see voi¨
me, et igauks, kelle peale ma
¨
¨
kaed panen, saaks puha vaimu.” 20 Peetrus vastas talle:
¨
˜
„Havigu su hobe koos sinuga,
sest sa tahad saada raha eest
kinki, mida Jumal annab tasuta! f 21 Sul ei ole mingit osa
¨
selles asjas, sest su suda pole
¨
siiras Jumala ees. 22 Seeparast kahetse oma kurjust ja
˜
anu Jehoovat, et kui voimalik,
¨
su sudame kuri kavatsus sulle andeks antaks, 23 sest ma
¨
¨
¨
naen, et su suda on tais kibe¨
dat murki ja et sa oled patu or¨
juses.” 24 Siimon utles see¨
peale: „Anuge minu parast Jehoovat, et mu peale ei tuleks
midagi sellist, mida te olete
¨
oelnud.”
25 Kui nad olid Jehoova
˜
˜
s onast pohjalikult1 tunnis¨ ¨
¨
tust andnud ja raakinud, lak˜
˜
8:25 1 Voib tolkida ka „laialdaselt”.
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sid nad tagasi Jeruusalemma
ja teel sinna kuulutasid head
˜
sonumit paljudes samaarlaste
¨
kulades. a
¨
26 Jehoova ingel b utles Fi˜
lippusele: „Mine louna poo¨
le sellele teele, mis laheb
Jeruusalemmast alla Gazasse.”
˜
(See on korbetee.) 27 See¨
¨
peale ta laks ning nagi seal
¨
˜
uhte Etioopia oukonnaametnikku1, etiooplaste kuningannale,
˜
kandakele,2 alluvat voimukandjat, kes vastutas kogu tema va¨
ra eest. See oli kainud Jeruusalemmas Jumalat kummarda¨ ¨
mas. c 28 Ta oli nuud tagasiteel, istus oma kaarikus ja
luges kuuldavalt prohvet Jesa¨
¨
ja raamatut. 29 Puha vaim utles Filippusele: „Mine selle kaariku juurde.” 30 Filippus jook˜
sis selle korvale ning kuulis, et
ta loeb prohvet Jesaja raama¨
tut, ja kusis: „Kas sa saad aru
sellest, mida sa loed?” 31 Te¨
˜
ma utles: „Kuidas ma voin aru
˜
saada, kui keegi mind ei opeta?” Ta palus Filippusel pea˜
le tulla ja enda korvale istuda.
¨
˜
32 Puhakirja loik, mida ta luges, oli see: „Ta viidi tapale na¨
gu lammas. Otsekui tall on pu¨
gaja kaes vait, nii ei avanud
ta suud. d 33 Tema alandami¨
˜
se ajal jaeti ta ilma oiglasest
¨ ¨
˜
e
kohtumoistmisest. Kes raa˜
¨
gib tema polvnemise uksikasja˜
¨
dest? Tema elu voetakse ara
maa pealt.” f
¨
˜
34 Seepeale kusis oukon¨
naametnik Filippuselt: „Utle
¨ ¨
palun, kellest prohvet raa˜
gib? Kas endast voi kellestki
˜
˜
8:27 1 Sona-sonalt „eunuhhi”. 2 Tiitel,
mida kandsid mitmed Etioopia kuningannad.

APOSTLITE TEOD 8:35–9:17
teisest?” 35 Filippus hakkas
¨ ¨
raakima ja sellest kirjakohast alustades kuulutas tema˜
le head sonumit Jeesusest.
¨ ¨
36 Kui nad mooda teed edasi
˜
˜
¨
soitsid, joudsid nad uhe vee¨ ¨
˜
kogu aarde ja oukonnaamet¨
¨
nik utles: „Nae, vesi! Mis takis˜
tab, et mind ei voiks ristida?”
¨
37 - - -1 38 Ta kaskis kaariku
peatada ja nii Filippus kui
˜
ka oukonnaametnik astusid
vette ning Filippus ristis tema.
¨
39 Kui nad olid veest valja tulnud, juhtis Jehoova vaim Fi¨
˜
lippuse sealt kiiresti ara ja ou¨
konnaametnik ei nainud teda
¨
˜ ˜
enam, kuid ta jatkas roomuga oma teekonda. 40 Filip¨
pus aga laks Asdodisse ja kuu˜
˜
lutas head sonumit koigis lin˜
nades, kuni joudis Kaisareasse. a
Saulus, kes ikka veel oli
¨
Isanda jungrite peale rae¨
vunud ja ahvardas nad tap¨
¨
pa, b laks ulempreestri juurde
¨
2 ning kusis temalt kirju Da¨
maskuse sunagoogides esitamiseks, et kinni siduda ja
˜
tuua Jeruusalemma koik, kelle ta leiab kuuluvat Isanda tee1
pooldajate hulka, c nii mehed
kui ka naised.
3 Kui ta oli teel sinna ja oli
˜
¨
joudnud Damaskuse lahedale,
˜ ¨
¨
¨
loi akitselt tema umber sarama valgus taevast. d 4 Ta kuk¨
kus maha ja kuulis, kuidas uks
¨ ¨
¨
haal talle utles: „Saul, Saul,
miks sa mind taga kiusad?”
¨
5 Ta kusis: „Kes sa oled,
isand?” Tema vastas: „Mina

9

8:37 1 See salm puudub vanimates kree¨
kakeelsetes kasikirjades. (Vt lisa A3.)
˜
9:2 1 Selle all moeldakse kristlikku elu˜
viisi ja opetust.

1454
PTK 8
a Ap 21:8


PTK 9
b Ap 8:3
Ap 22:4
Ap 26:10, 11
Ga 1:13
1Ti 1:12, 13

c Ap 11:26
Ap 22:4

d Ap 22:6–11
Ap 26:13–18


Teine veerg
a 1Ko 15:8

b Mt 25:45

c Ap 22:9

d Ap 13:11

e Ap 22:12

f Ap 21:39
Ap 22:3

g Ap 9:17

h Ap 9:1, 2

i Ap 13:2
Ro 1:1
1Ti 1:12

j Ro 1:5
Ga 2:7
1Ti 2:7

k Ap 26:1
Ap 27:24

l Ap 20:22, 23
Ap 21:11
2Ko 11:23–28
Kol 1:24
2Ti 1:12

olen Jeesus, a keda sa taga kiu˜
sad. b 6 Touse ja mine linna
¨
ning sulle oeldakse, mida sa
pead tegema.” 7 Mehed, kes
˜
reisisid koos temaga, olid so¨
¨ ¨
natud. Nad kuulsid kull haalt,
¨
kuid ei nainud kedagi. c 8 Siis
˜
Saulus tousis, ja kuigi ta sil¨
mad olid lahti, ei nainud ta mi˜
dagi. Seetottu talutasid nad ta
¨
kattpidi Damaskusse. 9 Kolm
¨
¨
paeva ei nainud ta midagi d
¨ ¨
ning ta ei soonud ega joonud.
¨
10 Damaskuses oli junger
¨
e
nimega Hananias ja Isand ut¨
les talle nagemuses: „Hananias!” Tema vastas: „Siin ma
¨
olen, Isand.” 11 Isand utles
¨
talle: „Mine Sirgele tanava¨
le ja kusi Juuda majas Tarso¨
se mehe jarele, kelle nimi on
Saulus.f Ta palvetab praegu
¨
¨
12 ja on nagemuses nainud,
et mees nimega Hananias tu¨
leb sisse ning paneb kaed
¨
tema peale, et ta nagemise tagasi saaks.” g 13 Hananias aga vastas: „Isand, ma
olen paljudelt selle mehe kohta kuulnud, kui palju hal¨
ba ta on teinud sinu puhadele Jeruusalemmas. 14 Peapreestrid on andnud talle
˜
˜
˜
oiguse votta siin kinni koik,
¨ ¨
kes huuavad appi sinu nime.” h
¨
15 Kuid Isand utles talle:
„Mine, sest ma olen valinud
selle mehe, i et ta teeks mu
nime teatavaks nii mittejuutidele, j kuningatele k kui ka Iis¨
raeli poegadele. 16 Ma naitan talle, kui palju tal tuleb
¨
minu nime parast kannatada.” l
¨
17 Siis Hananias laks sinna
¨
majja, pani kaed tema peale ja
¨
utles: „Saulus, mu vend, mind
on saatnud isand Jeesus, kes

1455
ilmutas end sulle teekonnal, et
˜
¨
voiksid saada tagasi nagemi¨
¨
se ja taituda puha vaimuga.” a
18 Sedamaid langesid Sauluse silmilt justkui soomused ja
¨
˜
ta sai nagemise tagasi. Ta tousis ja lasi end ristida. 19 See¨
˜
˜
jarel ta soi ja sai joudu.
¨
˜
¨
Saulus jai moneks paevaks
¨
jungrite juurde Damaskusse b
¨
20 ja hakkas kohe sunagoogides kuulutama, et Jeesus on
˜
Jumala poeg. 21 Koik, kes
¨
¨
teda kuulsid, utlesid hammastunult: „Kas see pole mitte
seesama mees, kes kiusas Jeruusalemmas raevukalt taga
¨ ¨
neid, kes seda nime appi huuavad? c Kas ta mitte ei tulnud
siia just selleks, et nad kinni
˜
votta ja peapreestrite juurde
¨
viia?” d 22 Saulus sai aga uha
¨
vagevamaks ja tekitas Damas¨
kuse juutides hammeldust,
selgitades loogiliselt, et Jeesus ongi messias. e
˜
¨
˜
23 Mone aja parast votsid
˜
¨
juudid nouks Sauluse ara tap˜
pa. f 24 Ent nende salanou
sai talle teatavaks. Nad valva¨
¨
sid hoolega varavaid nii pae¨ ¨
¨
val kui ka ool, et ta ara tap¨
pa. 25 Seeparast tulid Sau˜
luse opilased talle appi ja lasid
¨ ¨
¨
¨ ¨
ta oosel labi muuriava korviga
alla. g
˜
26 Kui Saulus joudis Jeruu¨
salemma, h tahtis ta jungrite
˜
juurde minna, kuid koik kartsid teda, sest nad ei uskunud,
et temast on saanud Jeesu¨
se junger. 27 Kuid Barnabas i
tuli talle appi, viis ta apostlite juurde ning jutustas nei¨
le uksikasjalikult, kuidas Sau¨
lus oli teel Isandat nainud, j et
˜
see oli temaga konelnud ning
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kuidas ta oli Damaskuses jul¨ ¨
gesti Jeesuse nimel raakinud. a
¨
28 Saulus jai nende juurde,
liikus Jeruusalemmas vabalt
¨ ¨
ringi ja raakis julgesti Isanda
¨ ¨
¨
nimel. 29 Ta raakis ja vaitles
˜
kreeka keelt konelevate juuti¨ ¨
dega, aga need puudsid teda
b
tappa. 30 Kui vennad sellest teada said, viisid nad ta
¨
alla Kaisareasse ja saatsid ara
Tarsosesse. c
31 Siis saabus tervele kogudusele Juudamaal, Galileas
ja Samaarias d rahuaeg, nii et
kogudus muutus tugevamaks.
See elas Jehoova kartuses, sai
¨
puha vaimu kaudu kindlust e ja
¨
tanu sellele muudkui kasvas.
˜
32 Peetrus aga oli koiki
¨
¨
paiku labi kaimas ning tuli
¨
ka puhade juurde, kes ela¨
sid Luddas. f 33 Seal kohtas
ta meest nimega Aineas, kes
oli halvatuna kaheksa aastat voodis lamanud. 34 Peet¨
rus utles talle: „Aineas, Jeesus Kristus teeb su terveks.g
˜
Touse ja sea oma voodi kor˜
da!” h Mees tousiski otsekohe.
¨
35 Kui Ludda ja Saaroni ta¨
sandiku elanikud teda nagid,
hakkasid nad Isandasse uskuma.
¨
36 Joppes elas junger nimega Tabiita, mis kreeka keeles
on Dorkas1. See naine tegi pal¨
ju haid tegusid ja jagas roh¨
kesti armuande. 37 Neil pae¨
vil aga jai ta haigeks ja suri.
¨
¨
Ta pesti ja pandi uhte ulemis¨
se tuppa. 38 Kuna Ludda oli
¨
¨
Joppe lahedal ja jungrid kuulsid, et Peetrus on seal, saatsid
9:36 1 Aramea nimi Tabiita ja kreeka ni¨
˜
mi Dorkas tahendavad molemad „gasell”.

APOSTLITE TEOD 9:39–10:17
nad kaks meest tema juurde palvega: „Palun tule viivitamata meie juurde.” 39 Peet¨
rus lakski nendega kaasa. Kui
˜
ta kohale joudis, juhatati ta
¨
˜
ulemisse tuppa. Koik lesknaised tulid tema juurde, nutsid
¨
ning naitasid paljusid riideid ja
kuubesid, mis Dorkas oli valmistanud, kui ta veel elus oli.
˜
¨
40 Siis saatis Peetrus koik val˜
a
ja, laskus polvili ja palvetas.
¨
¨ ¨
Seejarel poordus ta surnuke¨
˜
ha poole ja utles: „Tabiita, tou¨
se ules!” Naine avas silmad,
¨
˜
nagi Peetrust ja tousis istuma. b
¨
41 Peetrus andis talle kae ja
¨
¨
aitas ta pusti, kutsus seejarel
¨
¨
puhad ja lesknaised ning naitas neile, et ta elab. c 42 See
¨
sai teatavaks ule kogu Joppe ja
paljud hakkasid Isandasse us¨
kuma. d 43 Peetrus jai Jop¨
pesse tukiks ajaks ja peatus nahaparkija Siimoni juures. e
Kaisareas oli mees nimega Korneelius, kes oli
¨
¨
uks Itaalia vaesalga1 sadakon¨
naulematest2. 2 Ta oli usklik
ja jumalakartlik mees, samuti kogu tema majarahvas. Ta
andis rahvale palju armuande ¨ ja palvetas Jumala poole.
¨
¨
3 Uhel paeval umbes uhek¨
¨
sandal tunnil1 f nagi ta nagemuses selgesti Jumala inglit,
¨
kes tuli tema juurde ja utles: „Korneelius!” 4 Korneelius vaatas teda kohkunult ja
¨
kusis: „Isand, mida sa soovid?”
Ingel vastas: „Jumal on kuul¨
nud su palveid ja nainud su
armuande, ta pole neid unus-

10

˜
˜
10:1 1 Voib tolkida ka „kohordi”, Rooma
˜
¨
¨
˜
sojavae 600-meheline vaesalk. 2 Voib
˜
˜
tolkida ka „tsentuuriotest”, saja soduri
¨
˜
¨
ulemad Rooma sojavaes. 10:3 1 Umbes
kell 15.
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¨ ¨
tanud. a 5 Saada nuud mehed
Joppesse ja kutsu enda juur¨ ¨
de Siimon, keda huutakse
Peetruseks. 6 Ta peatub nahaparkija Siimoni juures, kelle
¨ ¨
maja on mere aares.” 7 Nii¨ ¨
pea kui temaga raakinud ingel
oli lahkunud, kutsus ta oma
alluvate hulgast kaks teenrit
¨
˜
ja uhe jumalakartliku soduri,
¨ ¨
˜
8 raakis neile koigest ja saatis
nad Joppesse.
¨
¨
9 Jargmisel paeval, kui nad
¨
˜
olid linna lahedale joudnud,
¨
laks Peetrus umbes kuuendal
tunnil1 katusele palvetama.
¨
˜
¨
¨
10 Aga tal laks koht vaga tuh¨ ¨
jaks ja ta tahtis suua. Kui
¨
toitu valmistati, sai ta nage¨
muse. b 11 Ta nagi, et taevas on avatud ja et sealt laskub alla midagi1, mis on otsekui suur linane riie, mida nelja
nurka pidi maa peale lastakse.
12 Selles oli igasuguseid neljajalgseid, roomajaid ja linde.
¨
¨
¨ ¨
13 Siis utles talle uks haal:
˜
¨ ¨
„Touse, Peetrus, tapa ja soo!”
¨
14 Aga Peetrus utles: „Ei mingil juhul, isand, sest ma pole
¨ ¨
¨
kunagi soonud midagi ruvedat
¨ ¨ ¨
ega ebapuhast!” c 15 Ha
¨ al utles talle teist korda: „Ara ni¨
meta enam ruvedaks seda,
mille Jumal on puhastanud.”
16 Nii juhtus ka kolmandat
˜
korda, ja sedamaid voeti see1
¨
ules taevasse.
17 Peetrus oli veel segadu˜
¨
ses ja motles, mida tema nah¨
˜
¨
¨
tud nagemus voiks kull tahendada, kui Korneeliuse saade¨
tud mehed parisid, kus on
Siimoni maja, ja tulid selle

¨
10:9 1 Umbes kell 12 paeval. 10:11
˜
˜
1 Sona-sonalt „mingi anum”. 10:16
˜
˜
1 Sona-sonalt „anum”.
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¨
˜
varava taha. a 18 Nad hoika¨
sid ja kusisid, kas Siimon, ke¨ ¨
da huutakse Peetruseks, peatub seal. 19 Kui Peetrus al¨
¨
les nagemuse ule aru pidas,
¨
¨
utles puha vaim: b „Kolm meest
˜
otsivad sind. 20 Touse, mine
˜
alla ja mine kohklemata nendega kaasa, sest mina olen
nad saatnud.” 21 Siis Peet¨
rus laks alla meeste juur¨
de ja utles: „Mina olengi see,
keda te otsite. Miks te tulite?” 22 Nad vastasid: „Sada¨
˜
konnaulem Korneelius, c oiglane ja jumalakartlik mees, kellel on hea maine kogu juudi
¨
rahva seas, sai puha ingli kaudu Jumalalt korralduse kutsuda sind oma majja ja kuula¨
ta, mis sul on oelda.” 23 Seepeale kutsus ta nad sisse ja
˜ ˜
voorustas neid.
¨
¨
Jargmisel paeval lahkus
˜
Peetrus koos nendega ja mo¨
ned vennad Joppest laksid te¨
maga kaasa. 24 Paev hiljem
˜
joudis ta Kaisareasse. Korneelius juba ootas neid ning
oli kokku kutsunud oma su¨
˜
gulased ja lahimad sobrad.
˜
25 Kui Peetrus kohale joudis,
¨
laks Korneelius talle vastu,
˜
langes polvili tema jalge ette
ja kummardas ta ees. 26 Aga
˜
¨
¨
Peetrus tostis ta pusti, oel˜
¨
des: „Touse ules! Minagi olen
ju vaid inimene.” d 27 Temaga
¨
vesteldes laks Peetrus sisse ja
¨
nagi, et palju inimesi on kokku
¨
tulnud. 28 Ta utles neile: „Te
teate, et juudil pole lubatud
¨
¨
labi kaia teisest rahvusest inimesega ega minna tema juur¨
de. e Ent Jumal on mulle naida¨
nud, et ma ei tohi pidada uhtki
¨
inimest ruvedaks ega ebapuhtaks. f 29 Nii ma siis tulin vas-
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tuvaidlemata, kui mind kutsu¨
¨
ti. Seeparast ma kusin, miks
te mind kutsusite.”
30 Korneelius vastas: „Neli
¨
¨
paeva tagasi selsamal uheksandal tunnil1 ¨ palvetasin ma
¨
¨
oma majas. Uhtakki nagin
¨
ma enda ees seismas sara¨ ¨
¨
vas ruus meest, 31 kes utles:
„Korneelius, Jumal on kuulnud sinu palvet ja tal on meeles sinu armuannid. 32 Saa˜
da sona Joppesse ja kutsu Sii¨ ¨
mon, keda huutakse Peetruseks. Ta peatub nahaparkija
¨ ¨
Siimoni majas mere aares.” a
33 Ma lasin kohe sind kutsu˜
da ja sa olidki lahkesti nous tu¨ ¨
˜
lema. Nuud me oleme koik siin
Jumala ees, et kuulda, mida
¨
¨
Jehoova on kaskinud sul oelda.”
34 Seepeale kostis Peetrus:
¨ ¨
˜
˜
„Nuud ma toepoolest moistan,
et Jumal ei ole erapoolik, b
35 vaid iga rahva hulgast on
¨
talle meeleparane see, kes
on jumalakartlik ja teeb, mis
˜
on oige. c 36 Ta saatis Iis˜
raeli poegadele hea sonumi ra˜
¨
hust, d mis on voimalik tanu
˜
Jeesus Kristusele, kes on koie
kide isand. 37 Te teate, millest Johannese kuulutatud ris¨
¨ ¨
˜
timise jarel raagiti koigepealt
¨
¨
Galileas f ja seejarel ule kogu Juudamaa. 38 See puudu¨
tab Naatsaretist parit Jeesust:
˜
¨
kuidas Jumal voidis ta puha
¨
g
vaimuga ja andis talle vae
¨
¨
ning kuidas ta kais maa la˜
bi, tegi head ja tervendas koi˜
ki, keda Kurat rohus, h sest Jumal oli temaga. i 39 Meie ole˜
me selle koige tunnistajad, mida ta tegi juutide maal ja
10:30 1 Umbes kell 15.

APOSTLITE TEOD 10:40–11:15
Jeruusalemmas. Nemad aga
¨ ¨
tapsid ta, luues ta postile.
¨
40 Jumal aratas ta kolmandal
¨
¨
paeval ules a ja lasi inimestel
¨
¨
˜
teda naha, 41 mitte kull koigil, vaid Jumala poolt varem
valitud tunnistajatel, meil, kes
˜
˜
me soime ja joime koos tema¨
ga parast seda, kui ta oli sur¨
¨
nuist ules aratatud. b 42 Sa¨
muti kaskis ta meil oma rahvale
˜
kuulutada ja pohjalikult1 tunnistust anda, c et tema on see,
kelle Jumal on seadnud koh˜
tumoistjaks elavate ja surnute
˜
¨
ule. d 43 Koik prohvetid kinni¨
tavad, e et igauks, kes temasse
usub, saab tema nime kaudu
patud andeks.” f
¨ ¨
44 Kui Peetrus alles raakis,
¨
˜
tuli puha vaim koigi peale, kes
˜
seda sonumit kuulsid. g 45 Ja
¨
˜
umberloigatud usklikke, kes
olid Peetrusega kaasa tul¨
nud, valdas hammastus, sest
¨
puha vaim, Jumala kink, valati ka nende peale, kes polnud
juudid, 46 ning nad kuulsid
¨ ¨
˜ ˜
neid raakimas vooraid keeli ja
¨
¨
ulistamas Jumalat. h Siis utles
Peetrus: 47 „Kas keegi saab
keelata vees ristimast i neid,
¨
kes on saanud puha vaimu
nagu meie?” 48 Siis andis ta
¨
kasu ristida nad Jeesus Kris¨
tuse nimesse. j Seejarel palu˜
¨
sid nad tal moneks paevaks
¨ ¨
nende juurde jaada.
Apostlid ja vennad Juudamaal kuulsid, et ka
˜
mittejuudid on Jumala sona
˜
vastu votnud. 2 Kui Peet¨
˜
rus ules Jeruusalemma joudis,
¨
˜
hakkasid umberloikamise toetajad k teda arvustama1 3 ja

11

˜
˜
10:42 1 Voib tolkida ka „laialdaselt”.
˜
˜
11:2 1 Voib tolkida ka „temaga vaidlema”.

1458

PTK 10
a Jn 1:17
Jn 2:10
Ap 2:23, 24

b Lu 24:30, 31
Joh 21:13, 14

c Mt 28:19, 20
Ap 1:8

d Ap 17:31
Ro 14:9
2Ko 5:10
2Ti 4:1
1Pe 4:5

e Lu 24:27
Ilm 19:10

f Jes 53:11
Jer 31:34
Tn 9:24

g Ap 4:31
Ap 8:14, 15

h Ap 2:1, 4
Ap 19:6

i Mt 3:11
Ap 8:36
Ap 11:17

j Mt 16:19
Ap 2:38


PTK 11
k Ap 10:45
Ga 2:12


Teine veerg
a Ap 10:10–16

b Ap 10:17–20

c Ap 10:30–33

¨
¨
¨
˜
utlesid: „Sa laksid umberloi˜
kamata meeste majja ja soid
koos nendega!” 4 Seepeale
˜
Peetrus selgitas neile koike
¨
¨
uksikasjalikult ja utles:
5 „Ma olin Joppe linnas,
¨
¨
palvetasin ja nagin nagemuses, et taevast laskub alla midagi1, mis on otsekui suur linane riie, mida nelja nurka
pidi alla lastakse. See tuli otse
minu juurde. a 6 Ma vaatasin
¨
¨
seda tahelepanelikult ja nagin
selles neljajalgseid, metsloomi, roomajaid ja linde. 7 Sa¨
¨ ¨
muti kuulsin ma uht haalt
¨
˜
mulle utlemas: „Touse, Peet¨ ¨
rus, tapa ja soo!” 8 Aga ma
vastasin: „Mitte mingil juhul,
isand, sest ma pole kunagi
˜
¨
votnud suu sisse midagi ruvedat ega ebapuhast!” 9 Teist
¨
¨
¨ ¨
korda utles haal taevast: „Ara
¨
nimeta enam ruvedaks seda,
mille Jumal on puhastanud.”
10 Nii juhtus ka kolmandat
˜
˜
korda ja koik tommati tagasi taevasse. 11 Samal hetkel
˜
joudsid selle maja juurde, kus
me olime, kolm meest, kes olid
Kaisareast minu juurde saade¨
¨
tud. b 12 Siis utles puha vaim
¨
˜
mulle, et ma laheksin kohklemata nendega kaasa. Need
kuus venda tulid samuti koos
¨
minuga ja me laksime selle
mehe majja.
13 Ta jutustas meile, kuidas
¨
ta oli nainud inglit oma ma¨
jas seismas ja utlemas: „Saada
mehed Joppesse ja lase kutsu¨ ¨
da Siimon, keda huutakse Peet¨ ¨
ruseks.c 14 Tema raagib teile,
kuidas sina ja kogu su maja˜
¨ ¨
rahvas voite saada paastetud.”
¨ ¨
15 Aga kui ma raakima hak˜
˜
11:5 1 Sona-sonalt „mingi anum”.
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¨
kasin, langes nende peale puha
vaim, just nagu see langes alguses ka meie peale. a 16 Siis
meenus mulle, et Isand oli mitu
¨
korda oelnud: „Johannes ristis
¨
kull veega, b aga teid ristitak¨
se puha vaimuga.” c 17 Seega,
kui Jumal andis sellesama kingi neile, nagu ta andis ka meile, kes oleme uskunud isandasse Jeesus Kristusesse, siis kes
˜
olen mina, et oleksin voinud takistada Jumalat?” d
˜
18 Kui nad seda koike kuul¨
¨
sid, jaid nad rahule, ulistasid
¨
¨
Jumalat ja utlesid: „Jarelikult
on Jumal andnud ka mittejuu˜
tidele voimaluse oma patte kahetseda ja elu saada.” e
19 Need, kes olid Stefanose surmaga alanud taga˜
kiusamise tottu laiali haju˜
nud, f joudsid isegi Foiniikias¨
se, Kuprosele ja Antiookiasse,
kuid nad kuulutasid ainult juutidele. g 20 Ent nende hulgas,
kes tulid Antiookiasse, olid ka
˜
¨
¨
moned mehed Kuproselt ja Ku¨ ¨
reenest. Need hakkasid raa˜
kima kreeka keelt konelevate
inimestega ja kuulutasid nei˜
le head sonumit oma isandast
¨
Jeesusest. 21 Jehoova kasi
oli nendega ning suur hulk inimesi sai usklikuks ja hakkas
¨
¨
Isanda jarel kaima. h
˜
22 Jutt nendest joudis Je˜
ruusalemma koguduse korvu
i
ja Barnabas saadeti Antioo˜
kiasse. 23 Kui ta kohale jou¨
dis ja Jumala armu nagi, sai
˜ ˜
ta roomsaks ja innustas neid
˜
¨ ¨
¨
koiki jaama Isandale kogu sudamest ustavaks. j 24 Barna¨
bas oli hea mees, kes oli tais
¨
puha vaimu ja kellel oli tu˜
gev usk. Seetottu hakkas suur
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hulk rahvast Isandasse usku¨
ma. a 25 Barnabas laks Tar¨
sosesse, et Saulus ules otsi˜
da. b 26 Leidnud ta, toi ta te¨
ma Antiookiasse. Nad kaisid
terve aasta sealses kogudu˜
ses ja opetasid suurt hulka
rahvast. Antiookia oli esime¨
ne koht, kus jungreid hakati
Jumala juhtimisel nimetama
kristlasteks. c
¨
27 Neil paevil tuli Jeruusalemmast alla Antiookias¨
se prohveteid. d 28 Uks neist,
kelle nimi oli Agabos, e en¨
nustas puha vaimu kaudu, et
kogu maa peale on tulemas
¨
¨
suur naljahada, f mis Claudiu˜
se ajal tuligi. 29 Seetottu ot¨
sustasid jungrid saata Juudamaa vendadele abi, g iga¨
˜
uks oma voimaluste piires. h
30 Nii nad tegidki ning saatsid selle abi Barnabase ja Sauluse kaudu kogudusevanematele. i
Umbes sel ajal hakkas kuningas Herodes1
˜
monda koguduseliiget taga
˜ ˜
kiusama. j 2 Ta tappis moogaga Johannese venna Jaa¨
kobuse. k 3 Nahes, et see oli
¨ ¨
˜
juutidele meelt mooda, vottis ta ka Peetruse vahi alla.
(See juhtus hapnemata leiba˜
¨
de puha ajal.) l 4 Ta vottis ta
kinni, pani vanglasse m ja andis
¨
˜
ule neljale neljamehelisele so¨
durite ruhmale, et need teda
vahetustega valvaksid, kuna
¨
¨
ta kavatses ta parast paasapuha rahva ette tuua1. 5 Niisiis
hoiti Peetrust vangis, kogudus
¨
aga palus tema parast tulihingeliselt Jumalat. n

12

˜
12:1 1 Herodes Agrippa I. 12:4 1 Voib
˜
¨
¨
tolkida ka „parast paasapuha kohtu˜
moistmiseks rahva ette tuua”.
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¨ ¨
6 Ool enne seda, kui Herodes kavatses Peetruse rahva
ette tuua, magas Peetrus kahe
˜
ketiga aheldatuna kahe soduri
vahel ja valvurid ukse ees
val¨
¨
vasid vangikongi. 7 Uhtakki
seisis seal Jehoova ingel a ja
¨
¨
kongis saras valgus. Ta muk¨
¨
sas Peetrust vastu kulge, ara¨
¨
˜
tas ta ules ja utles: „Touse rut¨
tu ules!” Ja ahelad langesid
¨
¨
Peetruse kate umbert maha. b
¨
8 Ingel utles talle: „Pane riided selga ja sandaalid jalga.”
Seda Peetrus tegigi. Siis in¨
gel utles: „Pane kuub pea¨
le ja jargne mulle.” 9 Peet¨
¨
¨
rus laks valja ja jargnes talle, aga ta ei teadnud, et see,
¨
mida ingel teeb, toimub pari¨
¨
selt, ta arvas, et naeb nage¨ ¨
must. 10 Nad moodusid esimesest vahipostist ja teisest
˜
¨
ning joudsid raudvarava juurde, mis viis linna, ja see avanes neile iseenesest. Kui nad
¨
˜
olid valjunud ja monda aega
¨ ¨
¨
¨
˜
mooda uht tanavat kondinud,
¨
lahkus ingel akitselt tema juurest. 11 Kui Peetrus sai aru,
¨
¨ ¨
mis toimus, utles ta: „Nuud ma
tean, et Jehoova saatis oma
¨ ¨
ingli ja paastis mu Herodese
¨
˜
kaest ja koigest halvast, mida
juudid mulle soovisid.” c
˜
¨
12 Seda moistnud, laks ta
sinna, kus elas Maarja, kes oli
Johannese, teise nimega Markuse d ema. Sellesse majja olid
paljud kokku tulnud ja nad
¨
palvetasid seal. 13 Kui ta va¨
ravale koputas, tuli teenijatudruk Roode vaatama, kes seal
¨
on. 14 Tundnud ara Peetru¨ ¨
˜ ˜
se haale, oli ta nii roomus,
¨
et ei teinudki varavat lahti, vaid jooksis sisse ja teatas,
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¨
et Peetrus seisab varava ta¨
ga. 15 Talle oeldi: „Sa oled
¨
¨
arust ara!” Aga tudruk kinnitas, et Peetrus on seal. Nad
¨
utlesid: „See on tema ingel.”
¨
¨
16 Aga Peetrus jai valja kopu¨
tama. Kui nad varava avasid ja
¨
¨
teda nagid, olid nad hammastunud. 17 Peetrus andis nei¨
¨
le kaega marku, et nad vaikik¨
sid, ja jutustas neile uksikasjalikult, kuidas Jehoova oli ta
¨
¨
vanglast valja toonud, ning utles: „Teatage sellest Jaakobu¨
sele a ja vendadele.” Siis ta val¨
jus sealt ning laks teise paika.
¨
18 Kui paev saabus, olid
˜
s odurid Peetrusega juhtu¨
nu parast suures segaduses.
19 Herodes otsis teda hoolega, ja kui ta teda ei leidnud,
¨
kuulas ta valvurid ule ning
¨
¨
kaskis nad karistamiseks ara
¨
viia. b Siis laks Herodes Juuda¨
maalt alla Kaisareasse ning jai
˜
moneks ajaks sinna.
¨ ¨
20 Herodes oli vihane Tuurose ja Siidoni elanike peale.
¨
Seeparast tulid need kindla sihiga tema juurde, ja olles veen¨
nud kuninga kojaulemat Blastost, et see neid toetaks, palusid nad rahu, sest kuninga maa varustas nende maad
¨ ¨
¨
toiduga. 21 Maaratud paeval
pani Herodes endale kuningli¨ ¨
¨
ku ruu selga, istus kohtujarje˜
le ja hakkas konet pidama.
¨ ¨
22 Kokkutulnud rahvas huudis seepeale: „See on jumala,
¨ ¨
mitte inimese haal!” 23 Se˜
damaid loi Jehoova ingel Herodest, sest see ei andnud au
¨
Jumalale. Herodes jai haigeks,
˜
¨
ussid soid ta ara ja ta suri.
˜
24 Aga Jehoova sona aina
levis ja paljud said usklikuks. c
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¨ ¨
25 Kui nuud Barnabas a ja
Saulus olid Jeruusalemmas
˜
abi kohaletoimetamise lopule
¨ ¨
viinud, b poordusid nad taga˜
si ja votsid endaga kaasa Jo¨ ¨
hannese, c keda huuti ka Markuseks.
Antiookia koguduses
˜
olid prohvetid ja opetad
jad: Barnabas, Simeon, keda
¨ ¨
¨
huuti Nigeriks1, Luukius Kureenest, Manaeen, kes oli hariduse saanud koos valitseja2 Herodesega3, ja Saulus.
2 Kui nad siis Jehoovat tee¨
¨
nisid ja paastusid, utles puha
vaim: „Eraldage mulle Barna˜
bas ja Saulus, e et nad voik¨ ¨
sid teha tood, milleks ma olen
¨
nad valinud.” f 3 Parast paastumist ja palvetamist panid
¨
nad kaed nende peale ning
saatsid nad teele.
¨
4 Niisiis laksid need me¨
hed, kelle puha vaim oli teele saatnud, alla Seleukeiasse
¨
ja purjetasid sealt Kuprosele.
˜
5 Kui nad joudsid Salamises¨
se, hakkasid nad juutide suna˜
googides Jumala sona kuulutama. Neil oli abiliseks kaasas
Johannes. g
6 Kui nad olid kogu saa¨
¨
re kuni Pafoseni labi kainud,
¨
kohtasid nad uht juudi meest
˜
nimega Barjeesus, kes oli noid
ja valeprohvet. 7 Ta oli koos
prokonsul1 Sergius Paulusega, kes oli tark mees. Prokonsul kutsus Barnabase ja Sauluse enda juurde, sest ta soo¨
˜
vis vaga kuulda Jumala sona.
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¨
13:1 1 Nimi Niger tahendab „must”.
˜
˜
2 Voib tolkida ka „tetrarh”; teatud maaala valitseja, kes esindas Rooma keisrit.
3 Herodes Antipas, Herodes Suure poeg.
13:7 1 Provintsi asehaldur, kes allus Roo˜
ma senatile. (Vt „Sonaseletusi”.)

c Ap 13:5
Ap 15:37, 38
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a Joh 8:44

b Ap 12:12

c Ap 15:37, 38

d Ap 17:1, 2
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e Ap 15:21

˜
¨
¨
8 Noid Elumas1 (tema nimi ta˜
hendabki noida) asus neile aga
¨ ¨
vastu tootama, et prokonsul
ei hakkaks Isandasse uskuma.
¨ ¨
9 Kuid Saulus, keda huutak¨
se ka Pauluseks, sai t ais
¨
puha vaimu, vaatas talle te¨
raselt otsa 10 ja utles: „Oh
¨
sind, kes sa oled tais igasugust pettust ja alatust! Sa Ku˜
˜
radi poeg, a koige oige vaenla˜
ne, kas sa kord juba ei lopeta
¨ ¨
Jehoova sirgete teede vaana¨
mist? 11 Jehoova kasi tuleb
¨ ¨
sinu peale ja sa jaad pimedaks
¨
˜
¨
ega nae monda aega paikesevalgust.” Otsekohe langeski
tema silmadele paks udu ja pi¨
medus ning ta kais ringi, ot¨
sides kedagi, kes teda kattpidi talutaks. 12 Kui prokonsul
¨
nagi, mis oli juhtunud, hakkas ta Isandasse uskuma, sest
˜
¨
ta oli Jehoova opetusest hammastunud.
¨
13 Paulus laks koos oma
kaaslastega Pafosest merele ja
˜
¨ ¨
nad joudsid Pergesse Pamfuulias, kuid Johannes b lahkus
¨ ¨
neist ja poordus tagasi Jeruu¨
salemma. c 14 Nemad aga lak˜
sid Pergest edasi ja joudsid Pi¨
siidia Antiookiasse. L ainud
¨
¨
hingamispaeval sunagoogi,d
˜
¨
votsid nad istet. 15 Parast seda, kui oli loetud Moosese seadust e ja prohvetiraamatuid1,
¨
¨
saatsid sunagoogi ulemad nei˜
le sona: „Mehed, vennad, kui
teil on rahvale midagi innusta¨
¨
vat oelda, siis oelge.” 16 See˜
¨
peale tousis Paulus pusti, vii¨
¨
pas kaega ja utles:
13:8 1 Sama kes Barjeesus salmis 6.
¨
13:15 1 Valjend „Moosese seadus ja
prohvetiraamatud” viitab tervele Piibli
heebreakeelsele osale.

APOSTLITE TEOD 13:17–37
„Iisraeli mehed ja teie, kes
kardate Jumalat, kuulake!
17 Iisraeli rahva Jumal valis
¨
¨
meie esiisad valja ja ta ulen˜ ˜
das iisraellased, kui nad voorana Egiptusemaal elasid, ning
˜
¨
¨
˜
toi nad sealt valja ulestoste¨
tud kasivarrega. a 18 Umbes
˜
40 aastat talus ta neid korbes. b
¨
19 Kui ta oli havitanud seitse
Kaananimaa rahvast, jagas ta
¨
nende rahvaste maa neile pa˜
randiks. c 20 Koik see toimus
umbes 450 aasta jooksul.
¨
Parast seda andis ta neile
˜
kohtumoistjaid kuni prohvet
¨
Saamueli ajani. d 21 Seejarel
˜
noudsid nad endale kuningat e
ja Jumal andis neile Benjamini suguharust Kiisi poja Sauli, f
¨
kes valitses 40 aastat. 22 Parast tema tagandamist seadis
ta neile kuningaks Taaveti, g
kelle kohta ta tunnistas: „Ma
olen leidnud Iisai h poja Taa¨
veti, mehe, kes on mulle su¨
˜
dame jarele.i Ta teeb koik,
˜
mida ma tahan.” 23 Oma tootuse kohaselt on Jumal and¨
nud selle mehe jarglaste hul¨ ¨
gast Iisraelile paastja, Jeesuse. j 24 Enne tema tulekut
kuulutas Johannes kogu Iisraeli rahvale, et kahetsuse
¨
margiks tuleb lasta end ris˜
tida. k 25 Kuid oma elutee lo¨ ¨
pul raakis Johannes: „Mina ei
ole see, kelleks te mind peate.
¨
Parast mind tuleb keegi, kelle
¨ ¨
sandaalirihmugi ma pole vaart
lahti tegema.” l
26 Mehed, vennad, Aab¨
˜
rahami jareltulijad ja koik
teised, kes te Jumalat kardate, meile on saadetud see
¨ ¨
˜
pa astes onum. m 27 Jeruusa¨
lemma elanikud ja nende ule¨
mad ei saanud kull aru, et
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tema on messias, ent oma koh˜
¨
tumoistmisega viisid nad tai˜
de prohvetiraamatute sonad, a
mida loetakse ette igal hinga¨
mispaeval. 28 Ehkki nad ei
leidnud temas midagi, mis
˜
¨ ¨
oleks surma vaart, b noudsid
nad Pilatuselt, et ta hukataks. c 29 Kui nad olid teoks
˜
teinud koik, mis tema kohta
˜
oli kirjutatud, votsid nad ta
postilt1 maha ja panid hauda. d
¨
30 Aga Jumal aratas ta sur¨
¨
nuist ules e 31 ja paljude paevade jooksul ilmutas ta end
¨
neile, kes olid lainud koos te¨
maga Galileast ules Jeruusa¨ ¨
lemma. Need annavad nuud
rahvale tema kohta tunnistust. f
32 Niisiis me kuulutame tei˜
˜
le head sonumit tootusest, mis
anti meie esiisadele. 33 Ju˜
¨
mal on selle tootuse taielikult
¨
taide viinud meie, nende laste
¨
¨
heaks, aratades ules Jeesuse, g
nagu on kirjutatud teises lau¨
lus: „Sina oled mu poeg, tana
sai minust su isa.” h 34 Jumal
¨
¨
aratas tema surnuist ules, et
˜
ta keha ei peaks kunagi kodunema, nagu ta oli ette kuulutanud: „Ma osutan teile ustavalt truud armastust, nagu
˜
ma tootasin osutada Taaveti¨
le.” i 35 Ka uhes teises lau¨
lus oeldakse: „Sa ei luba
¨
˜
oma ustaval naha kodune¨
mist.” j 36 Taavet taitis kogu
oma elu jooksul Jumala ta¨
het, suikus surmaunne ja laks
puhkama oma esiisade juurde
¨
˜
ning tema keha nagi kodunemist. k 37 Aga selle keha, kel¨
¨
¨
le Jumal ules aratas, ei nainud
˜
kodunemist. l
˜
˜
13:29 1 Voib tolkida ka „puult”.
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¨
38 Seeparast teadke, vennad, et me kuulutame teile
pattude andekssaamist tema
surma kaudu a 39 ja et iga¨
uks, kes usub, tunnistatak¨ ¨
˜
se tema kaudu suutuks koiges selles, milles teid ei saa
¨ ¨
suutuks tunnistada Moosese seaduse alusel. b 40 Vaadake siis, et teie peale ei tu¨
leks see, mida on oeldud prohvetiraamatutes: 41 „Vaadake
˜
¨
seda, te polastajad, hammastuge ja hukkuge, sest ma
¨
teen teie paevil teo, mida te
ei usuks, isegi kui keegi tei¨
le sellest uksikasjalikult jutustaks.”” c
¨
42 Kui nad olid valjumas,
¨ ¨
palusid inimesed neil raakida
¨
neist asjust ka jargmisel hin¨
¨
gamispaeval. 43 Parast seda,
¨
kui sunagoogist oli laiali min¨
dud, jargnesid paljud juudid
¨ ¨
ja jumalakartlikud proseluudid Paulusele ja Barnabasele,
˜
kes konelesid nendega ja er¨ ¨
gutasid neid jaama ka edaspi¨ ¨
di Jumala armu vaariliseks. d
¨
¨
44 Jargmisel hingamispaeval tuli peaaegu terve linn
kokku, et kuulda Jehoova
˜
sona. 45 Nii suurt hulka rah¨
˜
vast nahes muutusid moned
juudid kadedaks ning hakkasid Paulusele vastu vaidlema
ja maha tegema seda, mida ta
¨ ¨
raakis. e 46 Paulus ja Barna¨
bas utlesid neile julgelt: „Ju˜
¨ ¨
mala sona tuli raakida esmalt teile. f Aga teie olete sel¨
˜
¨
le ara polanud ja naitate selle¨ ¨
ga, et te ei vaari igavest elu.
¨
¨ ¨
Seeparast me poordume mitg
tejuutide poole. 47 Jehoova
¨
on kaskinud meil seda teha,
¨
oeldes: „Ma panen sind rah-
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vastele valguseks, et sa olek¨ ¨
¨ ¨
sid paasteks maa aarteni.”” a
48 Kui mittejuudid seda
¨
˜ ˜
kuulsid, olid nad vaga room¨
˜
sad ja ulistasid Jehoova sona,
˜
ning koik, kes olid valmis
˜
˜
vastu votma tode, mis viib
igavesse ellu, said usklikuks.
˜
˜
49 Nonda levis Jehoova sona
¨
kogu umbruskonnas. 50 Aga
¨
¨
˜
juudid assitasid ules korgemast seisusest jumalakart¨
likke naisi ja linna tahtsa˜
maid mehi ning ohutasid Pauluse ja Barnabase tagakiusamist b ning ajasid nad oma
¨
piirkonnast valja. 51 Nemad
aga raputasid tolmu oma jalgadelt1 neile hoiatuseks ja
¨
¨
laksid Ikoonioni. c 52 Jungrid
¨
˜ ˜
olid edaspidigi vaga roomsad d
¨
¨
ja tais puha vaimu.
¨
Ikoonionis laksid Paulus
¨
ja Barnabas juutide su˜
nagoogi ning konelesid seal
nii, et suur hulk juute ja
kreeklasi hakkas Jeesusesse
uskuma. 2 Kuid need juudid,
¨
kes ei uskunud, assitasid ja
kihutasid mittejuudid vendade
¨
¨
vastu ules. e 3 Seeparast viibisid Paulus ja Barnabas seal
¨ ¨
pikemat aega ja raakisid jul¨
˜
gelt tanu Jehoova joule. Ju¨
¨
mal tegi nende kate labi tun¨
nustahti ja imesid, et kinnita˜
da sonumit, mida nad kuulu˜
tasid, sonumit tema armust. f
4 Aga linnarahvas jagunes ka¨
heks: uhed olid juutide, teised
apostlite poolt. 5 Mittejuu¨
did ja juudid koos oma ulematega tahtsid Paulust ja Barna¨
bast habistada ja nad kividega
surnuks visata, g 6 kuid neile anti sellest teada ning nad

14

13:51 1 Jalgadelt tolmu maharaputami¨
ne tahendas vastutusest loobumist.

APOSTLITE TEOD 14:7–27

˜
¨
pogenesid Lukaoonia linna¨
desse Lustrasse ja Derbesse ja
¨
nende umbruskonda. a 7 Seal
¨
˜
jatkasid nad hea sonumi kuulutamist.
¨
¨
8 Lustras istus maas uks vigaste jalgadega mees. Ta oli
¨
sunnist saadik olnud jalust vi˜
gane ega olnud kunagi kondinud. 9 See mees kuulas Pau˜
luse konet. Kui siis Paulus tal¨
le otsa vaatas ja nagi tema
usku ning seda, et ta on veen˜
dunud, et voib terveks saa¨
b
da, 10 utles ta temale valju
¨ ¨
˜
haalega: „Touse jalule!” Mees
¨
¨
˜
huppaski pusti ja hakkas kon¨
dima. c 11 Nahes, mida Pau¨ ¨
lus oli teinud, huudis rahva¨
hulk lukaoonia keeles: „Jumalad on inimestena alla meie
juurde tulnud!” d 12 Nad nimetasid Barnabase Zeusiks ja
Pauluse Hermeseks, sest Pau˜
˜
lus oli see, kes pohiliselt kone¨ ¨
les. 13 Linna aares asuva
˜
Zeusi templi preester toi lin¨
navaravate juurde pulle ja vanikuid ning tahtis koos rahvaga ohvreid tuua.
14 Aga kui apostlid Barna¨
bas ja Paulus seda kuulsid, ka˜
ristasid nad oma riided loh¨ ¨
ki, soostsid rahva sekka ja
¨ ¨
huudsid: 15 „Miks te seda
teete? Meiegi oleme inimesed,
kellel on samasugused puudused nagu teil. e Me kuulutame
˜
¨ ¨
teile head sonumit, et te poor¨
duksite nende tuhisuste juurest elava Jumala poole, kes
on teinud taeva ja maa, mere
¨ ¨
˜
ja koik, mis seal on. f 16 Moo˜
dunud aegadel lubas ta koigil
rahvastel elada nii, nagu neile
meeldis, g 17 kuid ta on siiski andnud endast tunnistust.h
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j Ap 13:13

Ta on teinud head ja andnud teile vihma taevast, vil¨
jarikkaid aegu a ja kulluslikult
¨
¨
toitu ning taitnud teie sudame
¨ ¨
˜ ˜
roomuga.” b 18 Niiviisi raakides suutsid nad suurivaevu
rahvast tagasi hoida, et see
neile ohverdama ei hakkaks.
19 Kuid Antiookiast ja
Ikoonionist tuli juute, kes
veensid rahvast. c Nad viskasid Paulust kividega ja lohis¨
tasid ta linnast valja, pid
dades teda surnuks. 20 Ent
¨
¨
kui jungrid tema umber kogu˜
¨
¨
nesid, tousis ta pusti ja laks
¨
¨
linna. Jargmisel paeval siirdus ta koos Barnabasega Derbesse. e 21 Kui nad olid sel˜
les linnas head sonumit kuu¨
lutanud ning paljud olid jung¨ ¨
riteks saanud, poordusid nad
¨
tagasi Lustrasse, Ikoonioni
ja Antiookiasse. 22 Seal nad
¨
kosutasid jungreid, f ergutasid
¨ ¨
neid jaama usus kindlaks ja
¨
utlesid: „Et Jumala kuningrii¨ ¨
ki1 paaseda, tuleb meil taluda
¨ ¨
palju raskusi.” g 23 Nad maarasid igas koguduses ametisse vanemaid. h Olles palveta¨
nud ja paastunud, i jatsid nad
need mehed Jehoova hoolde,
sest need uskusid temasse.
¨
¨
24 Siis laksid nad labi Pi˜
¨ ¨
siidia ja joudsid Pamfuuliasse. j
25 Kui nad olid kuulutanud
˜
¨
Jumala sona Perges, laksid
nad alla Ataaliasse. 26 Sealt
purjetasid nad Antiookiasse,
¨
kus vennad olid varem jatnud
nad Jumala armu hoolde tege¨ ¨
¨ ¨
ma tood, mille nad nuudseks
˜
olid lopetanud. k
˜
27 Kui nad kohale joudsid
ja koguduse kokku kutsusid,

k Ap 13:1, 2

˜
˜
14:22 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsusse”.
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¨ ¨
˜
raakisid nad koigest, mida Jumal oli nende kaudu teinud
ja kuidas ta oli mittejuutidele
usu ukse avanud. a 28 Ja nad
¨
¨
jaid jungrite juurde pikemaks
ajaks.
Juudamaalt tulid alla
˜
moned, kes hakkasid
˜
vendi opetama: „Kui te ei lase end Moosese kombe koha¨
˜
selt umber loigata, b siis teid ei
¨ ¨
paasteta.” 2 See tekitas lahkarvamusi, ning kui Paulus ja
Barnabas olid nendega palju
vaielnud, otsustati, et Paulus,
˜
¨
Barnabas ja moned teised la¨
¨
¨
hevad selle tulikusimuse parast
¨
ules Jeruusalemma apostlite ja
vanemate juurde. c
3 Kogudus saatis neid natu¨
¨
ke maad, misjarel mehed jat¨
kasid teed labi Foiniikia ja Sa¨ ¨
maaria ning raakisid vendade¨
le uksikasjalikult mittejuutide
¨ ¨
uskupoordumisest ja valmis˜
˜ ˜
tasid sellega koigile suurt roomu. 4 Kui nad Jeruusalem˜
˜
ma joudsid, votsid kogudus,
apostlid ja vanemad nad lahkesti vastu ning nad selgita˜
sid, mida koike Jumal nende
˜
kaudu oli teinud. 5 Ent moned variseride sektist, kes
olid hakanud Jeesusesse us˜
¨
kuma, tousid oma kohalt pus¨
¨
ti ja utlesid: „Nad tuleb um˜
¨
ber loigata ja neid tuleb kaskida Moosese seadusest kinni
pidada.” d
6 Siis tulid apostlid ja va¨
nemad kokku seda kusimust
arutama. 7 Kui nad olid seda
¨
tukk aega hoolega arutanud1,
˜
¨
¨
tousis Peetrus pusti ja utles
neile: „Mehed, vennad, te tea-

15

˜
˜
¨
¨
15:7 1 Voib tolkida ka „selle ule tukk
aega vaielnud”.
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¨
te hasti, et Jumal valis mind
¨
teie hulgast valja, et mittejuudid kuuleksid minu kau˜
du head sonumit ja hakkak¨
sid uskuma. a 8 Jumal, sudamete tundja, b kinnitas, et nad
¨
on talle meeleparased, kui an¨
dis neile puha vaimu c nii nagu
meilegi. 9 Ta ei teinud mingit vahet meie ja nende vahel,d
¨
vaid puhastas nende sudame
¨
nende usu parast. e 10 Miks
te siis panete Jumalat proovi¨
le, soovides panna jungrite
kaela iket, f mida meie esiisad ega me ise pole suutnud
kanda? g 11 Ent me usume, et
¨ ¨
¨
me paaseme tanu meie isanda
Jeesuse armule h nii nagu nemadki.” i
˜
12 Seepeale vaikisid koik
¨
kohalviibijad ning jaid kuulama Barnabast ja Paulust, kes
¨ ¨
¨
raakisid paljudest tunnustahtedest ja imedest, mida Jumal oli nende kaudu mittejuutide seas teinud. 13 Kui nad
˜
˜
˜
olid lopetanud, vottis sona
¨
Jaakobus. Ta utles: „Mehed,
vennad, kuulake mind! 14 Simeon1j on selgitanud, kuidas
¨ ¨
¨
Jumal ise on pooranud tahelepanu mittejuutidele, et koguda nende seast rahvas, kes
kannaks tema nime. k 15 See
˜
on kooskolas sellega, mis on
prohvetiraamatutes kirjutatud:
¨
16 „Parast seda ma tulen taga¨
si ja pustitan taas Taaveti
kokkulangenud koja1, ma ehi¨
tan selle varemeist ules ja
¨
¨ ¨
taastan selle, 17 et jarelejaa˜
nud inimesed voiksid kogu
¨
sudamest otsida Jehoovat
˜
koos koigist rahvastest ini¨
mestega, see tahendab koos
¨
15:14 1 Heebreaparane vorm nimest Sii˜
˜
mon (Peetrus). 15:16 1 Voib tolkida ka
„lehtmaja”, „telgi”.

APOSTLITE TEOD 15:18–37
rahvaga, keda kutsutakse minu
nimega, lausub Jehoova, kes
teeb seda, a 18 mis on teada
¨
ammusest ajast.” b 19 Seeparast ma arvan,1 et mittejuuti¨ ¨
dele, kes Jumala poole poorduvad, ei peaks valmistatama
raskusi, c 20 vaid neile tuleks
˜
kirjutada, et nad hoiduksid koigest, mis on seotud ebajumala¨
tega, d hoorusest,1e lambunust2
ja verest. f 21 Sest juba muistsest ajast on igas linnas loetud
Moosese raamatuid, kus need
¨
¨
kasud on kirjas, ja sunagoogides loetakse neid ette igal hin¨
gamispaeval.” g
22 Siis apostlid ja vanemad
koos terve kogudusega otsustasid valida enda seast mehed ja saata nad koos Pauluse ja Barnabasega Antiookias¨
se. Nad lakitasid Juuda, keda
¨ ¨
huuti Barsabaseks, ja Siilase, h kes olid vendade seas
eestvedajad. 23 Nad kirjuta¨
sid jargmise kirja ja andsid selle nendega kaasa:
„Apostlitelt ja vanematelt,
teie vendadelt, Antiookia, i
¨ ¨
Suuria ja Kiliikia vendadele,
kes pole juudid. Tervitusi teile! 24 Kuna me oleme kuul˜
nud, et moned meie hulgast on oma jutuga teid rahu¨ ¨
tuks teinud j ja puuavad teie
¨
usku havitada, ehkki meie
¨
pole neid kaskinud, 25 siis
˜
¨
oleme joudnud uksmeelsele
otsusele valida mehed ja saata nad teie juurde koos meie
armsate Barnabase ja Paulu˜
˜
¨
15:19 1 Voib tolkida ka „seeparast on minu otsus”. 15:20, 29 1 Kr porneia. (Vt
˜
„Sonaseletusi”.) 15:20, 29 2 St sellise
˜
looma lihast, kes on tapetud voi surnud,
¨
ilma et temast oleks veri valja lastud.
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sega, 26 meestega, kes on
oma elu ohtu seadnud meie
isanda Jeesus Kristuse nime
¨
parast. a 27 Nii me siis saadamegi Juuda ja Siilase, et
˜
nad teataksid teile suusonal
¨
sedasama. b 28 Puha vaim c ja
meie oleme otsustanud, et teie
peale ei tohi panna muud
koormat kui vaid selle, mis
¨
on hadavajalik: 29 teil tuleb
hoiduda ebajumalatele ohver¨
datust,d verest, e lambunust2 f
g
ja hoorusest1. Kui te hoolsas˜
¨
ti koigest sellest hoidute, la¨
heb teil hasti. Olge terved!3”
30 Nii saadeti need mehed
¨
teele ja nad laksid alla Antioo˜
kiasse, kus nad kutsusid koik
¨
jungrid kokku ja andsid nei¨
le kirja ule. 31 Lugenud sel¨
˜ ˜
le labi, roomustasid nood usku
˜
¨
kinnitavate s onade parast.
32 Juudas ja Siilas, kes olid
samuti prohvetid, pidasid ven˜
dadele palju innustavaid konesid ja tugevdasid nende usku. h
˜
33 Kui nad olid seal monda
aega viibinud, saatsid vennad
nad rahuga tagasi nende juur¨
de, kes olid nad lakitanud.
34 - - -1 35 Ent Paulus ja Bar¨
nabas jaid Antiookiasse ning
˜
opetasid ja kuulutasid koos
˜
paljude teistega head sonumit,
˜
Jehoova sona.
˜
¨
¨
36 Mone aja parast ut¨
les Paulus Barnabasele: „Lah˜
me oige tagasi1 igasse linna,
kus me kuulutasime Jehoova
˜
¨
sona, et naha, kuidas venda¨
del laheb.” i 37 Barnabas tah˜
˜
˜
15:29 3 Voib tolkida ka „Koike head!”.
15:34 1 See salm puudub vanimates
¨
kreekakeelsetes kasikirjades. (Vt lisa
˜
¨
A3.) 15:36 1 Teine voimalik tahendus:
¨
„lahme tingimata tagasi”.
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˜
tis kindlasti kaasa votta Jo¨ ¨
hannese, keda huuti Markuseks. a 38 Paulus aga ei taht˜
nud teda kaasa votta, sest ta
¨ ¨
oli Pamfuulias nende juurest
lahkunud ega olnud koos nen¨ ¨
¨
dega toole lainud. b 39 See¨
¨
peale puhkes age tuli, nii et
¨
nad laksid teineteisest lahku.
˜
Barnabas c vottis endaga Mar˜
¨
kuse ja soitis laevaga Kuprosele. 40 Paulus valis Siilase ja
¨
parast seda, kui vennad olid ta
¨
Jehoova armu hoolde jatnud,
¨
¨
asus ta teele. d 41 Ta laks labi
¨ ¨
Suuria ja Kiliikia ning tugevdas kogudusi.
¨
Paulus laks Derbesse ja
¨
samuti Lustrasse. e Seal
¨
oli junger nimega Timoteos, f
uskliku juudi naise poeg, aga
tema isa oli kreeklane. 2 Te¨ ¨
¨
mast raakisid head nii Lustra kui ka Ikoonioni vennad.
3 Paulus soovis, et Timoteos
˜
temaga kaasa tuleks. Ta loikas
¨
ta umber tolle kandi juutide
¨
˜
parast, g sest need koik teadsid, et tema isa on kreek¨
lane. 4 Kui nad randasid linnast linna, andsid nad venda¨ ¨
dele edasi maarused, mida tuli
¨
taita ning mille kohta apostlid ja vanemad olid Jeruusalemmas otsuse teinud. h 5 Nii
said kogudused usus aina tugevamaks ja koguduseliikmete
¨
¨
arv kasvas paevast paeva.
¨
¨
¨ ¨
6 Nad laksid labi Fruugia ja
¨
i
Galaatiamaa, sest puha vaim
¨ ¨
keelas neil raakida Jumala
˜
sona Aasia provintsis. 7 Kui
¨ ¨
˜
nad alla Muusiasse joudsid,
¨
¨ ¨
uritasid nad minna Bituuniasse, j aga Jeesuse vaim ei luba¨
¨
nud. 8 Siis nad randasid labi
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¨ ¨
Muusia1¨ ja tulid alla Troases¨
¨
se. 9 O¨ osel sai Paulus nagemuse. Uks Makedoonia mees
seisis ja anus teda: „Tule
Makedooniasse ja aita meid!”
¨
10 Niipea kui ta oli nagemust
¨
¨ ¨
nainud, puudsime minna Ma˜
kedooniasse, sest me joudsime
¨
jareldusele, et Jumal on meid
˜
kutsunud nendele head sonumit kuulutama.
¨
11 Niisiis me laksime Troa˜
sest merele ja votsime suu¨
na Samotraakele, aga jargmi¨
¨
sel paeval laksime Neapolisse.
¨
12 Sealt edasi laksime Rooma
kolooniasse Filippisse, a mis on
¨
tolles Makedoonia osas taht¨
saim linn. Me jaime sellesse
˜
linna moneks ajaks. 13 Hin¨
¨
¨
gamispaeval laksime linnava¨
˜
¨ ¨
ravast valja joe aarde, kus
meie teada oli palvetamiskoht,
˜
ning me votsime istet ja hak¨ ¨
kasime raakima kokkutulnud
naistega. 14 Meid kuulas ka
¨
uks jumalakartlik naine nime¨ ¨
¨
ga Luudia, Tuatiira b linnast
¨
¨ ¨
parit purpurimuuja. Jehoova
¨
avas tema sudame, nii et naine
¨ ¨
uskus seda, mida Paulus raa¨ ¨
kis. 15 Kui nuud tema ja ta
majarahvas olid ristitud, c palus ta meid: „Kui te arvate, et
ma olen Jehoovale ustav, siis
tulge ja peatuge minu majas.”
¨
Ta lausa
¨ kais¨ meile peale.
16 Uhel paeval, kui me olime teel palvetamiskohta, tuli
¨
¨
meile vastu uks teenijatudruk,
kelles oli ennustamise dee¨
˜
mon. d See tudruk toi ennustamisega oma isandatele
¨
suurt tulu. 17 Ta kais Paulu¨
se ja meie jarel ning muudkui
˜
˜
¨
¨ ¨
16:8 1 Voib tolkida ka „laksid Muusiast
¨ ¨
mooda”.
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¨ ¨
huudis: „Need inimesed on
˜
˜
koigekorgema Jumala orjad a
¨ ¨
ja nad kuulutavad teile paasteteed!” 18 Seda tegi ta mitu
¨
˜
¨
paeva. Lopuks Paulus tudis
¨ ¨
¨
¨
sellest, pooras umber ja utles
¨
vaimule: „Ma kasin sind Jee¨
sus Kristuse nimel temast val¨
ja minna!” Ja see lakski seda¨
maid valja. b
¨
¨
19 Kui tudruku isandad nagid, et neil pole enam lootust
˜
tulu saada,c votsid nad Pauluse ja Siilase kinni ning veda¨
¨
sid nad turuvaljakule1 ulemate juurde. d 20 Viinud nad lin¨
najuhtide1 ette, utlesid nad:
„Need mehed tekitavad meie
linnas palju segadust. e Nad
on juudid 21 ja kuulutavad
kombeid, mida meil pole lu˜
¨
batud omaks votta ega jargida, kuna me oleme room˜
lased.” 22 Rahvahulk tousis
¨
uheskoos Pauluse ja Siilase vastu ja linnajuhid andsid
¨
kasu neil riided seljast kista
ning neid keppidega peksta. f
23 Kui neile oli antud palju
hoope, heideti nad vanglasse
¨
ja vangivalvuril kasti neid hoog
lega valvata. 24 Saanud sellise korralduse, heitis vangi˜
valvur nad koige kindlamasse
vangikongi ja pani nende jalad
pakku.
¨ ¨
25 Keskoo paiku Paulus ja
Siilas palvetasid ning kiitsid Jumalat lauluga, h ja van¨
gid kuulasid neid. 26 Jarsku
¨
toimus suur maavarin, nii et
vangla vundament rappus. Ot˜
sekohe avanesid koik uksed
˜
¨
ja koikide ahelad laksid lahti. i
˜
˜
16:19 1 Voib tolkida ka „foorumile”. See
˜
oli rahva kogunemiskoht. 16:20 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „preetorite”, korged linnaametnikud Rooma impeeriumis.
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¨
¨
27 Kui vangivalvur ules arkas
¨
ja nagi, et vangla uksed on
˜
˜ ˜
lahti, tombas ta mooga ja ka¨
vatses end ara tappa, sest
˜
ta arvas, et vangid on poge¨ ¨
nenud. a 28 Paulus ¨ aga huu¨ ¨
dis valju haalega: „Ara tee en˜
dale viga, sest me koik oleme siin!” 29 Seepeale palus
valvur, et toodaks valgust. Ta
¨
tormas sisse ning langes varisedes Pauluse ja Siilase ette
˜
¨
maha. 30 Ta toi nad valja
¨
ning utles: „Isandad, mida ma
¨ ¨
pean tegema, et paaseda?”
¨
31 Nad utlesid: „Usu isandas¨ ¨
se Jeesusesse, siis paased nii
sina kui ka su majarahvas.” b
¨
¨ ¨
32 Seejarel raakisid nad talle
ja kogu ta majarahvale Jehoo˜
˜
va sona. 33 Ta vottis nad sel
¨ ¨
ootunnil endaga kaasa ja pesi
¨
nende haavad. Parast seda ristiti viivitamata tema ja kogu ta
majarahvas. c 34 Ta viis nad
oma majja, kattis neile laua
˜ ˜
¨
ning roomustas vaga koos
kogu oma majarahvaga, et oli
¨ ¨
nuud Jumalasse uskuma hakanud.
¨
35 Kui saabus paev, saatsid
¨
linnajuhid valja teenrid1, et
¨
need utleksid: „Lase need
mehed vabaks.” 36 Vangival˜
vur andis nende sonad Pau¨
lusele edasi, oeldes: „Linnajuhid on saatnud siia mehed, et teid vabastataks. Tulge
¨ ¨
¨
nuud valja ja minge rahuga.”
¨
37 Kuid Paulus utles neile:
˜
„Nad on meid kohut moistmata avalikult peksnud, ehkki me oleme Rooma kodanikud, d ning nad on heitnud
˜
˜
16:35 1 Voib tolkida ka „liktorid”; Rooma
¨
preetori (linnajuhi) teenrid, kelle ulesanne oli saata teda avalikkuse ees ja viia
ellu tema korraldusi.
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meid vanglasse. Kas nad taha¨ ¨
¨
vad meid nuud salaja valja aja¨
da? Ei, nii ei lahe! Tulgu nad
¨
ise siia ja saatku meid valja.”
˜
38 Teenrid andsid need sonad linnajuhtidele edasi. Kuulnud, et need mehed on Roo˜
ma kodanikud, loid linnajuhid
¨
a
kartma. 39 Seejarel nad tulid, palusid vabandust, ning ol¨
les nad vanglast valja saatnud,
palusid nad neil linnast lahkuda. 40 Kui Paulus ja Siilas
¨
¨
olid vanglast valja tulnud, lak¨ ¨
sid nad Luudia poole ning ven¨
di nahes julgustasid nad neid b
¨
ja laksid siis teele.
¨
¨
Nad randasid labi Amfipolise ja Apolloonia ning
˜
joudsid Tessaloonikasse, c kus
¨
oli juutide sunagoog. 2 Seal
¨
laks Paulus, nagu tal kom¨
beks oli, sunagoogi d ja arutles sealolijatega kolmel hin¨
¨
˜
gamispaeval puhakirja pohjal, e
˜
3 selgitades ja toestades selle abil, et messias pidi kanna¨
˜
tama f ja surnuist ules tousma.g
¨
Ta utles: „See Jeesus, keda ma
teile kuulutan, ongi messias.”
˜
4 Selle tulemusena said mo¨
ned neist Jeesuse jungriteks
ning liitusid Pauluse ja Siilasega, h samuti liitus nendega palju jumalakartlikke kreeklasi ja
˜
mojukaid naisi.
5 Aga juudid muutusid ka˜
dedaks,i votsid endaga kaa˜
sa moned nurjatud mehed turul logelejate hulgast, kihuta¨
sid rahva ules ja korralda¨
sid linnas mollu. Nad tungisid
Jaasoni majja, otsides Paulust ja Siilast, et tuua nad
rahva ette. 6 Kui nad neid ei
leidnud, vedasid nad Jaasoni
˜
¨
ja moned vennad linna ulema-
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te1 ette ja karjusid: „Need me¨ ¨
hed, kes on pooranud pea pea¨ ¨
le kogu maailma,2 on nuud ka
siin a 7 ning Jaason on nad
¨
˜
kulalislahkelt vastu votnud.
˜
Koik need mehed hakkavad
¨ ¨
¨
vastu keisri maarustele ja ut¨
levad uhe teise olevat kuninga, Jeesuse.” b 8 Seda kuuldes sattusid rahvas ja linna
¨
¨
˜
ulemad arevusse. 9 Votnud
Jaasonilt ja teistelt tagatise1,
lasid nad neil minna.
¨ ¨
10 Niipea kui saabus oo,
saatsid vennad Pauluse ja Sii˜
lase Beroiasse. Kohale joudes
¨
¨
laksid nad juutide sunagoogi.
11 Sealsetel juutidel oli parem hoiak kui Tessaloonika
juutidel, sest nad kuulasid Ju˜
mala sona suure huviga ning
¨
¨
uurisid hoolega iga paev puhakirja, et veenduda, kas kuul˜
¨
du on tosi. 12 Seeparast said
¨
paljud neist Jeesuse jungriteks, samuti suur hulk lugu˜
peetud kreeka naisi ja moned lugupeetud kreeka mehed. 13 Aga kui Tessaloonika juudid said teada, et Paulus
˜
kuulutab Jumala sona ka Beroias, tulid nad sinna, et rah¨
¨
vast ules assitada ja rahutuks teha. c 14 Vennad saat¨
sid Pauluse kohe ara mere
¨ ¨
aarde, d aga nii Siilas kui ka Ti¨
moteos jaid sinna. 15 Pauluse saatjad saatsid ta Ateena¨
ni ja lahkusid parast seda, kui
¨
Paulus oli oelnud, et Siilas ja
Timoteos e tuleksid tema juur˜
de nii kiiresti kui voimalik.
16 Kui Paulus neid Atee¨
¨
nas ootas, arritus ta, nahes,
˜
˜
˜
17:6 1 Sona-sonalt „politarhide”. 2 Voib
˜
tolkida ka „kes on tekitanud rahutusi
˜
˜
kogu maailmas”. 17:9 1 Voib tolkida ka
„kautsjoni”.
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¨
et linn on ebajumalaid tais.
¨
¨
17 Seeparast arutles ta sunagoogis juutide ja teiste jumalakartlike inimestega, samuti
¨
¨
iga paev turuvaljakul1 nende˜
ga, kes seal olid. 18 Kuid moned epikuurlaste1 ja stoikute1 filosoofid
temaga
¨ hakkasid
¨
vaidlema. Uhed utlesid: „Mida
¨
see ninatark tahab oelda?”
˜
Teised aga sonasid: „Paistab,
˜ ˜
et ta kuulutab vooraid juma¨
¨
laid.” Nad utlesid seda sellepa˜
rast, et ta kuulutas head sonu¨
˜
mit Jeesusest ja ulestousmi˜
sest. a 19 Seetottu haarasid
nad temast kinni, viisid Areo¨
paagile1 ja utlesid: „Kas me
˜
voiksime teada saada, mis uus
˜
¨ ¨
opetus see on, millest sa raa˜
gid? 20 Sa koneled asjadest,
˜
˜ ˜
mis on meie korvadele voorad, ja me tahame teada, mida
¨
need tahendavad.” 21 Tegelikult ei kulutanudki ateenlased
˜ ˜
ja seal viibivad vooramaalased oma vaba aega muule kui
¨ ¨
˜
uudiste raakimisele voi kuulamisele. 22 Paulus seisis ke¨
set Areopaagi b ja utles:
¨
„Ateena mehed, ma naen, et
˜
te olete jumalatele igas mottes
¨
rohkem puhendunud1 kui tei¨
sed. c 23 Ma olen ringi kaies
¨
ja teie puhi paiku hoolega vaadeldes leidnud ka altari, millel on kiri „Tundmatule Jumalale”. Keda teie teenite kui tundmatut, teda kuulutan mina teile. 24 Jumal, kes
˜
on teinud maailma ja koik,
˜
˜
17:17 1 Voib tolkida ka „agoraal”. See oli
˜
rahva kogunemiskoht. 17:18 1 Vt „So˜
naseletusi”. 17:19 1 Korgendik muist˜
˜
ses Ateenas voi samanimeline korgem
˜
˜
kohus. 17:22 1 Voib tolkida ka „et te
˜
olete igas mottes jumalakartlikumad”.
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mis siin on, tema, kes on tae¨
va ja maa isand, a ei ela katega
b
tehtud templites. 25 Samuti ei hoolitse tema eest inim¨
kaed, nagu oleks tal midagi
˜
vaja,c vaid ta ise annab koigile
˜
˜
inimestele elu, ohu d ja koik
¨
muu. 26 Ta on teinud uhest
˜
inimesest e koik rahvad, kes
¨ ¨
maa peal elavad, f ning on maaranud kindlad ajad ja seadnud piirid inimeste elupaikadele, g 27 et nad otsiksid Ju¨
malat, otsiksid teda kogu su˜
damest ja toesti leiaksid ta, h
sest tegelikult pole ta kaugel
¨
¨
mitte uhestki meist. 28 Tanu
temale me elame, liigume ja
˜
oleme olemas, nagu ka moned
¨
teie poeedid1 on oelnud: „Sest
ka meie oleme tema lapsed.”
29 Kuna me oleme Jumala
lapsed, i ei peaks me arvama,
˜
et Jumal on kullast, hobedast
˜
voi kivist kuju sarnane, mille
¨
˜
inimene on valja moelnud ja
valmis teinud. j 30 Jumal on
¨
kull selliseid teadmatuse aegu
¨ ¨
sallinud, k aga nuud annab ta
˜
koigile inimestele igal pool
teada, et neil tuleks oma patte kahetseda. 31 Sest ta on
¨
˜
seadnud paeva, millal ta mois¨
˜
tab maailma ule oiglast ko¨ ¨
hut l enda maaratud mehe kau¨
du. Ja see paev tuleb kindlasti, sest ta on selle mehe sur¨
¨
nuist ules aratanud.” m
¨
32 Kui nad surnute ules¨
aratamisest kuulsid, hakkasid
˜
moned pilkama, n kuid teised
¨
utlesid: „Me tahame sind selles
asjas veel teinegi kord kuula¨
ta.” 33 Siis laks Paulus nen¨
˜
de keskelt ara, 34 aga moned
17:28 1 Aratos ja Kleanthes.
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¨
uhinesid temaga ja said Jeesu¨
se jungriteks. Nende seas olid
¨ ¨
Areopaagi kohtunik Dionuusios, naine nimega Damaris ja
veel teisedki.
¨
Parast seda lahkus Paulus Ateenast ja tuli Korintosesse. 2 Seal kohtas ta
¨
Pontosest parit juuti nimega
Akvila, a kes oli hiljuti tulnud
oma naise Priskillaga Itaaliast,
¨
˜
sest Claudius oli kaskinud koigil juutidel Roomast lahku¨
da. Paulus laks nende juurde,
3 ja kuna neil oli sama amet,
¨
jai ta nende juurde elama ning
¨ ¨
nad tegid koos tood, b sest nad
˜
koik olid ametilt telgitegijad.
¨
4 Igal hingamispaeval c pidas
¨
˜
Paulus sunagoogis kone1 d ning
veenis nii juute kui ka kreeklasi.
5 Kui Siilas e ja Timoteos f
¨
Makedooniast tulid, puhendus
¨
˜
Paulus taielikult Jumala sona
kuulutamisele. Ta andis juuti˜
dele tunnistust ja toestas, et
Jeesus ongi messias. g 6 Aga
kui need talle vastupanu osutasid ja teda pilkasid, raputas
¨
ta oma riideid1 h ja utles neile:
„Teie veri tulgu teie pea pea¨ ¨
le! i Mina olen puhas. j Nuud
¨
lahen ma mittejuutide juur˜
de.” k 7 Seetottu lahkus ta
¨
sunagoogist ja hakkas kuulutama jumalakartliku mehe Ti¨
tius Justuse majas, mis oli su˜
¨
nagoogi korval. 8 Kuid suna¨
googi ulem Krispus l hakkas
kogu oma majarahvaga Isandasse uskuma. Ka paljud ko˜
rintlased, kes sonumit kuul-

18

˜
˜
18:4 1 Voib tolkida ka „arutles Paulus ini¨
mestega sunagoogis”. 18:6 1 Riiete ra¨
putamine tahendas vastutusest loobumist.

APOSTLITE TEOD 18:1–18

c 1Ko 1:1

sid, said usklikuks ja nad ris¨
¨ ¨
titi. 9 Siis utles Isand oosel
¨
¨
Paulusele nagemuses: „Ara
¨ ¨
¨
karda, vaid raagi edasi ja ara
vaiki, 10 sest mina olen si¨
nuga a ja keegi ei runda sind,
et sulle halba teha. Selles linnas on veel palju inimesi,
kes hakkavad minusse usku¨
ma.” 11 Nii jai Paulus sinna
˜
aastaks ja kuueks kuuks, ope˜
tades Jumala sona.
12 Sel ajal kui Gallio oli Ah˜
haia prokonsul1, tousid juudid
¨
uksmeelselt Pauluse vastu, vii¨
sid ta kohtujarje ette 13 ja
¨
utlesid: „See mees veenab
inimesi seadusvastaselt Jumalat kummardama.” 14 Ent
˜
˜
kui Paulus tahtis sona vot¨
ta, utles Gallio juutidele: „Oh,
˜
te juudid, kui see oleks toes¨ ¨
˜
˜
ti mingi suutegu voi tosine ku˜
ritegu, siis oleks moistlik mul
¨
teid kannatlikult ara kuulata.
¨
15 Aga kui see on vaidlusku˜
˜
simus sonade, nimede voi teie
¨
seaduse parast, b siis vaadake
ise. Mina ei taha olla kohtu˜
¨
moistja neis asjus.” 16 Seeja¨
rel ajas ta nad kohtujarje
¨
juurest ara. 17 Siis haarasid
˜
¨
¨
nad koik kinni sunagoogi ulec
mast Soostenesest ja hakka¨
sid teda kohtujarje ees peksma. Kuid Gallio ei hoolinud
¨
sellest vahimatki.
¨
18 Parast seda, kui Paulus
˜
oli viibinud seal veel monda
¨
¨
aega, jattis ta vendadega huvasti ja purjetas koos Priskil¨ ¨
la ja Akvilaga Suuria poole.
Kenkreas d lasi ta oma juuksed
¨
˜
luhikeseks loigata, sest ta oli

d Ro 16:1

18:12 1 Provintsi asehaldur, kes allus
˜
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˜
andnud tootuse. 19 Kui nad
¨
Efesosse saabusid, jattis Paulus teised omapead, aga ta ise
¨
¨
laks sunagoogi ja arutles juutidega. a 20 Kuigi nad palusid
¨ ¨
teda korduvalt, et ta jaaks
˜
kauemaks, ei olnud ta nous,
¨
¨
21 vaid jattis nendega huvas¨
ti ja utles: „Ma tulen teie juurde veel tagasi, kui Jehoova ta¨
hab.” Ta laks Efesosest merele 22 ning maabus Kaisa¨
¨
reas. Seejarel siirdus ta ules1
ja tervitas kogudust ning siis
¨
laks ta alla Antiookiasse. b
23 Kui ta oli viibinud seal
˜
monda aega, lahkus ta sealt ja
¨
kais linnast linna kogu Galaa¨ ¨
tiamaal ja Fruugias, c kinnita˜
¨
des koigi jungrite usku. d
24 Efesosse tuli aga Apollo¨
se-nimeline e juut, kes oli parit
˜
Aleksandriast. Ta oli koneosav
¨
¨
mees ja tundis hasti puhakirja.
˜
25 Talle oli opetatud Jehoo¨
va teed, ning olles puha vaimu
˜
¨ ¨
˜
mojul tuline, raakis ja opetas
˜
ta oigesti Jeesusest, kuid ta
teadis ainult Johannese risti¨
mist. 26 Ta hakkas sunagoo˜
gis julgesti konelema, ent kui
Priskilla ja Akvila f teda kuulsid, kutsusid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee
¨
¨
tapsemini ara. 27 Kuna ta
tahtis minna Ahhaiasse, kirju¨
tasid vennad sealsetele jung˜
ritele ja ohutasid neid teda
˜
lahkesti vastu votma. Kui ta
˜
sinna joudis, oli ta suureks
¨
abiks neile, kes olid tanu Jumala armule usklikuks saa˜
˜
nud. 28 Ta toestas koigi ees
˜
jouliselt, et juudid eksivad, ja
¨
˜
selgitas puhakirja pohjal, et
Jeesus on messias. g
˜
¨
18:22 1 Toenaoliselt Jeruusalemma.
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Sel ajal kui Apollos a oli
¨
Korintoses, laks Paulus
¨
labi sisemaa ja tuli Efesosse. b
˜
¨
Seal leidis ta moned jungrid
¨
2 ja kusis neilt: „Kas te usk¨
likuks saades puha vaimu saite?” c Nad vastasid: „Me pole
¨
kunagi kuulnudki puhast vai¨
must.” 3 Paulus kusis: „Millise ristimisega teid siis ristiti?” Nad vastasid: „Johannese
¨
ristimisega.” d 4 Paulus utles:
„Johannes ristis sellise risti¨
misega, mis oli kahetsuse mar¨
giks, e ja utles rahvale, et nad
¨
usuksid sellesse, kes tuleb pa¨
f
rast teda, see tahendab Jeesusesse.” 5 Seda kuuldes lasid nad end ristida oma isanda
Jeesuse nimesse. 6 Kui Pau¨
lus pani oma kaed nende pea¨
le, said nad puha vaimu g ning
˜ ˜
˜
hakkasid vooraid keeli konele¨ ¨
ma ja prohvetlikult raakima. h
7 Kokku oli neid mehi tosinajagu.
¨
¨
8 Paulus laks sunagoogi i ja
¨ ¨
raakis julgesti kolm kuud, pi˜
dades konesid ja arutledes
veenvalt Jumala kuningriigi1
˜
¨
ule. j 9 Aga kui moned kangekaelselt keeldusid uskumast ja
halvustasid rahva ees Isanda
˜
teed1, k tombus ta neist eema˜
¨
le,l vottis jungrid endaga kaa¨
˜
sa ning pidas iga paev kone¨
sid Turannose kooli auditoo˜
riumis. 10 Nonda kestis see
˜
kaks aastat, nii et koik, kes
elasid Aasia provintsis, said
˜
kuulda Isanda sona, nii juudid
kui ka kreeklased.
¨
11 Jumal tegi Pauluse kate
¨
¨
labi erakordselt vagevaid te˜
˜
19:8 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsu˜
se”. 19:9 1 Selle all moeldakse kristlik˜
ku eluviisi ja opetust.
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gusid. a 12 Isegi kui haigetele
¨
˜
viidi higiratte ja pollesid, mis
olid puutunud tema keha vastu, b said nad terveks ja kur¨
¨
jad vaimud laksid neist val˜
ja. c 13 Kuid moned juudid,
¨
kes ringi randasid ja deemo¨
¨
neid valja ajasid, uritasid samuti isand Jeesuse nime lausudes inimestest kurje vaime
¨
¨
¨
valja ajada, oeldes: „Ma kasin
teid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab.” d 14 Seda tegid juudi peapreestri Skeua
seitse poega. 15 Ent kuri
vaim vastas neile: „Jeesust ma
tean e ja Paulus on mulle
tuttav, f aga kes teie olete?”
16 Seepeale kargas inimene,
kelles oli kuri vaim, neile kallale ja sai neist jagu, nii et
˜
nad pogenesid sellest majast
alasti ja haavatuna. 17 Sel˜
lest kuulsid Efesoses koik,
nii juudid kui ka kreeklased,
ja neid haaras hirm ning isand
¨
¨
Jeesuse nime ulistati vaga.
18 Paljud neist, kes olid saa¨
nud Jeesuse jungriteks, tulid
¨
ja tunnistasid oma patud ules
ning andsid neist avalikult teada. 19 Suur hulk neid, kes
˜
tegelesid maagiaga, toid oma
˜
raamatud kokku ja poletasid
¨
˜
¨
need ara koikide nahes. g Raamatute hind arvestati kokku ja
¨ ¨
leiti, et need olid vaart 50000
˜
¨
˜
hobetukki. 20 Jehoova sona
˜
˜
levis voimsasti ja voidutses. h
¨
¨
21 Parast neid sundmusi
¨
otsustas Paulus rannata Makedoonia i ja Ahhaia kaudu Je¨
ruusalemma. j Ta utles: „Kui
¨
¨
ma olen seal ara kainud, pean
¨
nagema ka Roomat.” k 22 Niisiis saatis ta Makedooniasse
oma kaks abilist, Timoteose l ja
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¨
Erastose, a aga ta ise jai veel
˜
moneks ajaks Aasia provintsi.
23 Sel ajal puhkesid Isan¨
da tee b parast rahutused. c
24 Mees nimega Demeetrios,
˜
kes oli hobesepp ja valmis˜
¨
tas hobedast vaikseid Artemi˜
¨
¨ ¨
se templeid, toi kasitooliste¨
d
le vaga suurt tulu. 25 Ta kogus nemad ja teised samal
¨ ¨
¨
alal tootajad kokku ning utles:
¨
„Mehed, te teate hasti, et meie
˜
˜
¨
joukus soltub sellest arist.
¨
26 Te naete ja kuulete, kuidas
see Paulus mitte ainult Efesoses,e vaid peaaegu kogu Aasia
provintsis on veennud suurt
hulka rahvast ja pannud nad
¨
uskuma, et katega tehtud jumalad polegi tegelikult juma¨
lad. f 27 Mitte ainult meie ari
¨
˜
ei ahvarda oht polu alla sat˜
tuda, vaid voib juhtuda, et
ka suure jumalanna Artemise templit ei peeta enam millekski ning see, keda kummardab kogu Aasia provints ja ter¨ ¨
ve maailm, jaab oma hiilgusest
ilma.” 28 Seda kuuldes said
¨
nad vaga vihaseks ja hakkasid karjuma: „Suur on efeslaste Artemis!”
˜
29 Kogu linnas vottis maad
segadus, inimesed tormasid
˜
koik koos teatrisse ja vedasid endaga kaasa makedoonlased Gaiuse ja Aristarhose, g kes olid Pauluse reisikaaslased. 30 Paulus tahtis minna rahva sekka, kuid
¨
jungrid ei lubanud. 31 Ise˜
¨
gi moned pidustuste ja mangude korraldajad1, kes suhtu˜
sid temasse sobralikult, saat˜
sid talle sona ja palusid, et ta
end teatrisse minekuga ohtu
˜
˜
19:31 1 Sona-sonalt „asiarhid”.
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¨
ei seaks. 32 Uhed rahva hul¨
gast karjusid uht ja teised
teist, sest rahvakogunemisel
valitses segadus ja suurem
osa inimestest ei teadnudki,
miks nad olid kokku tulnud.
¨
33 Siis toodi rahva seast valja Aleksandros, kelle juudid
¨
ette lukkasid. Aleksandros vii¨
pas kaega ja tahtis hakata
˜
rahva ees kaitsekonet pidama.
34 Aga kui nad aru said, et
˜
ta on juut, karjusid koik nagu
¨
uhest suust ligi kaks tundi:
„Suur on efeslaste Artemis!”
35 Kui linnakirjutaja1 oli
˜
lopuks rahva maha rahusta¨
nud, utles ta: „Efesose mehed,
kas on kedagi, kes ei teaks, et
efeslaste linn valvab suure Artemise templit ja tema taevast
mahalangenud kuju? 36 Kuna
keegi ei saa sellele vastu
¨ ¨
vaielda, siis jaage rahulikuks
¨
ja arge tegutsege tormakalt.
37 Te olete toonud siia me¨ ¨
hed, kes pole ei templiroovlid ega meie jumalanna teotajad. 38 Kui Demeetriosel a ja
¨
¨ ¨
kasitoolistel, kes on koos temaga, on kellegi vastu kaebust,
¨
siis selle jaoks on kohtupaevad ja prokonsulid1, nad esi¨ ¨
tagu oma suudistused kohtus.
39 Aga kui teil on nende vastu
¨
veel midagi, tuleb seda kasitleda korralisel rahvakoosolekul.
40 On oht, et meid hakatakse
¨
¨
¨ ¨
¨
tanase parast suudistama mas˜
sule ohutamises, sest meil po¨
˜
le seda mollu millegagi oigusta¨
da.” 41 Seda oelnud, saatis ta
rahva laiali.
˜
19:35 1 Korgeim ametnik Rooma impeeriumi teatud linnades. 19:38 1 Provintsi asehaldurid, kes allusid Rooma sena˜
tile. (Vt „Sonaseletusi”.)
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¨
Kui moll oli vaibunud,
lasi Paulus kutsuda
¨
jungrid, ning olles neid julgus¨
¨
tanud ja nendega huvasti jatnud, asus ta teele Makedoo¨
¨
niasse. 2 Kainud labi seal¨
sed paigad ja kosutanud jung˜
˜
reid paljude sonadega, joudis
ta Kreekasse. 3 Ta viibis seal
˜
kolm kuud. Siis motles ta
¨ ¨
purjetada Suuriasse, aga kuna juudid haudusid tema vas˜
tu salanou, a otsustas ta minna tagasi hoopis Makedoonia kaudu. 4 Teda saatsid
¨
Purrose poeg Soopatros Beroiast, tessalooniklased Aristarhos b ja Sekundus, Gaius
Derbest, Timoteos c ning Aasia
¨
provintsist Tuhhikos d ja Tro¨
e
fimos. 5 Need mehed laksid
¨
ees ara ja ootasid meid Troa¨
¨
ses. 6 Meie aga laksime pa¨
rast hapnemata leibade puha f
˜
Filippist merele ja joudsi¨
me viie paevaga nende juur¨
de Troasesse. Sinna me jaime
¨
seitsmeks paevaks.
¨
7 Kui olime nadala esime¨
¨ ¨
sel paeval sooma kogunenud,
hakkas Paulus kokkutulnute˜
le konet pidama, kuna ta ka¨
¨
vatses jargmisel paeval lahku˜
¨ ¨
da, ja ta¨ koneles kuni keskooni. 8 Ulemises toas, kuhu me
˜
olime kogunenud, poles see¨
parast palju lampe. 9 Aknalaual istus noormees nimega
¨
¨
Eutuhhos, kes vajus sugavasse unne, kui Paulus muudkui
¨ ¨
raakis. Magades kukkus ta kolmandalt korruselt alla, ning
˜
kui tema juurde jouti, oli ta
¨
surnud. 10 Paulus laks trepist alla, kummardus tema ko¨
hale,
embas teda g ja utles:
¨
¨
„Arge karatsege, sest ta on
¨
elus!” h 11 Siis laks ta trepist

20
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¨
ules ja asus esimesena toitu
˜
˜
votma ja soi. Ta vestles seal
˜
veel monda aega, kuni hakkas
¨
koitma, ning seejarel ta lah¨
kus. 12 Aga poiss viidi ara
˜
¨
elusana ja koik olid ulimalt
˜ ˜
roomsad.
¨
13 Meie laksime laevale ja
purjetasime Assosesse, kus
kavatsesime Pauluse pardale
˜
votta, nagu ta meile juhendid oli andnud, sest ta ise
kavatses minna sinna jalgsi.
¨
14 Kui ta meile Assosesse ja˜
˜
rele joudis, votsime ta par¨
¨
dale ja laksime Mituleenesse.
¨
¨
15 Jargmisel paeval purjeta˜
sime sealt edasi ja joudsime
¨
Kiosega kohakuti, aga paev
hiljem peatusime korraks Sa¨
¨
mosel ja sellest jargmisel pae˜
val joudsime Mileetosesse.
16 Paulus oli otsustanud Efe¨ ¨
˜
sosest a mooda soita, et Aasia
provintsis mitte aega viita. Ta
¨
kiirustas, sest tahtis, kui va˜
¨
¨
hegi voimalik, nadalatepuhaks
˜
Jeruusalemma jouda. b
17 Mileetosest saatis ta
˜
sona Efesosse ja kutsus sealse
koguduse vanemad enda juur˜
de. 18 Kui nad kohale joud¨
sid, utles ta neile: „Te teate
¨
hasti, millist elu ma teie
¨
keskel elasin esimesest paevast peale, kui ma Aasia
provintsi tulin. c 19 Ma teenisin Isandat suure alandlikkuse d ja pisaratega ning koge˜
sin juutide salasepitsuste tottu katsumusi. 20 Siiski ei
¨
¨ ¨
jatnud ma teile raakimata mi¨
dagi tarvilikku ega jatnud teid
˜
opetamata avalikult e ja majast
˜
majja. f 21 Ma andsin pohjalikult1 tunnistust nii juutidele
kui ka kreeklastele, et nad ka˜
˜
20:21 1 Voib tolkida ka „laialdaselt”.
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hetseksid oma patte a Jumala
ees ja usuksid meie isandasse
¨ ¨
¨
Jeesusesse. b 22 Nuud lahen
¨
ma puha vaimu sunnil Jeruusalemma, ehkki ma ei tea, mis
minuga seal juhtub. 23 Ma
¨
tean vaid seda, et puha vaim
aina hoiatab mind linnast lin¨
na ja utleb, et mind ootavad vangistus ja raskused. c
24 Siiski ei pea ma oma elu
¨
˜
sugugi tahtsaks, vaid tahan lo˜
d
petada voidujooksu ja teenistuse, mille ma olen saanud
meie isandalt Jeesuselt: anda
˜
pohjalikult tunnistust heast
˜
sonumist Jumala armu kohta.
25 Ma tean, et mitte keegi teist, kelle seas ma olen
Jumala kuningriiki1 kuuluta¨
nud, ei nae mind enam kunagi.
¨
¨
26 Seeparast kutsun ma tana teid tunnistajaks, et ma
˜
olen puhas koikide verest, e
27 sest ma pole teile Ju¨ ¨
mala tahtest1 midagi raakima¨ ¨
¨
¨
ta jatnud. f 28 Poorake tahelepanu iseendale g ja kogu kar¨
¨
jale, kelle ulevaatajateks puha
¨ ¨
vaim on teid maaranud, h et
te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, i kelle ta on ostnud omaenda poja verega. j
¨
29 Ma tean, et parast minu
¨
araminekut tulevad teie sekka
hirmsad hundid, k kes kohtlevad karja julmalt, 30 ja teie
˜
endi seast tousevad mehed,
¨ ¨
˜
kes vaanavad tode, et vedada
¨
¨
jungreid enda jarele. l
¨
¨
¨
31 Seeparast pusige arkvel
ja pidage meeles, et kolm aas¨ ¨
¨
tat, m ood ja paevad, ei laka¨
nud ma igauhele teist pisar˜
¨ ¨
silmil nou andmast. 32 Nuud
˜
˜
20:25 1 Voib tolkida ka „kuningavalit˜
˜
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usaldan ma teid Jumala ning
˜
tema armusonumi hoolde, mis
˜
voib kinnitada teie usku ja
¨
˜
¨
anda teile parandi koigi puhitsetute seas. a 33 Ma ei ole
˜
ihaldanud kellegi hobedat,
kulda ega riideid. b 34 Te tea¨
te, et nendesamade katega
olen ma hoolitsenud nii enda
kui ka nende vajaduste eest,
kes on koos minuga. c 35 Ma
˜
¨
olen teile koigiti naidanud, et
¨ ¨
te niiviisi tublisti tood te˜
hes d aitaksite norku ja peaksite meeles meie isanda Jee˜
¨
suse sonu, mis ta on oelnud:
˜
„Andmine teeb onnelikumaks
kui saamine.”” e
¨
36 Seda oelnud, laskus ta
˜
˜
koos koigi nendega polvili ja palvetas. 37 Siis puhke˜
sid nad koik nutma, kallistasid Paulust ja andsid talle hellalt suud. 38 Eriti kurvasta˜
sid neid tema sonad, et nad ei
¨
¨
nae teda enam kunagi. f Seejarel saatsid nad ta laeva.
¨
Kui olime parast tun¨
dekullast lahkuminekut
¨
merele lainud, hoidsime otse˜
¨
kurssi ja joudsime Kosile, jarg¨
misel paeval Rhodosele ning
sealt Patarasse. 2 Leidnud
Foiniikiasse suunduva laeva,
¨
laksime selle pardale ja asusi¨
me teele. 3 Kui Kuprose saar
¨
¨
nahtavale ilmus, jatsime selle
endast vasakule, purjetasime
¨ ¨
edasi Suuria poole ja maabu¨ ¨
sime Tuuroses, kus laeva last
pidi maha laaditama. 4 Me
¨
¨
¨
otsisime jungrid ules ja jai¨ ¨
¨
me Tuurosesse seitsmeks pae¨
¨
vaks. Nad utlesid puha vaimu
˜
mojul Paulusele korduvalt, et
¨
ta ei laheks Jeruusalemma. g
¨
5 Kui meie sealoleku aeg labi
sai, me lahkusime, aga ne-
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˜
mad koik koos naiste ja laste¨
ga saatsid meid linnast valja.
˜
Rannas me laskusime polvili,
¨
¨
palvetasime 6 ja jatsime uks¨
¨
teisega huvasti. Siis me laksime laeva peale, nemad aga
¨ ¨
poordusid tagasi koju.
¨ ¨
7 Tuurosest me purjetasime Ptolemaisesse, tervitasime
¨
¨
¨
seal vendi ja jaime uheks pae¨
vaks nende juurde. 8 Jarg¨
¨
misel paeval jatkasime teekonda ja saabusime Kaisareasse
˜
ning astusime sisse hea sonumi kuulutaja1 Filippuse maj¨
ja ja jaime tema juurde. Ta
¨
oli uks neist seitsmest mehest.2 a 9 Sel mehel oli ne¨
¨ ¨
li vallalist tutart, kes raakisid
prohvetlikult. b 10 Kui olime
¨
seal viibinud juba mitu paeva,
tuli Juudamaalt alla prohvet,
kelle nimi oli Agabos. c 11 Ta
˜
tuli meie juurde, vottis Paulu¨ ¨
se voo ning sidus oma jalad ja
¨
¨
kaed kinni ja lausus: „Nii utleb
¨
puha vaim: „Mehe, kellele see
¨ ¨
voo kuulub, seovad juudid Jeruusalemmas samamoodi kinni d ja annavad ta mittejuuti¨
de katte.”” e 12 Seda kuuldes
hakkasime koos sealolijatega
¨
Paulust anuma, et ta ei laheks
¨
ules Jeruusalemma. 13 Ent
tema vastas: „Miks te nutate
¨ ¨
ja puuate mu meelt muuta? Ma
¨
olen valmis mitte uksnes laskma end kinni siduda, vaid ka
surema Jeruusalemmas oma
¨
isanda Jeesuse nime parast.” f
14 Kui ta ei lasknud ennast
¨
¨
umber veenda, ei kainud me
¨
talle enam peale ja utlesime:
¨
„Sundigu Jehoova tahtmine.”
˜
˜
¨
21:8 1 Voib tolkida ka „misjonar”. 2 Fi¨
lippus oli uks neist seitsmest mehest,
¨
kelle apostlid olid Jeruusalemmas valja
valinud.
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¨
¨
15 Parast neid paevi sead¨
sime end rannakuks valmis
ja hakkasime minema Jeruu˜
¨
salemma. 16 Moned jungrid
Kaisareast tulid samuti koos
¨
meiega ja viisid meid Kup¨
roselt parit Mnaasoni-nimelise
¨
mehe juurde, kes oli uks esi¨
mesi jungreid ja kes meid oma
˜ ˜
kodus voorustas. 17 Kui me
˜
˜
Jeruusalemma joudsime, vot˜ ˜
sid vennad meid roomsalt vas¨
¨
¨
tu. 18 Jargmisel paeval laks
Paulus koos meiega Jaakobu˜
se a juurde ja koik vanemad
olid samuti kohal. 19 Paulus
¨
tervitas neid ning jutustas uksikasjalikult, mida Jumal oli
¨ ¨
tema kuulutustoo kaudu mittejuutide seas teinud.
¨
20 Seda kuulnud, ulistasid
¨
nad Jumalat, kuid utlesid tal¨
le: „Sa naed, vend, et tuhanded juudid on saanud Jee¨
˜
suse jungriteks ning nad koik
¨
on innukad taitma Moosese
seadust. b 21 Aga nendeni on
˜
joudnud sinu kohta kuuldu˜
˜
sed, et sa opetad koiki juute teiste rahvaste seas Moo¨
sese seadusest taganema, oeldes, et neil pole vaja oma
¨
˜
¨
lapsi umber loigata ega jargi¨
da tavaparaseid kombeid. c
22 Mida siis teha? Nad saavad kindlasti kuulda, et sa
¨
oled saabunud. 23 Seeparast
¨
tee nii, nagu me sulle utleme.
Meil on neli meest, kes on and˜
˜
nud tootuse. 24 Vota need
mehed endaga kaasa, puhasta
end rituaalselt koos nendega
ja kanna nende kulud, et nad
˜
voiksid pea paljaks ajada. Siis
˜
saavad koik teada, et kuuldu˜
sed sinust ei vasta toele, vaid
¨
et sa elad korralikult ja jargid ka ise Moosese seadust. d
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25 Aga mis puutub mittejuutidest usklikesse, siis me oleme
andnud neile kirjalikult teada oma otsusest, et neil tuleb
hoiduda ebajumalatele ohver¨
datust,a verest, b lambunust c ja
hoorusest.” d
¨
¨
˜
26 Jargmisel paeval vottis Paulus need mehed endaga kaasa, puhastas end ri¨
tuaalselt koos nendega e ja laks
templisse, et teada anda, mil¨
lal rituaalse puhastamise pae¨
vad tais saavad ja nende iga¨
uhe eest ohvriand tuuakse.
¨
27 Kui need seitse pae˜
˜
¨
va olid lopule joudmas, nagid
Aasiast tulnud juudid Paulust
templis, kihutasid terve rah¨
˜
va ules, votsid ta kinni 28 ja
¨ ¨
huudsid: „Iisraeli mehed, tulge appi! See on see mees,
˜
˜
kes opetab koikjal meie rahva, seaduse ja selle paiga koh˜
¨ ¨
ta polastusvaarseid asju. Ja ta
on veel toonud ka kreeklasi
¨
templisse ning ruvetanud selle
¨
¨
puha paiga!” f 29 Nad utlesid
¨
seda selleparast, et nad olid
¨
nainud enne linnas koos tema¨
ga efeslast Trofimost g ning jareldasid, et Paulus oli toonud ta templisse. 30 Kogu
¨
¨
linnas laks molluks, rahvas
jooksis kokku, haaras Paulusest kinni ja vedas ta temp¨
list valja ning otsekohe sule¨ ¨
ti uksed. 31 Kui rahvas puu¨
dis teda ara tappa, teatati
¨
¨
vaesalga tuhatkonnaulemale1,
et kogu Jeruusalemmas valitseb segadus. 32 Sedamaid
˜
¨
˜
vottis tuhatkonnaulem sodu¨
rid ja sadakonnaulemad ning
jooksis alla nende juurde. Kui
˜
˜
˜
21:31 1 Voib tolkida ka „sojatribuunile”,
˜
˜
leegioni korgem ohvitser Rooma soja¨
vaes.
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¨
¨
rahvas markas tuhatkonnaule˜
˜
mat ja sodureid, lopetati Pauluse peksmine.
¨
33 Tuhatkonnaulem astus
˜
ligi, vottis Pauluse vahi alla ja
¨
kaskis ta kahe ketiga ahelda¨
da. a Siis ta kusis, kes ta on
ja mida ta on teinud. 34 Aga
¨
¨
uhed rahva seast karjusid uht
ja teised teist. Kuna ta ei suut¨
˜
nud larmi tottu midagi kindlat
¨
teada saada, kaskis ta Pauluse
kasarmusse viia. 35 Ent kui
˜
˜
Paulus trepile joudis, tuli so¨
duritel teda vagivaldse rahva¨
hulga parast kanda, 36 sest
¨
rahvas jargnes talle ja karjus:
¨
„Tapke ta ara!”
37 Kui Paulust kasarmus¨
se viidi, utles ta tuhatkonna¨
ulemale: „Kas ma tohin sul¨
le midagi oelda?” Tema vastas:
„Kas sa oskad kreeka keelt?
38 Kas sa polegi see egiptla˜
¨
ne, kes moni aeg tagasi massu
˜
tostis ja 4000 pistodameest1
˜
¨
korbesse viis?” 39 Siis utles
Paulus: „Ma olen juut b ja kuulsa Kiliikia linna Tarsose c kodanik. Palun luba mul rahvale
˜
konelda.” 40 Saanud loa, viipas Paulus trepil seistes rah¨
˜
vale kaega. Kui koik vaikseks
¨
¨ ¨
jaid, poordus ta nende poole
¨
heebrea keeles d ja utles:
„Mehed, vennad ja isad,
kuulake, mis mul on
¨
enda kaitseks oelda!” e 2 Kui
¨ ¨
nad kuulsid, et ta raagib nen¨
dega heebrea keeles, jaid nad
¨
veelgi vaiksemaks ja ta utles:
¨
f
3 „Ma olen juut, sundinud Kiliikiamaal Tarsoses, g kuid hariduse olen saanud siin selles
˜
linnas Gamaalielilt, h kes ope-
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˜
˜
21:38 1 Voib tolkida ka „sikariooti”; juu¨ ¨
¨
tide aarmusliku poliitilise ruhmituse liikmed, kes tapsid oma poliitilisi vastaseid.

c Ap 8:3
Ap 9:1, 2
Ap 26:9–11
1Ti 1:12, 13

d Ap 9:3–8
Ap 26:13–15

e Ap 26:16

tas mind esiisade seadust ran¨
gelt taitma a ja teenima innukalt Jumalat, nii nagu teie
˜
¨
¨
koik tanasel paeval seda teete. b 4 Ma kiusasin taga Isanda tee1 pooldajaid ja lasin
neid tappa. Ma sidusin kinni ja
heitsin vanglasse nii mehi kui
˜
ka naisi, c 5 nagu voivad tun¨
nistada ulempreester ja ter˜
ve vanemate noukogu. Nende
¨
kaest sain ma ka kirjad, et viia
need juudi vendadele Damaskusse. Ma olin sinna minemas
ja tahtsin need, kes seal olid,
kinni siduda ja tuua nad karistamiseks Jeruusalemma.
6 Aga kui ma olin teel sin˜
na ja olin joudnud Damaskuse
¨
˜
¨
lahedale, loi keskpaeva paiku
¨
¨
¨
akitselt minu umber sarama
suur valgus taevast. d 7 Ma
kukkusin maha ja kuulsin, kui¨
¨ ¨
¨
das uks haal mulle utles:
„Saul, Saul, miks sa mind taga
kiusad?” 8 Ma vastasin: „Kes
¨
sa oled, isand?” Ta utles mulle: „Mina olen naatsaretlane
Jeesus, keda sa taga kiusad.”
9 Minuga koos olnud mehed
¨
¨
nagid kull valgust, aga ei saa¨ ¨
¨
nud aru, mida haal mulle ut¨
¨
les. 10 Seejarel ma utlesin:
„Isand, mida ma pean tege¨
˜
ma?” Isand utles mulle: „Touse, mine Damaskusse ja seal
¨ ¨
˜
raagitakse sulle koigest, mida
sa pead tegema.” e 11 Kuna
¨
aga sarav valgus oli mind pimestanud, talutasid mu kaas¨
lased mind kattpidi Damaskusse.
12 Siis tuli Hananias, Moo¨
sese seaduse jargi jumalakart˜
lik mees, kelle kohta koik
¨ ¨
sealsed juudid head raakisid,
˜
22:4 1 Selle all moeldakse kristlikku elu˜
viisi ja opetust.
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¨
˜
13 minu juurde. Ta jai mu kor¨
vale seisma ja utles: „Saul, mu
¨
vend, tulgu su nagemine tagasi!” Selsamal hetkel sain
¨
¨
ma nagemise tagasi ja nagin
¨
teda. a 14 Ta utles: „Meie esiisade Jumal on valinud sind, et
˜
sa opiksid tundma tema tahet,
¨
˜
naeksid seda oiget b ja kuu¨ ¨
leksid tema haalt, 15 sest sa
pead olema tema tunnistaja
˜
¨ ¨
koigi inimeste ees ja raakima
¨
sellest, mida sa oled nainud
ja kuulnud. c 16 Miks sa viivitad? Lase end ristida ja pese
¨
¨ ¨
ara oma patud, d huudes appi
tema nime.” e
17 Kui ma olin Jeruusalem¨ ¨
ma tagasi poordunud f ja pal¨
vetasin templis, sain ma na¨
gemuse, 18 milles Isand utles mulle: „Kiirusta, mine rut¨
tu Jeruusalemmast ara, sest
˜
nad ei vota kuulda seda, mida sa minu kohta kuulutad.” g
19 Ma laususin: „Isand, nad
¨
teavad hasti, et ma vangista¨
¨
sin ja peksin uhes sunagoogis
¨
teise jarel neid, kes sinusse
usuvad. h 20 Kui sinu tunnistaja Stefanos tapeti, seisin ma
seal ja kiitsin selle heaks ning
valvasin tema tapjate kuube¨
sid.” i 21 Sellegipoolest utles
ta mulle: „Mine, sest ma saadan su kaugete rahvaste juurde.”” j
22 Sinnamaani inimesed
kuulasid teda, aga siis hakka˜
sid nad karjuma: „Korvaldage
niisugune inimene maa pealt!
Temasugune ei tohiks elada!”
23 Kuna nad karjusid, loopisid oma kuubesid ja viskasid
˜
¨
tolmu ohku, k 24 kaskis tu¨
hatkonnaulem Pauluse kasarmusse viia ja teda piitsutades
¨
˜
ule kuulata, et jouda selgu-
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sele, miks nad tema peale
niiviisi karjuvad. 25 Aga kui
Paulus oli piitsutamiseks kin¨
ni seotud, utles ta sadakon¨
naulemale, kes seal seisis:
„Kas seadus lubab teil piitsaga peksta Rooma kodanikku,
¨ ¨
˜
keda pole suudi moistetud1?” a
¨
26 Kui sadakonnaulem seda
¨
kuulis, laks ta tuhatkonna¨
ulema juurde ja teatas sel¨
lest, oeldes: „Mis sa kavatsed teha? See inimene on
¨
Rooma kodanik.” 27 Siis laks
¨
tuhatkonnaulem
Pauluse
juur¨
¨
de ja kusis: „Utle mulle, kas
sa oled Rooma kodanik?” Ta
vastas: „Jah, olen.” 28 Tu¨
hatkonnaulem lausus seepeale: „Mina ostsin endale koda˜
nikuoigused suure raha eest.”
¨
Paulus utles: „Aga mina sain
¨
need sundides.” b
29 Mehed, kes pidid hakka¨
ma teda piinama ja ule kuula¨
ma, laksid kohe tema juurest
¨
¨
ara. Kui tuhatkonnaulem sai
teada, et Paulus on Rooma ko˜
danik, loi ta kartma, kuna ta
oli tema ahelaisse pannud. c
¨
30 Tuhatkonnaulem laskis
¨
¨
Pauluse jargmisel paeval ahe¨
latest vabaks ning kaskis
peapreestritel ja kogu sanhedrinil kokku tulla, sest ta tah˜
tis selgusele jouda, milles juu¨ ¨
did teda suudistavad. Ta viis
Pauluse alla ning pani ta nende keskele seisma. d
Paulus vaatas sanhedri¨
ni poole ja utles: „Mehed, vennad, ma olen elanud
¨
¨
Jumala ees taiesti puhta suda¨
metunnistusega e kuni tanase
¨
¨
paevani.” 2 Seepeale kaskis

23

˜
˜
¨
22:25 1 Voib tolkida ka „kelle ule pole ko˜
hut moistetud”.
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¨
ulempreester Hananias neil,
˜
kes Pauluse korval seisid, talle
¨ ¨
¨
vastu suud luua. 3 Siis utles
¨
¨ ¨
Paulus talle: „Kull Jumal loob
sind, sa lubjatud sein! Kas sa
¨
istud siin, et minu ule seadu¨
˜
se jargi kohut moista, ja sa¨
mal ajal astud seadusest ule,
¨
¨ ¨
˜
kaskides mind luua?” 4 Kor¨
valseisjad utlesid: „Kas sa sol¨
vad Jumala ulempreestrit?”
5 Paulus kostis: „Vennad, ma
¨
ei teadnud, et ta on ulempreester. On ju kirjutatud: „Sa
¨
ei tohi oma rahva ulemast hal¨ ¨
vasti raakida.”” a
6 Teades, et osa neist on
saduserid ja osa variserid,
¨ ¨
huudis Paulus sanhedrini ees:
„Mehed, vennad, ma olen variser b ja variseri poeg! Minu
¨
˜
ule moistetakse praegu ko¨
˜
hut surnute ulestousmisloo¨
˜
tuse parast.” 7 Tema sona¨
de parast tekkis variseride ja
¨
saduseride vahel tuli ning
kohalolijad jagunesid kaheks.
˜
8 Saduseride sonul pole ei
¨
˜
ulestousmist, ingleid ega vaime, aga variserid usuvad neid
˜
¨
koiki. c 9 Puhkes suur larm
˜
ning moned kirjatundjad vari˜
seride hulgast tousid ja hak¨
kasid agedalt vaidlema: „Me
ei leia selle mehe juures mi˜
˜
dagi halba. Voib-olla ongi moni
˜
¨ ¨
vaim voi ingel temaga raa¨
d
kinud.” 10 Kui tuli suureks
paisus, hakkas tuhatkonna¨
ulem kartma, et Paulus rebi˜
¨
˜
takse lohki, ja kaskis soduritel alla minna, Pauluse nende
¨
keskelt ara tuua ja kasarmusse viia.
¨
¨ ¨
11 Jargmisel o ol seisis
˜
¨
Isand Pauluse korval ja utles:
„Ole julge! e Nagu sa oled and˜
nud minu kohta pohjalikult
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tunnistust Jeruusalemmas, nii
pead sa seda tegema ka Roomas.” a
¨
˜
12 Kui valgeks laks, solmisid juudid salaliidu ja andsid
¨ ¨
vande, et nad ei soo ega joo
enne, kui on Pauluse tapnud.
˜
¨
13 Selle vandenouga uhines
rohkem kui 40 meest. 14 Nad
¨
laksid peapreestrite ja vane¨
mate juurde ning utlesid: „Me
¨
oleme puhalikult vandunud, et
¨ ¨
me ei soo midagi enne, kui oleme Pauluse tapnud. 15 See¨
¨
parast oelge koos sanhedriniga
¨
tuhatkonnaulemale, et ta tooks
Pauluse alla teie juurde, otsekui tahaksite tema asjas mida¨
¨
gi tapsemalt valja uurida. Aga
˜
enne kui ta kohale jouab, tapa¨
me meie ta ara.”
˜
16 Ent Pauluse oepoeg kuulis nende varitsusplaanist ning
¨
laks kasarmusse ja teatas sellest Paulusele. 17 Siis kut¨
¨
sus Paulus uhe sadakonnaule¨
ma enda juurde ja utles: „Vii
¨
see noormees tuhatkonnaulema juurde, sest tal on midagi
temale teatada.” 18 See viis¨
ki ta tuhatkonnaulema juur¨
de ning utles: „Vang Paulus
kutsus mind enda juurde ja palus mul tuua see noormees sinu juurde, sest tal on sulle mi¨
dagi oelda.” 19 Tuhatkonna¨
¨
˜
ulem viis ta kattpidi korvale ja
¨
kusis omavahel olles: „Mis sul
on mulle teatada?” 20 Noor¨
mees utles: „Juudid on omavahel kokku leppinud, et paluvad sul homme tuua Pauluse alla sanhedrini ette, otsekui tahaksid nad tema asjas
¨
midagi tapsemalt
teada saa¨
b
da. 21 Ara lase neil end
veenda, sest rohkem kui 40
nende meest varitseb teda ja
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¨ ¨
on andnud vande, et nad ei soo
¨
ega joo enne, kui on ta ara tap¨ ¨
nud. a Nuud on nad valmis ja
¨
ootavad, et sa taidaksid nende palve.” 22 Seepeale saa¨
tis tuhatkonnaulem noormehe
¨
minema, keelates teda: „Ara
¨ ¨
raagi kellelegi, et sa mulle sellest teada andsid.”
¨
23 Tuhatkonnaulem kutsus
enda juurde kaks sadakonna¨
¨
ulemat ja utles: „Pange val˜
¨
mis 200 sodurit, et need lahek¨ ¨
sid kolmandal ootunnil1 otsejoones Kaisareasse, samuti 70
ratsanikku ja 200 odameest.
24 Seadke Pauluse jaoks ka
hobused valmis, et viia ta
turvaliselt maavalitseja Felixi
juurde.” 25 Ja ta kirjutas sellise kirja:
26 „Claudius Lysias tervitab
˜
korgeaulist maavalitsejat Felixit! 27 Selle mehe olid juu˜
did kinni votnud ja tahtsid ta
¨
¨
ara tappa, kuid mina laksin kii˜
resti oma soduritega vahele ja
¨ ¨
paastsin ta, b sest ma olin teada saanud, et ta on Rooma
kodanik. c 28 Kuna ma soovi¨
sin valja uurida, milles nad te¨ ¨
da suudistavad, viisin ma ta alla nende sanhedrini ette. d
¨ ¨
29 Ma leidsin, et teda suudistatakse asjades, mis puudutavad nende seadust, e kuid pol¨
nud uhtki sellist kaebust, mil¨
¨ ¨
le parast ta oleks vaarinud sur˜
ma voi vangiahelaid. 30 Kuna
˜
mulle aga teatati salanoust self
le mehe vastu, saadan ma ta
¨
kohe sinu juurde ning kasin
¨ ¨
¨ ¨
suudistajatel sinu ees raakida,
mis neil on tema vastu.”
˜
˜
31 Sodurid votsidki saadud
korralduse kohaselt Pauluse g
23:23 1 Umbes kell 21.

APOSTLITE TEOD 23:22–24:6

Ap 28:22

¨ ¨
ja viisid ta oosel Antipatrises¨
¨
¨
se. 32 Jargmisel paeval laksid ratsanikud temaga edasi,
˜
¨ ¨
teised sodurid poordusid aga
tagasi kasarmusse. 33 Rat¨
sanikud laksid Kaisareasse,
andsid kirja maavalitsejale ja
viisid ka Pauluse tema ette.
¨
34 Maavalitseja luges kirja la¨
bi ja kusis, millisest provint¨
sist Paulus parit on, ning sai
teada, et Kiliikiast. a 35 Ta
¨
¨
utles: „Ma kuulan su ule siis,
¨ ¨
¨
˜
kui su suudistajad parale joua¨
vad.”b Ja ta kaskis teda Herodese lossis valve all hoida.
¨
¨
Viie paeva parast tuli
¨
Kaisareasse ulemprees˜
ter Hananias c koos mone vane˜
ma ja konemees1 Tertullusega
ning nad esitasid maavalitse¨ ¨
jale d ametliku suudistuse Pauluse vastu. 2 Kui Tertulluse¨
le marku anti, hakkas ta Pau¨ ¨
¨
lust suudistama, oeldes:
˜
¨
„Kuna me moistame, et tanu
sinule on meil suur rahu ja
¨
˜
et sinu ettenagelikkuse tottu
on meie rahva seas aset
leidnud mitmesugused uuendused, 3 oleme selle eest
¨
igal ajal ja igal pool uli¨
˜
malt tanulikud, korgeauline
Felix. 4 Aga et sind mitte
kauem kinni pidada, anun ma,
¨
et sa oma lahkuses meid luhi¨
dalt ara kuulaksid. 5 Me oleme leidnud, et see mees on ot˜
¨
sekui katk1.e Ta ohutab massu f
˜
koigi juutide seas kogu maail¨
mas ja on uks naatsaretlaste
¨
sekti ninamehi. g 6 Ta uritas
¨
ka templit ruvetada ja see¨
˜
parast me votsime ta kinni. h

h Ap 21:27, 28

˜
˜
24:1 1 Voib tolkida ka „advokaat”. 24:5
˜
˜
1 Voib tolkida ka „see mees on rahutuste tekitaja”.
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¨
7 - - -1 8 Kui sa teda ule kuu˜
lad, saad ise teada koigest,
¨ ¨
milles me teda suudistame.”
¨
9 Seejarel hakkasid ka juu¨ ¨
did Paulust suudistama, kin˜
˜
nitades, et see koik on tosi.
10 Kui maavalitseja Paulusele
¨ ¨
noogutas, et see raakima hak¨
kaks, utles Paulus:
„Kuna ma tean, et sa oled
palju aastaid olnud sellele rah˜
¨ ¨
vale kohtumoistjaks, siis raagin ma meelsasti enda kait˜
seks. a 11 Sa void ise kontrol¨ ¨
lida, et sellest pole moo¨
dunud kahtteist paevagi, kui
¨
¨
ma laksin ules Jeruusalemma Jumalat kummardama. b
12 Nad pole leidnud mind
templis kellegagi vaidlemas
¨
˜
ega s unagoogides voi lin¨
¨
nas rahvast ules assitamas.
˜
13 Samuti ei saa nad toestada sulle seda, milles nad mind
¨ ¨
praegu suudistavad. 14 Aga
ma tunnistan sulle, et selle
¨
jumalateenimisviisi jargi, mida
nad nimetavad sektiks, teenin ma oma esiisade Juma˜
lat c ja usun koike, mis on kirjas Moosese seaduses ja prohvetiraamatutes. d 15 Mul on
sama lootus mis neil mees¨
¨
tel, et Jumal aratab ules e
˜
¨
nii oiged kui ka ulekohtused. f
¨
¨ ¨
16 Seeparast ma puuan ala¨
ti hoida puhast sudametunnistust Jumala ja inimeste ees. g
¨
17 Ma tulin parast mitmeid
aastaid Jeruusalemma oma
rahvale annetusi tooma h ja
Jumalale ohverdama. 18 Kui
ma olin seda tegemas, leidsid nad mu templist rituaalselt puhastatuna, i mitte rah¨
vamurru keskelt ega mollu te24:7 1 See salm puudub vanimates kree¨
kakeelsetes kasikirjades. (Vt lisa A3.)
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˜
kitamast. Ent seal olid moned Aasia provintsi juudid,
19 kes peaksid siin sinu ees
¨ ¨
olema ja mind suudistama, kui
neil on midagi minu vastu. a
˜
¨
20 Voi oelgu siinolijad ise,
¨ ¨
millise suu nad leidsid mul olevat, kui ma seisin sanhedrini
¨
¨
ees, 21 valja arvatud see uks
¨ ¨
lause, mis ma huudsin nen¨
de keskel seistes: „Minu ule
˜
¨
moistetakse tana teie ees ko¨
˜
¨
hut surnute ulestousmise pab
rast!””
¨
22 Kuna Felix teadis pa¨
˜
ris hasti koike Isanda teega1 c
¨
seotut, lukkas ta asja edasi
¨
¨
ja utles: „Kui tuhatkonnaulem
Lysias alla tuleb, siis ma langetan selles asjas otsuse.”
¨
23 Ta andis sadakonnaulema¨
le kasu, et seda meest tuleb
vahi all pidada, kuid anda talle
˜
˜
monevorra vabadust ja lubada
omadel tema eest hoolt kanda.
˜
¨
¨
24 Mone paeva parast tuli
Felix koos oma naise Drusillaga, kes oli juut, ja laskis kutsuda Pauluse ning kuulas teda,
¨ ¨
kui ta raakis usust Kristus Jeesusesse.d 25 Ent kui Paulus
¨ ¨
˜
raakis oigusest, enesevalitsu˜
sest ja tulevasest kohtumoist¨
e
misest, kohkus Felix ja ut¨
les: „Mine praegu ara, aga kui
mul on rohkem aega, lasen ma
¨
sind jalle kutsuda.” 26 Samas
¨
lootis ta Pauluselt altkaemak¨
su saada. Seeparast lasi ta teda
sageli enda juurde kutsuda ja
vestles temaga. 27 Ent kui oli
¨ ¨
moodunud kaks aastat, asus
¨
Felixi jarel ametisse Porcius
¨
Festus. Felix oli jatnud Pauluse
˜
vahi alla, kuna ta soovis voita
f
juutide poolehoidu.
˜
24:22 1 Selle all moeldakse kristlikku
˜
eluviisi ja opetust.
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¨
¨
Kolm paeva parast seda,
kui Festus a oli provintsi1
˜
joudnud ja ametisse asunud,
¨
laks ta Kaisareast Jeruusalemma. 2 Peapreestrid ja juu¨
tide tahtsamad mehed esitasid talle kaebuse Pauluse vastu. b Nad palusid Festust, 3 et
ta osutaks neile teene ja saadaks Pauluse Jeruusalemma.
Aga nad kavatsesid Paulust
varitseda ja ta tee peal tappa. c
4 Kuid Festus vastas, et Pau¨ ¨
lus jaab Kaisareasse ja et temagi kavatseb varsti sinna tagasi
¨
˜
minna. 5 Ta utles: „Teie mojukad mehed tulgu koos minu¨ ¨
ga alla ja suudistagu teda seal,
˜
kui see mees on toesti midagi
halba teinud.” d
6 Viibinud seal umbes ka˜
¨
¨
¨
heksa voi kumme paeva, laks
¨
ta alla Kaisareasse, istus jarg¨
¨
misel paeval kohtujarjele ja
¨
kaskis Pauluse sisse tuua.
7 Kui Paulus sisse tuli, ko¨
gunesid tema umber Jeruusalemmast tulnud juudid, kes
¨
esitasid tema vastu palju ran¨ ¨
ki suudistusi, mille kohta nad
˜
ei suutnud toendeid tuua. e
¨
8 Paulus utles enda kaitseks: „Ma pole eksinud ei juutide seaduse, templi ega keisri
vastu.” f 9 Kuna Festus soovis
˜
voita juutide poolehoidu,g vastas ta Paulusele: „Kas sa tahad
¨
minna ules Jeruusalemma, et
¨
ma seal sinu ule neis asjus
˜
kohut moistaksin?” 10 Aga
¨
Paulus utles: „Ma seisan keisri
¨
kohtujarje ees. Siin peab minu
¨
˜
ule kohut moistetama. Ma pole
juutidele midagi halba teinud,
¨
¨
nagu sa ka ise vaga hasti
˜
tead. 11 Kui ma olen toepoo-

25

25:1 1 St Juudamaa provintsi, mille valitseja residents asus Kaisareas.
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lest kurjategija ja olen teinud
¨ ¨
midagi, mis on surma vaart, a
¨ ¨
ei palu ma surmast paasemist.
Aga kui minu vastu esitatud
¨ ¨
suudistustel pole mingit alust,
˜
ei voi keegi mind nende meele¨
heaks neile ule anda. Ma soo¨
˜
vin, et minu ule moistaks ko¨ ¨
hut keiser!” b 12 Festus raa˜
kis oma nounikega ning vastas
siis: „Keisri kohut sa oled soo¨
vinud, keisri ette sa ka lahed!”
˜
¨
¨
13 Mone paeva parast saabusid kuningas Agrippa1 ja
Berenike Kaisareasse Festuse juurde viisakusvisiidile.
14 Kuna nad veetsid seal mitu
¨
˜
paeva, toi Festus Pauluse koh¨
tuasja kuninga ette, oeldes:
¨
„Siin on uks mees, kelle
¨
Felix vangi jattis. 15 Kui ma
¨ ¨
olin Jeruusalemmas, raakisid mulle temast juutide peapreestrid ja vanemad c ning
¨ ¨
˜
palusid tema suudimoistmist.
16 Mina aga vastasin neile,
et roomlastel pole tavaks
¨ ¨
kedagi tema s uudistajatele
¨
nende meeleheaks ule an¨ ¨
da, enne kui suudistatav on
¨
¨
kohtunud naost nakku oma
¨ ¨
˜
suudistajatega ja saanud voi˜
maluse enda kaitseks konel˜
da. d 17 Kui nad siis siia joudsid, ei viivitanud ma, vaid is¨
¨
tusin jargmisel paeval koh¨
¨
tujarjele ja kaskisin selle
¨ ¨
mehe sisse tuua. 18 Suudistajad astusid ette, kuid ei pan¨ ¨
¨
nud talle suuks uhtki kuritegu, mida ma arvasin teda teinud olevat. e 19 Neil olid temaga lihtsalt mingid vaidlused
oma jumala kummardamise1
¨
parast f ja kellegi surnud Jee¨
¨
suse parast, keda Paulus vaitis
25:13 1 Herodes Agrippa II. 25:19
˜
˜
1 Voib tolkida ka „oma religiooni”.

APOSTLITE TEOD 25:20–26:10

˜
elavat. a 20 Olles noutu, mida
nende vaidluste suhtes ette
˜
¨
votta, kusisin ma, kas ta ei tahaks minna Jeruusalemma ja
¨
lasta enda ule seal neis asjus
˜
kohut moista. b 21 Aga kui
Paulus avaldas soovi, et teda
hoitaks vahi all, kuni Tema
Majesteet1 otsuse teeb, c siis
¨
ma kaskisingi teda kinni pidada seni, kuni ma ta keisri juurde saadan.”
¨
22 Siis utles Agrippa Festusele: „Ma tahaksin kuulda,
¨
mida sel mehel on oelda.” d
Tema lausus: „Homme saad
¨
sa teda kuulata.” 23 Jargmi¨
sel paeval tulid Agrippa ja
Berenike suurejooneliselt ko˜
hale ja astusid vastuvotusaa¨
li koos tuhatkonnaulemate ja
¨
linna ulikutega. Kui Festus
¨
kasu andis, toodi Paulus sisse.
¨
24 Festus utles: „Kuningas
˜
Agrippa ja koik, kes olete koos
¨
meiega! Te naete seda meest,
¨
kelle parast on minu poole
¨ ¨
˜
poordunud koik juudid nii Jeruusalemmas kui ka siin. Nad
˜
noudsid karjudes tema surma. e 25 Aga ma olen aru saanud, et ta pole teinud mida¨ ¨
gi, mis oleks surma vaart. f Kui
ta siis ise soovis Tema Majesteedi kohut, otsustasin ma ta
keisri ette saata. 26 Ent mul
pole oma isandale tema kohta
midagi kindlat kirjutada. See¨
˜
˜
parast toin ma ta teie koigi
ette ja eriti sinu ette, kuningas
¨
Agrippa, et mul parast juurdlust oleks midagi kirjutada.
˜
27 Sest mulle ei tundu moistlik vangi edasi saata, ilma et
˜
˜
25:21 1 Voib tolkida ka „Augustus”. Siin
viitab see tiitel keiser Nerole, kes oli nel¨
jas keiser parast Octavianust, kes esimesena seda tiitlit kandis.
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¨ ¨
ma teataksin, milles teda suudistatakse.”
¨
Agrippa a utles Paulusele: „Sul on luba enda
¨ ¨
kaitseks raakida.” Siis Paulus
¨
˜
sirutas kae ja hakkas konelema:
˜
2 „Ma olen onnelik, kunin¨
gas Agrippa, et saan tana siin,
˜
sinu ees, enda kaitseks sona
˜
˜
votta koigis neis asjus, mil¨ ¨
les juudid mind suudistavad, b
˜
3 eriti kuna sa oled koigi juu¨
di kommete ja vaidluskusimus¨
te asjatundja. Seeparast palun
ma sind, et sa mu kannatlikult
¨
ara kuulaksid.
4 Mis puutub minu eluviisi noorusest alates oma rahva
hulgas ja Jeruusalemmas, siis
˜
see on teada koigile juutidele. c
5 Nad on mind pikka aega
tundnud ja teavad, kui nad
vaid soovivad seda tunnistada, et ma elasin variseri elu, d
¨
˜
jargides meie religiooni koige
¨
˜
rangema ruhmituse opetusi. e
¨ ¨
6 Ometi seisan ma nuud koh¨
tu ees, sest ma loodan naha
˜
¨
selle tootuse taitumist, mille
Jumal andis meie esiisadele. f
˜
¨
7 Sellesama tootuse taitumist
ootavad ka meie kaksteist suguharu, teenides Jumalat in¨ ¨
¨
nukalt ood ja paevad. Selle
¨
¨ ¨
lootuse parast suudistavadki
˜
mind juudid, g korgeauline kuningas.
˜
8 Miks on monel teie hulgast raske uskuda, et Jumal
¨
¨
surnuid ules aratab? 9 Minagi arvasin, et pean igal viisil
naatsaretlase Jeesuse nimele
vastupanu osutama. 10 Seda
ma Jeruusalemmas ka tegin
¨
ning panin palju puhi inimesi
vangi, h kuna olin saanud pea-
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preestritelt selleks loa. a Ja kui
neid taheti hukata, andsin ma
¨ ¨
selle poolt oma haale. 11 Ka˜
ristades neid palju kordi koi¨
¨
gis sunagoogides, uritasin ma
¨
sundida neid usust lahti utle¨
¨
ma. Ma kaitusin nendega paris
¨ ¨
¨
pooraselt ja laksin koguni nii
kaugele, et kiusasin neid taga
teisteski linnades.
12 Kui ma peapreestrite
loal ja korraldusel neis asjus
¨
¨
Damaskusse laksin, 13 nagin
¨
˜
ma keskpaeval tee peal, kor¨
geauline kuningas, paikesest
¨
eredamat valgust. See saras
taevast minu ja mu teekaas¨
laste umber. b 14 Kui me oli˜
me koik maha langenud, kuul¨
¨ ¨
sin ma, kuidas uks haal mul¨
le heebrea keeles utles: „Saul,
Saul, miks sa mind taga kiu¨
sad? Sul laheb raskeks, kui sa
¨
¨ ¨
astla1 vastu takka ules lood.”
¨
15 Aga ma kusisin: „Kes sa
oled, isand?” Ja Isand vastas:
„Mina olen Jeesus, keda sa
˜
taga kiusad. 16 Touse jalule!
Ma olen sulle end ilmutanud
¨
seeparast, et valida sind teenijaks ja tunnistajaks, selleks, et
sa kuulutaksid nii seda, mida
¨
sa oled nainud, kui ka seda,
mida ma sulle endaga seoses
¨ ¨
¨
veel naitan. c 17 Ma paastan
¨
sind selle rahva kaest ja teis¨
te rahvaste kaest, kelle juurde ma sind saadan, d 18 et sa
avaksid nende silmad, e juhiksid nad pimedusest f valguse
˜
¨
katte g ja Saatana voimu alt h
Jumala juurde, nii et nad saak¨
sid patud andeks, i samuti pa¨
randi nende seas, kes on pu¨
hitsetud tanu oma usule minusse.”
26:14 1 Teravikuga kepp loomade ajamiseks.
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¨
19 Seeparast, kuningas Agrippa, tegin ma nii, nagu mul¨
¨
le taevases nagemuses oeldi.
20 Ma kuulutasin esmalt Damaskuse elanikele, a siis neile, kes on Jeruusalemmas b ja
kogu Juudamaal, ning ka teistele rahvastele, et nad peaksid
¨ ¨
oma patte kahetsema, poorduma Jumala poole ja kandma
patukahetsuse1 vilja. c 21 Sel
˜
˜
pohjusel votsid juudid mu
¨
templis kinni ja uritasid mind
d
tappa. 22 Aga ma olen saa¨
nud Jumalalt abi ja annan ta¨
nase paevani tunnistust nii
¨
alamatele kui ka ulematele
¨ ¨
ega raagi midagi muud kui
seda, mis prohvetite ja Moose¨
se jargi pidi toimuma, e 23 nimelt, et messial tuli kannatada f ja ta pidi esimese surnuist
¨
¨
ulesaratatuna g kuulutama valgust nii sellele rahvale kui ka
teistele rahvastele.” h
24 Kui Paulus enda kaitseks
¨ ¨
¨
¨ ¨
raakis, utles Festus valju haalega: „Paulus, sa hakkad hulluks
minema! Suur kirjatarkus ajab
sind hulluks!” 25 Aga Paulus
¨
utles: „Ma ei hakka sugugi hul˜
luks minema, korgeauline Fes¨ ¨
˜
tus, vaid raagin toeseid ja
˜
˜
moistlikke s onu. 26 Tegelikult on need asjad kuningale
¨
¨
˜
hasti teada ja selleparast voin
ma temaga neist asjust julgelt
¨ ¨
raakida. Ma olen veendunud, et
¨ ¨
¨
midagi sellest ei jaa talle markamata, ei ole see ju kuskil salajas toimunud.i 27 Kuningas
Agrippa, kas sa usud prohveteid? Ma tean, et sa usud.”
¨
28 Kuid Agrippa utles Paulusele: „Natuke veel ja sa veenad mind kristlaseks saama.”
˜
˜
˜
26:20 1 Sona-sonalt „motteviisi parandamise”.

APOSTLITE TEOD 26:29–27:16

¨
29 Seepeale utles Paulus: „Ma
palun Jumalat, kulugu selleks
˜
natuke voi palju aega, et mitte
˜
ainult sina, vaid koik, kes mind
¨
tana kuulavad, saaksid niisuguseks, nagu mina olen, ainult
ilma nende vangiahelateta.”
˜
¨
30 Siis tousis kuningas pusti
˜
ning koos temaga tousid maavalitseja, Berenike ja need, kes
¨
nendega istusid. 31 Aga ara
¨ ¨
minnes raakisid nad omavahel:
„See inimene pole teinud mi˜
dagi, mis oleks surma voi van¨ ¨
a
giahelaid vaart.” 32 Agrippa
¨
lausus seejarel Festusele: „Sel˜
le inimese oleks voinud vabaks
lasta, kui ta poleks soovinud,
¨
˜
et keiser tema ule kohut moistab.” b
Kui oli otsustatud, et me
purjetame Itaaliasse, c an˜
ti Paulus ja moned muud van¨
gid ule Juliuse-nimelisele sada¨
¨
konnaulemale Augustuse vae¨
salgast. 2 Me laksime Adra¨
muttionist tulnud laevale, mis
pidi purjetama Aasia provintsi rannikul asuvatesse sadamatesse, ja asusime teele.
Koos meiega oli makedoonlane Aristarhos d Tessaloonikast.
¨
¨
3 Jargmisel paeval maabusime Siidonis ning Julius kohtles Paulust lahkelt ja lubas tal
˜
soprade juurde minna, et need
tema eest hoolitseksid.
4 Kui me olime sealt mere¨
¨
le lainud, purjetasime Kuprose
varjus, sest tuuled olid vastu.
˜
¨
5 Me soitsime ule avamere Ki¨ ¨
¨ ¨
liikiast ja Pamfuuliast moo˜
¨
da ning joudsime Murra sada¨ ¨
masse Luukias. 6 Seal leidis
¨
sadakonnaulem Aleksandriast
tulnud laeva, mis suundus
Itaaliasse, ja meil tuli minna

27
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¨
selle pardale. 7 Seejarel, ol¨
les palju paevi aeglaselt eda˜
¨
si purjetanud, joudsime labi
raskuste Knidoseni. Kuna tuul
ei lasknud meid edasi, purjetasime Kreeta varjus Salmoo¨ ¨
˜
nest mooda. 8 Soitsime raskustest hoolimata piki ranni˜
kut ja joudsime viimaks paika,
¨ ¨
mida huutakse Heaks Sada¨
maks ja mille lahedal on Lasaia linn.
¨ ¨
¨
9 Moodunud oli markimis¨ ¨
˜
vaarselt palju aega ja laevasoit
oli muutunud ohtlikuks, sest
¨
isegi lepituspaeva a paast1 oli
¨ ¨
¨
juba moodas. Seeparast andis
¨
Paulus soovituse 10 ja utles:
¨
˜
„Mehed, ma naen, et laevasoit
¨
ei ahvarda mitte ainult tuua
kaasa kahju ja suuri kaotusi
lastile ja laevale, vaid seab ohtu ka meie elu.” 11 Sadakon¨
˜
naulem aga vottis kuulda kaptenit ja laevaomanikku, mitte Paulust. 12 Kuna sadam ei
sobinud talvitamiseks, soovitas enamik sealt edasi purjeta¨ ¨
˜
da, et puuda kuidagi jouda talveks Foiniksisse, Kreeta sadamasse, mis on lahti kirde ja kagu poole.
˜
13 Kui hakkas puhuma orn
˜
lounatuul, arvasid nad, et
¨
¨
nende eesmark on sama hasti kui saavutatud, ning nad
hiivasid ankru ja purjetasid piki Kreeta rannikut eda˜
si. 14 Ent varsti tousis tor¨ ¨
mituul, mida huutakse Kirdemaruks. 15 Kuna see kiskus
˜
laeva kovasti kaasa ja laevani˜
na polnud voimalik vastu tuult
¨
hoida, andsime jarele ja lasime end tuulel ajada. 16 Siis
˜
¨
¨
me soitsime uhe vaikse saare

˜
˜
¨
27:9 1 Voib tolkida ka „sugisene paast”.
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varjus, mida nimetatakse Kau¨
daks, ja nagime suurt vaeva,
et ahtri taga olevat paati1
¨ ¨
paasta. 17 Ent kui nad olid
selle pardale vinnanud, sidu¨
sid nad laevakere umbert kinni, et seda tugevdada, ja kuna
nad kartsid Syrtises1 madali˜
kule joosta, votsid nad tagla¨
se maha ja jatsid end tuule aja˜
da. 18 Kuna maru meid ko¨
vasti vintsutas, hakati jargmi¨
sel paeval laeva kergendama.
¨
19 Kolmandal paeval viskasid
¨
¨
nad oma kaega ara laeva tag¨
lase koied.
¨
20 Kuna paevade kaupa
¨
¨
¨
polnud naha paikest ega tah¨
¨
ti ja meie umber mollas tugev
˜
maru, hakkas lopuks kustu¨ ¨
ma igasugune paasemislootus.
21 Kui nad olid pikka aega
¨ ¨
˜
soomata olnud, tousis Paulus
¨
¨
nende keskel pusti ja utles:
„Mehed, te oleksite pidanud
˜
˜
mu nouannet kuulda votma ja
Kreetalt mitte merele mine¨
ma, siis oleks see hada ja kaha
ju olemata olnud. 22 Ome¨
ti kutsun ma teid ules olema
julged, sest mitte keegi teist
ei hukku, ainult laev puruneb. 23 Jumal, keda ma tee¨
¨ ¨
nin, saatis tana oosel minu
¨
juurde ¨ ingli b 24 ning see utles: „Ara karda, Paulus! Sa
pead seisma keisri ees. c Ja
˜
Jumal on kinkinud sulle koik
need, kes on koos sinuga lae¨
vas.” 25 Seeparast, mehed,
olge julged! Ma usun Jumalat,
˜
¨
¨
et koik laheb tapselt nii, nagu
¨
mulle oeldi. 26 Ent meie laev
¨
27:16 1 Tegu oli vaikse paadiga, mida
˜
¨ ¨
voidi kasutada paastepaadina. 27:17
˜
¨
1 Kaks Pohja-Aafrikas Liibua rannikul
asuvat suurt madalat lahte, kus on palju liikuvaid liivavalle.
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¨
jookseb uhe saare juures madalikule.” a
27 Kui saabus neljateist¨
¨ ¨
kumnes oo ja tuul pillutas
laeva Aadria merel siia-sinna,
¨
¨ ¨
hakkas meremeestele sudaool
¨
tunduma, et nad lahenevad
˜ ˜
mingile maale. 28 Nad moot¨
¨
sid sugavust ja said 20 sulda1. Liikunud veidi maad edasi, loodisid nad uuesti ja said
¨
15 sulda2. 29 Kartes, et laev
˜
voib karidele paiskuda, heitsid
¨
nad ahtrist valja neli ankrut ja
¨
¨
jaid ootama, et laheks valgeks.
¨ ¨
30 Ent kui meremehed puud˜
sid laevalt pogeneda ning lasid paati merre, teeseldes,
¨ ¨
et kavatsevad voorist ankruid
¨
alla lasta, 31 utles Paulus sa¨
˜
dakonnaulemale ja soduritele:
¨ ¨
„Kui need mehed ei jaa laeva,
¨
¨ ¨
siis te ei paase.” b 32 Seeja˜
¨
rel raiusid sodurid paadi koied
¨
labi ja lasid sel merre kukkuda.
33 Enne koitu ergutas Pau˜
˜
¨
lus koiki toitu votma, oel¨
des: „Tana on juba neljateist¨
¨
kumnes paev, kui te ootate ja
¨ ¨
pole midagi soonud. 34 See¨
parast ma palun teil pisut
¨ ¨
suua. See on teie enda huvi¨
des. Kellegi peast ei lahe juuksekarvagi kaotsi.” 35 Seda
¨
˜
¨
oelnud, vottis ta leiva, ta˜
nas Jumalat nende koigi ees,
¨ ¨
murdis seda ja hakkas soo˜
¨
ma. 36 Koigil laks tuju paremaks ja nad asusid samu¨ ¨
ti sooma. 37 Kokku oli meid
laeval 276 inimest. 38 Kui
˜
¨
¨ ¨
nad olid kohu tais soonud,
asusid nad laeva kergendama
¨
ning heitsid nisu ule parda
merre. c
27:28 1 36 m. (Vt lisa B14.) 2 27 m.

APOSTLITE TEOD 27:39–28:14

¨
39 Kui valgeks laks, ei tund¨
nud nad ara, mis maa see
¨
on, a aga nad nagid liivarannaga lahte, kuhu nad otsusta¨
˜
sid, kui vahegi voimalik, laeva ajada. 40 Niisiis raiusid
¨
¨
nad ankrukoied labi ja lasid
neil merre vajuda, samal ajal
¨ ¨
˜
sidusid nad lahti tuurimolade kinnitused, ja seadnud eespurje tuulde, suundusid nad
ranna poole. 41 Kui nad sattusid leetseljakule, mida meri
¨
igast kuljest uhtus, lasid nad
laeval madalikule joosta. See
¨
¨ ¨
¨
jai vooripidi kinni ning pusis
liikumatult paigal, ahter aga
¨
hakkas lainemollus koost lagu˜
nema. b 42 Siis otsustasid so¨
durid vangid ara tappa, et
¨
˜
ukski neist ujudes pogenema
¨ ¨
ei paaseks. 43 Kuid sadakon¨
¨ ¨
naulem tahtis Paulust paasta
ja takistas neil oma plaani ellu
¨
˜
viia. Ta kaskis koigil, kes ujuda oskavad, esimestena mer¨
re hupata ja kaldale minna
¨
¨ ¨
¨
44 ning ulejaanutel neile jarg˜
neda kas plankude voi muu¨
¨ ¨
de laevatukkide abil. Nii paa˜
c
sesidki koik tervelt maale.
¨ ¨
Kui olime kaldale paasenud, saime teada, et seda
saart nimetatakse Maltaks.d
˜ ˜
¨ ¨
2 Sealsed voorast keelt raakivad inimesed olid meie vastu
erakordselt lahked. Nad tegid
¨
˜
˜
tule ules ja votsid meid koiki
kenasti vastu, kuna sadas vih¨
ma ja oli kulm. 3 Kui Paulus
¨
¨
korjas kokku suletaie hagu ja
selle tulle pani, tuli sealt kuu˜
¨
¨
muse tottu valja rastik ja hak¨
¨
kas tema katte kinni. 4 Mar¨
ganud seda murgist elukat
¨
¨
¨
tema kae kuljes rippumas, ut¨
lesid kohalikud uksteisele: „See
˜
mees on kindlasti mortsukas.

28
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˜
¨
¨ ¨
Tal onnestus
kull paaseda me˜
rest, aga Oiglus1 ei lase tal ela¨ ¨
ma jaada.” 5 Ent Paulus raputas selle eluka tulle ega saanud viga. 6 Nad arvasid, et ta
¨
˜
˜
laheb poletikust paiste voi lan¨
geb akitselt surnuna maha.
¨
Aga kui nad olid tukk aega oo¨
danud ja nagid, et temaga ei
juhtunud midagi halba, muut¨
sid nad meelt ja utlesid, et ta
on jumal.
¨
7 Selle koha lahedal olid
¨
saare tahtsaima mehe Publiu˜
¨
se maad. Ta vottis meid ku˜ ˜
lalislahkelt vastu ja voorustas
¨
meid kolm paeva. 8 Publiuse isa aga lamas haigena voo¨
dis, tal oli palavik ja dusen¨
teeria. Paulus laks tema juur¨
de ning palvetas, pani kaed
tema peale ja tegi ta ter¨
veks. a 9 Parast seda juhtumit hakkas tema juurde tulema ka teisi saareelanikke, kes
olid haiged, ja nad said terveks. b 10 Nad avaldasid meile austust, tuues palju kingitusi, ja kui hakkasime merele minema, andsid nad meile kaasa
˜
koike vajalikku.
11 Kolm kuud hiljem purje¨
¨
tasime sealt ara uhe Aleksandria laevaga, mis oli saarel tal¨ ¨
vitanud ja mille voorikaunistuseks olid Zeusi pojad1. 12 Me
˜
¨
joudsime Surakuusa sadamas¨
¨
se, kuhu jaime kolmeks pae¨
vaks. 13 Sealt laksime edasi
¨
ja saabusime Reegiumi. Paev
˜
hiljem hakkas puhuma louna¨
˜
tuul ning teisel paeval me joudsime Puteolisse. 14 Seal me
˜
28:4 1 Kr Dike. Viitab kas oigluse ju˜ ˜
malannale voi oiglusele kui omadusele.
˜
˜
28:11 1 Voib tolkida ka „Dioskuurid”; kaksikvennad Kastor (Castor) ja Polydeukes
(Pollux).
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¨
kohtasime vendi, kes kaisid
¨ ¨
meile peale, et jaaksime nende
¨
juurde seitsmeks paevaks. See¨
jarel suundusime Rooma poole.
15 Saanud meist kuulda, tulid
sealsed vennad meile vastu Ap¨
piuse turuvaljakule1 ja Kolme
˜
¨
¨
Kortsi2 juurde. Neid nahes tanas Paulus Jumalat ja sai jul˜
gust. a 16 Kui me lopuks Roo˜
ma joudsime, lubati Paulusel
˜
omaette elama asuda koos soduriga, kes teda valvas.
¨
17 Kolm paeva hiljem kut¨
sus Paulus kokku juutide tahtsamad mehed. Kui need olid
¨
kogunenud, utles ta neile:
„Mehed, vennad, ehkki ma pole teinud midagi meie rahva
ega esiisade kommete vastu,b
˜
voeti mind Jeruusalemmas
vahi alla ja anti roomlastele
¨
¨
ule. c 18 Kui need olid mu ule
kuulanud, d tahtsid nad mind
vabaks lasta, sest ma polnud
teinud midagi, mis oleks ol¨ ¨
nud surma vaart. e 19 Aga
kui juudid polnud sellega
˜
˜
nous, olin ma sunnitud noudma keisri kohut, f kuid mitte
¨
selleparast, et mul oleks mil¨ ¨
leski oma rahvast suudistada.
˜
20 Sel pohjusel ma palusingi,
˜
¨
et voiksin teid naha ja teie¨ ¨
ga raakida, sest ma olen ahe¨
lais tema parast, kellele Iisrael
¨
loodab.” g 21 Nad utlesid talle: „Me pole Juudamaalt sinu
kohta kirju saanud, samuti
¨
pole ukski siia tulnud ven˜
¨ ¨
dadest teatanud voi raakinud
sinust midagi halba. 22 Kuid
meie arvates on kohane kuul¨
da sinu enda kaest, mida sa
˜
motled, sest me teame, et sel˜
˜
28:15 1 Voib tolkida ka „foorumile”. See
˜
˜
oli rahva kogunemiskoht. 2 Voib tolkida
ka „Tres Taberna”.
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¨ ¨
˜
lest sektist a raagitakse koikjal
halba.” b
23 Nad leppisid Paulusega
¨
¨
kokku uhe paeva ja siis tulid nad veel suurema hulgana
tema elukohta. Ta andis neile
˜
˜
hommikust ohtuni pohjalikult
tunnistust Jumala kuningrii˜
gist1 ja esitas veenvaid toendeid Jeesuse kohta c nii Moosese seadusest d kui ka prohveti˜
raamatutest. e 24 Moned us¨ ¨
kusid raagitut, teised aga
mitte. 25 Kuna nad olid eri
meelt, hakkasid nad laiali mi¨
nema, kuid Paulus utles veel:
¨
„Puha vaim on prohvet Jesaja kaudu teie esiisadele ta¨
bavalt oelnud: 26 „Mine selle
¨
rahva juurde ja utle: „Te kuu˜
lete, kuid ei moista, te vaata¨
te, kuid ei nae. f 27 Selle rah¨
¨
va suda on ju tuimaks lainud,
˜
nad on oma korvadega kuul˜
nud, kuid pole kuulda votnud,
ja nad on oma silmad sulgenud, et nad oma silmadega ei
¨
˜
naeks, korvadega ei kuuleks
¨
ja sudamega aru ei saaks ega
¨ ¨
poorduks, nii et mina nad ter˜
veks teeksin.”” g 28 Seetottu
˜
olgu teile teada, et sonumit
¨
¨ ¨
Jumalalt lahtuvast paastest
kuulutatakse teistele rahvas˜
tele h ja nemad votavad seda
i
kuulda.” 29 - - -1
¨
30 Paulus jai tervelt kaheks
˜
¨ ¨
aastaks uurielamusse j ja vot˜
tis lahkesti vastu koiki, kes
tema juurde tulid. 31 Laskmata end millelgi takistada,
¨ ¨
raakis ta neile julgelt Jumala
˜
kuningriigist ning jagas opetust isand Jeesus Kristuse
kohta. k
˜
˜
28:23 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsusest”. 28:29 1 See salm puudub vani¨
mates kreekakeelsetes kasikirjades. (Vt
lisa A3.)
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R O O M LASTE LE
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

Tervitused (1–7)
Paulus
soovib minna Rooma (8–15)
˜
¨ ¨
¨
Oige jaab elama tanu usule (16, 17)
Jumalakartmatutel pole mingit
vabandust (18–32)
¨
Jumala vagi ja jumalikkus ilmnevad
¨ ¨
loomistoos (20)
˜
2 Jumal moistab kohut juutide ja
¨
kreeklaste ule (1–16)
¨
Kuidas sudametunnistus
¨ ¨
tootab (14, 15)
Juudid ja Moosese seadus (17–24)
¨
¨
˜
Sudame umberloikamine (25–29)
˜
3 „Jumal on toearmastaja” (1–8)
Nii juudid kui ka kreeklased on
patused (9–20)
˜
˜
Kes usuvad, voivad oigeks saada (21–31)
Keegi ei suuda peegeldada Jumala
˜
vorratuid omadusi (23)
˜
˜
4 Aabraham moisteti oigeks usu
alusel (1–12)
Aabraham, nende isa, kes tunnis˜
tatakse oigeks usu alusel (11)
˜
Usu alusel antud tootus (13–25)

¨
8 Puha vaim teeb elavaks ja
vabastab (1–11)
Vaim tunnistab, et oleme Jumala
lapsed (12–17)
Loodu ootab, et saada Jumala laste
vabadus (18–25)
¨
Puha vaim anub meie eest (26, 27)
¨ ¨
Mida Jumal on ette maaranud (28–30)
˜
Voidukad Jumala armastuse
˜
tottu (31–39)

1

5 Jumalaga lepitamine Kristuse
kaudu (1–11)
Surm Aadama kaudu, elu Kristuse
kaudu (12–21)
Patt ja surm on kandunud
˜
˜ koigisse ˜ (12)
¨
˜
Oigeksmoistmine uhe oige teo
tulemusena (18)
6 Uus
elu Kristusse ristimise kaudu (1–11)
¨
Arge laske patul valitseda oma
kehas (12–14)
Patu orjadest Jumala orjadeks (15–23)
Patt annab palgaks surma, Jumal
annab kingiks elu (23)
¨
7 Naide seadusest vabakssaamise
kohta (1–6)
Seadus teeb selgeks, mis on
patt (7–12)
˜
Voitlus patuga (13–25)

9 Paulus kurvastab iisraellaste
¨
parast (1–5)
¨
Aabrahami jareltulijad (6–13)
˜
Jumala valikut ei voi kahtluse alla
seada (14–26)
Vihaalused ja need, kellele ta
halastab (22, 23)
¨
¨ ¨
Ainult vaike osa paaseb (27–29)
Iisrael komistab (30–33)
˜
10 Kuidas saada Jumala ees oigeks (1–15)
Usu tunnistamine (10)
¨ ¨
„Kes huuab appi Jehoova nime,
¨ ¨
paastetakse” (13)
Kuulutajatel kaunid jalad (15)
˜
˜
¨
Hea sonum on korvale lukatud (16–21)
¨
˜
11 Iisraeli pole taielikult korvale
heidetud (1–16)
˜
˜
Vordlus olipuuga (17–32)
¨
Jumala tarkuse sugavus (33–36)
12 Andke oma keha elavaks ohvriks (1, 2)
¨
Erisugused anded, kuid uks keha (3–8)
˜
Nouandeid kristlikuks eluks (9–21)
˜
13 Allumine voimudele (1–7)
Maksude maksmine (6, 7)
¨
Armastus on seaduse taitmine (8–10)
¨
Elage nagu paevaajal (11–14)
¨
˜
¨
¨
14 Arge moistke uksteise ule kohut (1–12)
Hoidugem saamast teistele
komistuskiviks (13–18)
¨
Taotlege rahu ja uksmeelt (19–23)
˜
¨
15 Votke uksteist vastu, nagu Kristus
seda tegi (1–13)
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Paulus mittejuutide teenistuses (14–21)
Pauluse reisiplaanid (22–33)
16 Paulus tutvustab kaasteenijat
Foibet (1, 2)
Tervitused Rooma kristlastele (3–16)
Hoiatus lahkhelide eest (17–20)

1 Pauluselt,
se orjalt,

Kristus Jeesukes on kutsu¨ ¨
tud apostliametisse ja maa˜
ratud Jumala hea s onumi
kuulutajaks. a 2 Sellest heast
˜
¨
sonumist on Jumal varem puhakirjas oma prohvetite kaudu
¨ ¨
teada andnud 3 ja see raagib
¨
tema pojast, kes sundis inimesena Taaveti soost, b 4 aga
¨
¨
kes tunnistati puha vaimu vaega Jumala pojaks, c kui ta sur¨
¨
nuist ules aratati. d See poeg
on meie isand Jeesus Kristus.
5 Tema kaudu osutati mulle1
armu2 ja anti apostliamet, e et
˜
˜
koik rahvad voiksid usus talle kuuletuda, f et austada tema
nime. 6 Ka teie olete nende
rahvaste hulgas ja Jumal on
teid kutsunud, et te kuuluksite
Jeesus Kristusele. 7 Ma kir˜
jutan koigile Roomas olevaile
Jumala armastatuile, kutsutud
¨
puhadele.
Armu ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt Jeesus Kristuselt!
˜
¨
8 Koigepealt tahan ma oel¨
da, et ma tanan oma Jumalat
˜
Jeesus Kristuse kaudu teie koi¨
¨ ¨
gi parast, kuna teie usust raagitakse kogu maailmas. 9 Jumal, keda ma teenin kogu hin˜
˜
1:5 1 Sona-sonalt „meile”. Mitmuse vor˜
˜
miga vois Paulus viidata endale. 2 Voib
˜
¨
¨
tolkida ka „arateenimata lahkust”, „ulimat headust”.

Tervitused Pauluse
kaasteenijatelt (21–24)
¨
Puha saladus on saanud
avalikuks (25–27)
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˜
gest, kuulutades head sonumit
˜
tema pojast, voib tunnistada,
et ma palvetan alati teie eest a
˜
10 ja anun, et mul onnestuks
viimaks ometi teie juurde tulla, kui see on tema tahe.
¨
11 Ma igatsen teid naha, et jagada teiega vaimset andi teie
˜
usu kinnitamiseks, 12 voi pi˜
¨
gem, et me voiksime uksteist
oma usuga vastastikku julgustada, b teie mind oma usuga ja
mina teid oma usuga.
13 Ma soovin, vennad, et te
teaksite, kui palju kordi ma
olen tahtnud tulla teie juur¨ ¨
de, et mu kuulutustoo kannaks teie seas vilja samamoodi nagu teiste rahvaste seas,
ent mind on siiani takistatud.
14 Ma olen nii kreeklaste kui
˜ ˜
ka vooramaalaste1, nii haritu˜
te kui ka harimatute volglane.
¨
¨
15 Seeparast olen ma tais
˜
tahtmist kuulutada head sonumit ka teile, kes olete Roo¨
mas. c 16 Ma ei habene head
˜
sonumit, d sest see on Juma¨
¨ ¨
la vagev viis tuua paaste iga¨
uhele, kes usub, e esmalt juudile f ja siis kreeklasele1. g 17 Ja
¨
need, kes usuvad, naevad, et
˜
Jumal teeb hea sonumi kaudu
˜
ilmsiks oma oiguse, ning see
tugevdab nende usku, h nagu
˜
˜
1:14 1 Voib tolkida ka „mittekreeklaste”.
˜
˜
1:16 1 Ilmselt moeldakse selle sonaga
¨ ¨
mittejuute, kes raakisid kreeka keelt.

ROOMLASTELE 1:18–2:4

˜
¨ ¨
on kirjutatud: „Aga oige jaab
¨
elama tanu usule.”a
18 Jumal valab oma viha b
˜
taevast koikide jumalakartma¨
tute ja ulekohtuste inimeste
¨
¨ ¨
peale, kes ulekohtuselt puua˜
¨
vad tode lammatada, c 19 sest
˜
ta on avaldanud neile koik, mi˜
da on voimalik tema kohta tea¨
da. d 20 Kuigi Jumal on nahta¨ ¨
¨
matu, on tema jaadavat vage e
ja jumalikkust f olnud maailma
¨
loomisest alates selgelt naha,
sest need ilmnevad tema loo¨ ¨
¨
mistoos. g Seeparast pole neil
mingit vabandust. 21 Sest
Jumalat tundes ei ole nad teda
¨
kui Jumalat austanud ega ta˜
nanud, vaid nende motlemised
on muutunud arutuks ja nen¨
¨ ¨
de rumal suda on jaanud pime¨
¨
dusse. h 22 Nad kull vaidavad
end olevat targad, kuid nad on
toiminud rumalalt 23 ja vahetanud kadumatu Jumala auhiilguse kaduva inimese, lindude,
neljajalgsete ja roomajate kujutiste vastu. i
¨
24 Seeparast on Jumal and¨
˜
nud nad nende sudame kolva˜
tute ihade voimusesse, et
¨
nad habistaksid oma keha.
25 Sellised inimesed on vahe˜
tanud Jumala toe vale vastu
ning on jumaldanud ja teeninud loodut, mitte Loojat, kes
olgu kiidetud igavesti. Aamen.
˜
26 Seetottu on Jumal and˜
nud nad iharuse voimusesse: j
naised on vahetanud loomulikud seksuaalsuhted loomuvastaste vastu k 27 ja samamoodi on mehed loobunud loomulikest seksuaalsuhetest nais¨
tega ning s uttinud oma
¨
himuruses uksteisest, mehed
˜
meestest, l ja teinud rovedusi
¨
ning saanud katte kogu karis-
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tuse, mille nad oma pattude
eest pidid saama. a
28 Ja kuna nad pole Jumalat austanud1, on Jumal and˜
nud nad talle vastuvoetama˜
˜
tu motteviisi voimusesse tegema seda, mis on sobima¨
tu.b 29 Nad on tais igasugust
¨
ulekohut, c kurjust, ahnust, d
rikutust, kadedust, e tapahimu, f
˜
riidu, pettust, g oelust; h nad
on keelepeksjad, 30 laimajad, i Jumala vihkajad, jultunud,
¨
uleolevad, hooplejad, leidlikud
˜
kurja tegema, sonakuulmatud
˜
vanematele, j 31 moistmatud, k
lepingurikkujad, kalgid oma
pereliikmete vastu, halastama¨
tud. 32 Ehkki nad teavad has˜
¨ ¨
ti Jumala oiglast maarust, nimelt, et need, kes midagi sellist
¨ ¨
teevad, on surma vaart, l teevad nad seda siiski ja tunnevad
¨
˜
heameelt ka teiste ule, kes nonda teevad.
¨
Seeparast pole sinul, kes
˜
sa kohut moistad, mingit
vabandust, ole sa kes ta˜
hes. m Kui sa moistad kohut tei¨
˜
se ule, moistad sa hukka ka
˜
iseenda, sest sina, kes moistad kohut, teed ise neidsamu
asju. n 2 Me teame, et Jumal
˜
moistab hukka need, kes selliseid asju teevad, ja tema koh˜
tuotsused on oiged.
˜
3 Kas sina, kes sa moistad
¨
˜
kohut nende ule, kes nonda toimivad, ja teed ise samamoodi,
¨ ¨
arvad, et paased Jumala koh˜
˜
tumoistmise eest? 4 Voi kas
˜
sa polgad tema lahkuse, o sallivuse p ja kannatlikkuse q rohkust ega taipa, et Jumal oma
¨
lahkuses argitab sind patte ka-

2

˜
˜
1:28 1 Voib tolkida ka „pole soovinud Ju˜
malat tundma oppida”.
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hetsema1? a 5 Aga oma kange¨
kaelsuse ja mittekahetseva sudamega kogud sa enda peale
¨
viha vihapaevaks, kui saavad
˜
ilmsiks Jumala oiglased kohtuotsused. b 6 Ta tasub iga¨
¨
uhele tema tegude jargi: c
¨
7 igavese eluga neile, kes pusivalt head tehes taotlevad auhiilgust, au ja kadumatust, d
8 ent viha ja raevuga neile,
˜
kes on riiakad ega kuuletu toe¨
le, vaid ulekohtule. e 9 Rasku¨
sed ja kitsikus tabavad igauht,
kes teeb halba, esmalt juuti
ja siis kreeklast. 10 Kuid iga¨
uhele, kes teeb head, saab
osaks auhiilgus, au ja rahu, esmalt juudile f ja siis kreeklasele. g 11 Jumal pole erapoolik. h
˜
12 Koik, kes teevad pattu
ilma seaduseta, ka surevad
˜
ilma seaduseta; i aga koigi nen¨
de ule, kes teevad pattu sea˜
duse all, moistetakse ka kohut
¨
selle seaduse jargi. j 13 Ju˜
mala ees pole ju oiged mit˜
te seaduse kuuljad, vaid oigeks
˜
¨
moistetakse seaduse jargijad. k
14 Kui mittejuudid, kellel pole
¨
seadust, l loomu poolest jargivad seadust, siis on nad, kuigi neil pole seadust, iseendale
¨
seaduseks. 15 Nad naitavad,
et seaduse olemus on kirju¨
tatud nende sudamesse, kuna
¨
nende s udametunnistus on
tunnistajaks koos nendega
˜
ning nende oma motted kas
¨ ¨
˜
˜
suudistavad voi oigustavad
˜
neid. 16 See koik saab avali¨
˜
kuks paeval, kui Jumal moistab Kristus Jeesuse kaudu kohut inimeste salajaste asjade
˜
¨
¨
ule. m Nonda sunnib selle hea
˜
˜
˜
2:4 1 Sona-sonalt „motteviisi parandama”.
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˜
¨
sonumi jargi, mida ma kuulutan.
¨ ¨
17 Kui nuud sina nimetad
end juudiks, a toetud seadusele, tunned uhkust Jumala
¨
ule, 18 tead tema tahet ja os¨
¨ ¨
kad ara tunda vaartusliku —
˜
kuna sulle on opetatud Moosese seadustb — 19 ning oled
veendunud, et sa oled pimedate teejuht, pimeduses olija˜
te valgus, 20 moistmatute ju˜
hataja ja laste opetaja, ning
˜
usud, et sa moistad seaduses leiduvate teadmiste ja
˜
˜
toe pohiolemust, 21 siis kui˜
das sina, kes sa teist opetad,
˜
iseennast ei opeta?¨ c Kuidas
sina, kes kuulutad: „Ara varasta”, d ise varastad?¨ 22 Kuidas
¨
sina, kes utled: „Ara riku abielu”, e ise rikud abielu? Kuidas
¨
sina, kes jalestad ebajumalaid,
¨ ¨
ise roovid templeid? 23 Kuidas sina, kes tunned uhkust
¨
¨
seaduse ule, ise habistad Ju¨
malat, astudes seadusest ule?
24 Sest kirjutatud on, et teie
¨
parast teotatakse rahvaste
seas Jumala
nime. f
¨
˜
25 Umberloikamisest g on
¨
kasu ainult siis, kui sa jargid
seadust, h aga kui sa seadust
¨
˜
rikud, siis oled sa umberloiga¨
˜
tuna otsekui umber loikamata.
¨ ¨
¨
26 Kui nuud see, kes on um˜
¨
i
ber loikamata, taidab seaduse
˜
¨
noudeid, siis, ehkki ta on um˜
ber loikamata, arvatakse ta
¨
˜
umberloigatuks. j 27 Kui see,
¨
˜
¨
kes pole umber loigatud, tai˜
dab seadust, moistab ta selle¨
ga kohut sinu ule, kes sa rikud
seadust, olgugi et sul on kir¨
jalik seadus ja sa oled umber
˜
loigatud. 28 Sest juut pole ju
¨
see, kes on seda valiselt, k ja
˜
¨
˜
toeline umberloikamine pole

ROOMLASTELE 2:29–3:24

¨
valine, ihulik. a 29 Juut on
hoopis see, kes on seda sise¨
˜
miselt, b ja tema umberloikami¨
¨
˜
ne on sudame umberloikami¨
ne, c mis toimub puha vaimu ja
mitte kirjaliku seaduse varal. d
Selline inimene saab kiituse
Jumalalt, mitte inimestelt. e
Mis eeliseid on siis juutidel
˜
¨
˜
voi mis kasu on umberloi¨
kamisest? 2 Eeliseid on vaga
˜
palju. Koigepealt see, et nende
hoolde on usaldatud see, mida
¨ ¨
Jumal on raakinud. f 3 Aga
¨
mida oelda selliste juutide kohta, kellel puudub usk? Kas
¨
nende usupuudus teeb tuhjaks
Jumala ustavuse? 4 Kindlas˜
ti mitte! Jumal on toearmastaja, g isegi kui iga inimene oleks
valelik.h On ju kirjutatud: „Sa
˜
˜
oled oiglane oma sonades ja
˜
¨ ¨
saad voidu, kui sind suudistatakse.” i 5 Kui aga meie pa˜
tusus tostab esile Jumala tee˜
¨
de oigsust, mida me siis utle˜
me? Kas Jumal on ebaoiglane,
¨
kui ta oma viha valja valab?
(Ma arutlen inimese viisil.)
6 Muidugi mitte! Kuidas mui¨
du saaks Jumal maailma ule
˜
kohut moista? j
7 Ent kui minu valelikkuse
˜
˜
tottu tuleb Jumala tode tema
auks veelgi selgemini esile,
¨ ¨
miks mind siis patusena suudi
˜
moistetakse? 8 Ja miks me ei
˜
¨
˜
¨
voiks oelda, nagu moned vai¨
davad meid utlevat: „Tehkem
halba, et sellest tuleks head”?
Selliste inimeste kohta lange˜
tatakse oiglane kohtuotsus. k
9 Mida me siis arvame?
Kas meie, juudid, oleme paremas olukorras? Sugugi mitte! Sest me oleme eespool juba selgeks teinud, et nii juu˜
did kui ka kreeklased on koik

3
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patu all, a 10 nagu on kirjuta¨
˜
tud: „Ei ole uhtki oiget inib
mest, mitte ainsatki. 11 Po¨
le uhtki taiplikku, pole kedagi,
˜
kes otsiks Jumalat. 12 Koik
¨
¨ ¨
˜
on ara poordunud, koik on
˜
¨
saanud kolbmatuks. Pole uhtki, kes teeks head, mitte ainsatki.” c 13 „Nende kurk on lahtine haud, nad petavad oma
keelega.” d „Nende suus on
¨
¨
rastikumurk.” e 14 „Nende suu
¨
on tais needusi ja kibedusi.” f 15 „Nende jalad ruttavad verd valama.” g 16 „Nen¨
de teedel on hukatus ja hada 17 ning nad ei tunne rahu
teed.” h 18 „Ei ole jumalakartust nende silme ees.” i
˜
19 Me ju teame, et koi¨
ke, mida Moosese seadus ut¨
leb, seda utleb see neile, kes
˜
on selle seaduse all, et koigi
suu suletaks ja kogu maailm
¨ ¨
oleks suudlane Jumala ees. j
¨
˜
20 Seeparast ei moisteta sea˜
duses noutud tegude alusel
˜
tema ees oigeks mitte kedagi, k
¨
kull aga teeb seadus selgeks,
mis on patt. l
¨ ¨
21 Nuud aga on ilmnenud,
˜
et Jumala ees voib saada
˜
¨
oigeks Moosese seadust jargimata. m Seda kinnitavad ka
Moosese seadus ja prohveti˜
raamatud1. n 22 Koik, kes usu˜
˜
vad, voivad Jumala ees oigeks
¨
saada tanu usule Jeesus Kristusesse. Pole mingit vahete˜
gemist. o 23 Koik inimesed on
pattu teinud ja keegi ei suu˜
da peegeldada Jumala vorrap
tuid omadusi, 24 ning see on
kingitus, q et Jumal nad oma
˜
˜
armust oigeks moistab,r va¨
3:21 1 Valjend „Moosese seadus ja prohvetiraamatud” viitab tervele Piibli heebreakeelsele osale.
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bastades nad Kristus Jeesuse
makstud lunastushinna alusel.a
25 Jumal andis ta ohvriks, mis
lepitab tema veresse uskumise
¨
alusel.b Ta tegi seda naitamaks,
˜
˜
et ta oli oige ja oiglane, kui ta
oma sallivuses andestas patte
¨
varasemal ajal, 26 ning naita˜
˜
maks, et ta on oige ja oiglanec
˜
praegusel ajal, kui ta moistab
˜
oigeks inimese, kes usub Jeesusesse. d
˜
27 Kas meil on mingit pohjust kiidelda? Muidugi mit¨
te! Usu seadus naitab selgelt,
˜
et kellelgi pole pohjust kiidel˜
¨
da. e 28 Me oleme joudnud ja˜
reldusele, et inimene moiste˜
takse oigeks usu alusel, mitte
˜
seaduses noutud tegude alusel. f 29 Kas Jumal on ainult
juutide Jumal? g Kas ta pole ka
teiste rahvaste Jumal? h Jah, ta
on ka teiste rahvaste Jumal. i
¨
˜
30 Kuna Jumal on uks, j mois˜
¨
tab ta usu alusel oigeks nii um˜
berloigatud k kui ka need, kes
¨
˜
on umber loikamata. l 31 Kas
¨
me siis tuhistame seaduse
oma usuga? Muidugi mitte!
Vastupidi, me kinnitame sea˜
duse oigsust. m
Kuna see on nii, mida siis
¨
oelda meie esiisa Aabrahami kohta? 2 Kui Aabraham
˜
˜
oleks moistetud oigeks te˜
˜
gude tottu, oleks tal pohjust kiidelda, kuid mitte Ju¨
¨
mala ees. 3 Mida puhakiri utleb? „Aabraham uskus Jehoo˜
vat1 ja seetottu ta tunnistati
˜
¨ ¨
oigeks.” n 4 Tootegija palk ei
¨
ole armuand, vaid valjateenitud tasu. 5 Seevastu inimene, kes ei looda oma tegudele, vaid usub Jumalasse, kes

4

4:3 1 Vt lisa A5.
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˜
˜
moistab patuse oigeks, tunnis˜
tatakse oigeks tema usu alusel. a 6 Eks Taavetki nimeta
˜
onnelikuks inimest, kelle Ju˜
mal tunnistab oigeks hoolima˜
ta tema tegudest: 7 „Onnelikud on need, kelle seadusvastased teod on andeks antud ja
kelle patud on kinni kaetud,
˜
8 onnelik on mees, kelle pattu
Jehoova ei arvesta.” b
˜
9 Kas niisugune onn saab
¨
˜
osaks ainult umberloigatute˜
¨
le voi ka neile, kes on um˜
¨
ber loikamata? c Me ju utleme:
„Aabraham tunnistati usu alu˜
sel oigeks.” d 10 Mis olukor˜
ras ta siis oigeks tunnistati?
¨
˜
Kas siis, kui ta oli umber loi˜
¨
˜
gatud, voi kui ta oli umber loikamata? Ta ei olnud siis veel
¨
˜
¨
umber loigatud, vaid oli um˜
¨
ber loikamata. 11 Ta sai ta¨
˜
e
hise — nimelt umberloikamise — kui pitseri1, mis kinnitas,
˜
et ta oli usu alusel oigeks tunnistatud juba siis, kui ta pol¨
˜
nud veel umber loigatud. Sel˜
lega ta sai koigi nende isaks,
˜
kes tunnistatakse oigeks usu
¨
alusel, f kuigi nad pole umber
˜
¨
˜
loigatud, 12 ja ka umberloi¨
gatud jarglaste isaks — mitte
ainult nende isaks, kes peavad
¨
˜
kinni umberloikamiskombest,
˜
vaid ka nende isaks, kes votavad eeskujuks meie isa Aabrahami usku, g mis tal oli juba
¨
˜
siis, kui ta polnud umber loigatud.
˜
13 Tootust, et Aabrahamist
¨
saab maailma parija, h ei antud
¨
temale ja ta jarglastele mitte
seaduse alusel, vaid usust tu˜
leneva oiguse alusel. i 14 Sest
˜
˜
4:11 1 Voib tolkida ka „tagatise”.
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¨
kui parijad oleksid need, kes
peavad kinni seadusest, oleks
˜
¨
usk kasutu ja tootus tuhistatud. 15 Toob ju Moosese seadus Jumala viha, a ent kus pole
¨
seadust, seal pole ka uleastumist. b
˜
˜
16 Seetottu anti see tootus
Aabrahamile usu alusel, ar˜
must, c et see oleks kindel koi¨
gile tema jarglastele d — mitte
ainult neile, kes peavad kinni Moosese seadusest, vaid
˜
ka neile, kes votavad eesku˜
juks meie koigi isa Aabrahami
usku. e 17 (On ju kirjutatud:
„Ma olen valinud sind paljude
rahvaste isaks.”) f See toimus
Jumala ees, kellesse ta uskus,
kes teeb surnud elavaks ja kes
¨ ¨
raagib sellest, mida veel pole,
otsekui oleks see juba olemas1. 18 Kuigi lootuseks polnud alust, lootis ta siiski ja
uskus, et temast saab palju¨
de rahvaste isa, nagu oli oeldud: „Niisama palju saab ole¨
ma su jareltulijaid.” g 19 Ta ei
¨ ¨
˜
jaanud usus norgaks, kuigi ta
teadis, et tema keha on niisa¨
ma hasti kui surnud (kuna ta
oli umbes sada aastat vana) h
¨
ja et Saara usk on surnud1. i
˜
¨
20 Jumala tootuse parast ei
¨ ¨
˜
loonud ta usus koikuma, vaid
¨
tema usk sai vagevaks ja
ta andis Jumalale au. 21 Ta
¨
oli taiesti veendunud, et Jumal suudab teha seda, mida ta
˜
¨
on tootanud. j 22 Seeparast
˜
k
„ta tunnistati oigeks”.
˜
23 Ent sonu „ta tunnista˜
¨
ti oigeks”, ei kirjutatud uksnes
¨
tema parast, l 24 vaid ka meie
˜
¨
4:17 1 Teine voimalik tahendus: „ja kes
kutsub olemasollu selle, mida pole veel
˜
˜
olemas”. 4:19 1 Voib tolkida ka „viljatu”.
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¨
parast, keda tunnistatakse
˜
oigeks, sest me usume temas¨
¨
se, kes aratas surnuist ules
meie isanda Jeesuse. a 25 Ta
¨ ¨
anti surma meie vaarsammude
¨
¨
¨
parast b ja aratati ules, et meid
˜
˜
oigeks moistetaks. c
¨ ¨
Niisiis nuud, kus meid on
˜
˜
usu alusel oigeks moistetud, d olgu1 meil Jumalaga rahu meie isanda Jeesus Kristu¨
se kaudu. e 2 Tanu temale on
˜
meile usu tottu avanenud ligi¨ ¨
paas armule, mis ongi meile
˜ ˜
¨ ¨
nuud osaks saanud. f Roomus¨
tagem1 lootuse ule, et Jumal
˜
tostab meid ausse. 3 Kuid
¨
˜ ˜
argem roomustagem ainult sel¨
˜ ˜
le ule, vaid roomustagem ka
¨
raskuste ule, g mida kohtame, kuna me teame, et raskused teevad vastupidavaks, h
4 vastupidavus toob Jumala
soosingu, i Jumala soosing annab lootuse j 5 ja lootuses ei
pea pettuma, k sest Jumala ar¨
mastus on valja valatud meie
¨
¨
sudamesse puha vaimu kaudu,
mis meile on antud. l
¨ ¨
6 Jumala ma aratud ajal
suri Kristus jumalatute eest,
˜
kui me alles norgad olime. m
¨
7 Vaevalt laheb ju keegi surma seaduskuuleka inimese
eest, kuigi hea inimese eest
˜
oleks moni ehk isegi valmis surema. 8 Ent Jumal pakub meile oma armastust sellega, et Kristus suri meie eest,
kui me olime veel patustajad. n
¨ ¨
˜
9 Kuna me oleme nuud oigeks
˜
moistetud tema vere hinnaga,o
˜
¨ ¨
voime olla kindlad, et me paaseme tema kaudu Jumala viha

5

˜
¨
5:1 1 Teine voimalik tahendus: „on”. 5:2
˜
¨
˜ ˜
1 Teine voimalik tahendus: „me roomustame”.
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eest. a 10 Sest kui meid lepitati Jumalaga tema poja surma kaudu, kui me olime alles
vaenlased, b siis kui palju enam
¨ ¨
paastetakse meid tema elu
¨ ¨
kaudu nuud, kui oleme lepita˜ ˜
tud! 11 Seega me roomusta¨
˜
me ka selle ule, et meil on voi¨
malik olla Jumalaga laheda¨
ne tanu meie isandale Jeesus
Kristusele, kelle kaudu oleme
¨ ¨
nuud Jumalaga lepitatud. c
¨
12 Niisiis, nagu uhe inimese kaudu patt tuli maailma ja
patu kaudu surm, d nii on surm
˜
kandunud edasi koigisse ini˜
mestesse, sest nad koik on patused. e 13 Patt oli maailmas
juba enne Moosese seadust,
¨ ¨
kuid pattu ei panda suuks, kui
f
pole seadust. 14 Ometi valitses surm kuningana Aada¨
mast Mooseseni ka nende ule,
kes ei olnud patustanud samamoodi nagu Aadam, kes oli
selle sarnane, kes pidi tulema. g
15 Kuid kingiga ei ole lugu
¨ ¨
nii nagu vaarsammuga. Kui
¨
¨ ¨
˜
uhe inimese vaarsammu tottu paljud surid, siis kui palju enam toovad Jumala arm
¨
ja kink uhe inimese, Jeesus
˜
Kristuse armuga paljudele vor˜
reldamatut kasu! h 16 Toesti,
¨
kingi puhul ei lahe nii, nagu
¨
¨
laks tolle uhe inimese patu ta¨
¨ ¨
¨
gajarjel. i Sest uhele vaarsam¨
˜
mule jargnenud kohtuotsus toi
¨ ¨
˜
j
suudimoistmise, kuid paljude¨ ¨
¨
le vaarsammudele jargnenud
˜
˜
kink on toonud oigeksmoistmi¨
¨ ¨
se. k 17 Kui uhe inimese vaar˜
sammu tottu on surm valitsenud kuningana, l siis kui pal¨
ju enam hakkavad tanu sellele
¨
uhele, Jeesus Kristusele, ela-
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ma ja kuningatena valitsema a
¨
need, kes saavad kulluslikult
˜
˜
armu ja kingiks oigeksmoistmise! b
¨
¨ ¨
18 Niisiis, nagu uhe vaar¨
˜
sammu tagajarjeks oli koiksu¨ ¨
˜
guste inimeste suudimoistmi˜
¨
ne, c nii moistetakse ka uhe
˜
˜
oige teo tulemusena koiksugu˜
sed inimesed d oigeks, et nad
saaksid elu. e 19 Just nagu
¨
˜
uhe inimese sonakuulmatuse
˜
tottu said paljud patuseks, f
¨
nii saavad uhe inimese kuu˜
˜
lekuse tottu paljud oigeks. g
20 Hiljem tuli Moosese sea¨
¨ ¨
dus, et naidata vaarsammude
rohkust. h Ent kui patte oli palju, siis armu oli veelgi enam.
21 Milleks? Selleks, et nagu
patt ja surm on valitsenud kuningana, i nii valitseks ka arm
˜
kuningana oiguse kaudu ees¨
margiga tuua igavene elu meie
isanda Jeesus Kristuse kaudu. j
¨
Mida me siis utleme? Kas
teeme muudkui pattu, et
armu oleks rohkesti? 2 Kindlasti mitte! Kuna me oleme patule surnud, k kuidas me siis
saame enam patust elu elada? l
˜
3 Kas te ei tea, et me koik, kes
¨
oleme ristitud, et kuuluda uhte
Kristus Jeesusega,1 m oleme ka
ristitud, et saada samasuguse
surma osaliseks nagu tema2? n
4 Seega on meid tema surmasse ristimise kaudu ka
maetud koos temaga, o et nii
¨
nagu Kristus aratati surnuist
¨
˜
¨
ules Isa vorreldamatu vaega,
˜
voiksime meiegi elada uut
elu. p 5 Kui me oleme surnud samasugust surma nagu
tema, q saame ka samasuguse

6

˜
˜
6:3 1 Sona-sonalt „ristitud Kristus Jee˜
˜
susesse”. 2 Sona-sonalt „ristitud tema
surmasse”.

ROOMLASTELE 6:6–7:3

¨
¨
ulesaratamise nagu tema, ja
˜
nonda me kuulume temaga
¨
uhte. a 6 Me teame, et meie
¨ ¨
vana isiksus loodi postile koos
temaga, b et meie patune keha
¨
ei valitseks meie ule c ja me poleks enam patu orjad. d 7 Sellele, kes on surnud, on patud
andeks antud.
8 Kui me oleme surnud
koos Kristusega, siis usume, et
hakkame ka elama koos tema¨ ¨
ga. 9 Me teame, et nuud, kus
¨
¨
Kristus on surnuist ules aratae
f
tud, ta enam ei sure, surmal
¨
˜
ei ole enam tema ule voimu.
˜
10 Ta suri selleks, et korval¨
dada patt uhe korraga ja alati¨
seks, g ja ta elab selleks, et taita Jumala tahet. 11 Olgu teil
siis selline suhtumine, et te
olete surnud patule ja elate
¨
Jumala tahte taitmiseks, sest
¨
te olete Kristus Jeesuse jungrid. h
¨
¨
12 Seeparast arge laske patul enam valitseda kuningana oma surelikus kehas, i
nii et rahuldaksite
oma keha
¨
himusid. 13 Arge ka andke
¨
oma keha patu kasutusse tege¨
ma ulekohut, vaid andke oma
¨
keha Jumala kasutusse tege˜
˜
ma oigust, kuna te moistate, et
¨ ¨
te olite surnud, aga nuud elate. j 14 Patt ei tohi olla teie
isand, kuna te pole seaduse
all,k vaid armu all. l
¨
15 Mida sellest siis jarel˜
dada? Kas voime teha pattu, kuna me ei ole seaduse,
vaid armu all? m Kindlasti mitte! 16 Te ju teate, et kui teist
saavad kellegi kuulekad orjad, siis te olete tema orjad
˜
seetottu, et te kuuletute talle: n te olete kas patu orjad o
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˜
ja surete a voi kuulekuse orjad
˜
¨
ja saate oigeks. 17 Kuid tanu
olgu Jumalale, et kuigi te olite
kord patu orjad, olete saanud
¨
˜
sudamest kuulekaks opetusele, mille hoolde teid on antud.
18 Jah, kuna teid vabastati
¨
patu kaest, b siis olete saanud
˜
¨ ¨
oiguse orjadeks. c 19 Ma raa˜
gin viisil, mida on lihtne mois˜
ta, kuna te olete norgad oma
˜
patuse loomuse tottu. Nagu
¨
te andsite oma keha ruveduse
ja seadusetuse orjaks, et teha
seadusetuid tegusid, nii and¨ ¨
˜
ke oma keha nuud oiguse or¨
jaks, et teha puhasid tegusid. d
20 Sest kui te olite patu orjad, siis ei olnud teie isandaks
˜
oigus.
21 Millist vilja te tol ajal
kandsite? Te tegite tegusid,
¨ ¨
¨
mida te nuud habenete, tegusid, mis viivad surma. e
¨ ¨
22 Aga nuud, kus teid on va¨
bastatud patu kaest ja te olete saanud Jumala orjadeks, on
¨
viljaks, f mida te kannate, puha elu ja see viib igavesse ellu. g 23 Patt annab palgaks
surma, h kuid Jumal annab kingiks igavese elu i meie isanda
Kristus Jeesuse kaudu. j
Kas te siis ei tea, ven¨ ¨
nad (ma raagin neile, kes
tunnevad seadust), et Moosese seadus on inimese isand
senikaua, kui inimene elab?
¨
2 Abielunaine on seaduse jargi seotud oma mehega, kuni
see elab. Aga kui ta mees sureb, saab naine mehe seaduse
alt vabaks. k 3 Seega kui naine abielluks mehe eluajal teise
mehega, peetaks teda abielurikkujaks. l Aga kui mees sureb, on naine tema seaduse alt

7
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vaba ega ole abielurikkuja, kui
ta saab teise mehe omaks. a
4 Mu vennad, te olite seotud Moosese seadusega, kuid
te saite seadusest vabaks1
Kristuse ohvri kaudu, et saada teise omaks b — selle omaks,
¨
¨
kes aratati surnuist ules c —
ja kanda vilja Jumala auks. d
5 Kui me lasime end juhtida
oma patusel loomusel, valitsesid meie keha patused ihad,
mille seadus oli ilmsiks teinud,
ja me kandsime vilja, mis viib
¨ ¨
surma. e 6 Aga nuud, kus me
oleme surnud, oleme saanud
vabaks seadusest, f mis meid
enda haardes hoidis, et oleksime orjad uuel moel, lastes end
¨
juhtida puhal vaimul, g ja mitte
vanal moel, lastes end juhtida
kirjalikul seadusel. h
¨
7 Mida me siis utleme? Kas
Moosese seadus on puudulik1? Kindlasti mitte! Ma poleks ju patust midagi teadnud,
kui poleks olnud seadust. i Ma
ei oleks himustamisest midagi teadnud, kui seadus poleks
¨
oelnud: „Sa ei tohi himusta¨
da.” j 8 Selle kasu kaudu sai
˜
aga patt voimaluse kutsuda
˜
˜
minus esile koikvoimalikke himusid, sest enne seadust oli
patt surnud. k 9 Enne seaduse tulekut olin ma elus, aga
¨
¨
kui see kask tuli, arkas patt
ellu, kuid mina surin. l 10 Ja
˜
¨
ma moistsin, et kask, mis pidi
viima ellu,m viib hoopis surma.
¨
˜
11 Kasu kaudu sai patt voima¨
luse mind ara petta ja tappa.
¨
12 Niisiis on seadus puha, sa¨
¨
˜
muti on kask puha, oiglane ja
hea. n
˜
˜
7:4 1 Sona-sonalt „teid surmati seaduse˜
˜
le”. 7:7 1 Sona-sonalt „patt”.
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13 Kas mind surmas siis
see, mis on hea? Kindlasti mitte! Mind surmas patt, see surmas mind hea kaudu, et saaks
ilmsiks patu olemus. a Sel moel
¨
¨
naitas kask, kui laastav patt tegelikult on. b 14 Me teame, et
seadus on Jumalalt1, kuid mi¨ ¨
na olen patune, muudud pac
tu orjaks. 15 Ma ei saa aru,
mida ma teen. Ma ei tee mitte seda, mida tahan, vaid seda, mida vihkan. 16 Kui ma
aga teen seda, mida ma ei ta¨
ha, naitab see, et minu silmis on seadus hea. 17 Seega ei tee seda mitte enam mina, vaid patt, mis minus elab. d
18 Ma tean, et minus, see on
minu kehas, ei ela midagi head,
¨
sest ma kull soovin teha head,
aga ei suuda. e 19 Head, mida
ma tahan, ma ei tee, aga halba, mida ma ei taha, ma teen.
20 Kui ma teen seda, mida ma
ei taha, siis ei tee seda mitte
enam mina, vaid patt, mis minus elab.
21 Niisiis leian ma enda puhul selle seaduse: kuigi ma ta˜
han teha seda, mis on oige,
on mul kalduvus teha halba.f
22 Sisimas on mul Jumala sea¨
duse ule hea meel, g 23 aga
mu kehas on teine seadus, mis
˜
˜
sodib mu moistuse seaduse
vastu h ja viib mind vangi patu
seaduse alla, i mis on mu kehas.
¨
24 Kull ma olen armetu inime¨ ¨
ne! Kes paastab mind sellest
kehast, mis viib mind surma?
¨
25 Tanu olgu Jumalale meie
isanda Jeesus Kristuse kaudu!
˜
Seega, oma moistusega allun
ma Jumala seadusele, aga oma
kehaga patu seadusele. j
˜
˜
7:14 1 Sona-sonalt „vaimne”.
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¨
Seeparast ei saa Kris¨
tus Jeesuse jungrid huk˜
¨
kamoistu osaliseks. 2 Puha
vaim, mis teeb Kristus Jeesu¨
se jungrid elavaks, on vabastanud a teid oma seadusega patu ja surma seadusest. 3 Mida Moosese seadus oli patu˜
˜
se inimloomuse norkuse tottu
˜
voimetu tegema, b seda tegi Jumal. Ta saatis omaenda poja c patuste inimeste sarnase˜
˜
na d pattu korvaldama ja non˜
da ta moistis hukka inimeses
oleva patu, 4 et meie, kes me
¨
laseme end juhtida puhal vaimul, e mitte oma patusel loo¨
musel, saaksime taita seadu˜
˜
se oigeid noudeid. f 5 Kes lasevad end juhtida oma patu˜
sel loomusel, motlevad aina
patustele asjadele, g aga need,
¨
kes lasevad end juhtida puhal vaimul, vaimsetele asjadele. h 6 Patusest loomusest ju˜
¨
hitud motteviis tahendab sur¨
ma, i aga puhast vaimust juhi˜
tud motteviis elu ja rahu, j
7 sest patusest loomusest ju˜
¨
hitud motteviis tahendab vaenu Jumalaga, k kuna patune
loomus ei allu Jumala seadusele ega saagi alluda. 8 Seega need, kes lasevad end juhtida oma patusel loomusel, ei
¨
saa olla Jumalale meeleparased.
9 Kuid teie ei lase end juh¨
tida patusel loomusel, vaid puhal vaimull — kui Jumala vaim
˜
toesti elab teis. Kes aga ei
˜
motle samamoodi nagu Kristus,1 see ei kuulu talle.
10 Ent kui te olete Kristuse
¨
jungrid, m siis kuigi teie keha
˜
patu tottu sureb, annab vaim

8

˜
˜
8:9 1 Sona-sonalt „kellel aga pole Kristuse vaimu”.
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¨
˜
˜
teile tanu oigeksmoistmise¨ ¨
le elu. 11 Kui nuud teis elab
¨
selle vaim, kes aratas Jeesu¨
se surnuist ules, siis teeb see,
kes Kristus Jeesuse surnuist
¨
¨
ules aratas, a ka teie sureliku
keha elavaks b oma vaimuga,
mis teis elab.
12 Niisiis, vennad, meil tuleb tegutseda, kuid mitte patu¨ ¨
se loomuse tahtmist mooda, c
13 sest kui te lasete end juhtida oma patusel loomusel, siis
¨
te surete, d aga kui te puha vaimu abil patused teguviisid sur˜
mate, siis te elate. e 14 Koik,
keda juhib Jumala vaim, on
Jumala pojad. f 15 Te pole
saanud mitte vaimu, mis teeb
¨
teid orjaks ja tekitab jalle kartust, vaid vaimu, mille kaudu Jumal on teid lapsendanud
oma poegadeks ja mis paneb
¨ ¨
meid huudma: „ Abba,1 isa!” g
16 See vaim ise tunnistab
koos meie vaimuga, h et me oleme Jumala lapsed. i 17 Kui
me oleme lapsed, siis oleme
¨
¨
ka parijad — Jumala parijad
¨
ja Kristuse kaasparijad j —, ja
kui me kannatame koos Kristusega, k siis meid ka austatakse koos temaga. l
18 Ma leian, et praeguse aja
˜
kannatused pole midagi vorreldes selle auga, mis meile
osaks saab.m 19 Ootab ju loodu1 pikisilmi Jumala poegade
ilmsikssaamist. n 20 Loodu on
¨
¨
kull allutatud tuhisusele o —
mitte omal tahtel, vaid tema
tahtel, kes selle allutas —, kuid
siiski on antud lootus, 21 et
ka loodu vabastatakse p kaduvuse orjusest ja saab Ju˜
¨
8:15 1 Aramea sona tahendusega „isa”,
¨ ¨
millega lapsed poordusid isa poole.
˜
8:19 1 Moeldakse esmajoones inimesi.
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˜
mala laste vorratu vabaduse. 22 Me teame, et kogu
¨
loodu aina agab ja on valudes praeguseni. 23 Ka meie
ise, kes oleme saanud esimese
¨
osana tasust1 puha vaimu,
¨
agame sisimas, a oodates pikisilmi enda lapsendamist Jumala poegadeks,b vabanemist
oma kehast lunastushinna alu¨ ¨
sel. 24 Meid on paastetud ja
meile on antud see lootus. Ent
¨
kui loodetavat nahakse, siis pole see enam lootus: sest kui
¨
keegi midagi naeb, pole ju lootust enam vaja. 25 Aga kui
¨
me loodetavat c veel ei nae, d siis
ootame seda pikisilmi ja kannatlikult. e
˜
˜
26 Meie norkuse tottu on
aegu, kus meil on vaja palvetada, kuid me ei tea, mida
peaksime paluma. Kuigi me
˜
ise ei leia sel ajal s onu,
¨
et valjendada oma sisemi¨
si ohkamisi, anub puha vaim
¨
meie eest. f 27 Sudamete uurija g teab, mida vaim anub,
sest vaim palub Jumala tahte
¨
kohaselt tema puhade eest.
˜
28 Me teame, et koik, mida
Jumal teeb, tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad,
¨
kes on kutsutud tema eesmargi kohaselt, h 29 sest needsamad, keda ta alguses silmas
¨ ¨
pidas, on ta ka ette maaranud saama oma poja sarnaseks, i nii et tema poeg oleks
¨
esmasundinu j paljude vendade seas. k 30 Keda ta aga on
¨ ¨
ette maaranud, l neid on ta ka
kutsunud, m ja keda ta on kut˜
sunud, need on ta ka oigeks
˜
˜
n
moistnud, ja kelle ta on oigeks
˜
˜
8:23 1 Voib tolkida ka „kes oleme saanud
uudseviljana”.
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˜
moistnud, neid on ta ka austanud. a
31 Mida me siis selle koh¨
ta utleme? Kui Jumal on
meie poolt, kes suudaks meile kahju teha? b 32 Kuna ta
¨ ¨
ei saastnud isegi oma poega,
˜
vaid andis ta meie koigi eest, c
miks ei peaks ta siis koos te˜
maga kinkima meile ka koike muud? 33 Kes saaks esita¨ ¨
da suudistust Jumala valitute
˜
vastu? d Jumal ise moistab nad
˜
oigeks. e 34 Kes saaks neid
˜
hukka moista? Kristus Jeesus,
¨
kes suri, veel enam, kes aratati
¨
surnuist ules ja on Jumala pa¨
remal kael, f kostab meie eest. g
35 Kes suudaks lahutada
meid Kristuse armastusest? h
Kas raskused, kannatused,
¨
tagakiusamine, nalg, alasti˜
˜ ˜
olek, oht voi mook? i 36 On
ju kirjutatud: „Meid saadetak¨
se sinu parast surma kogu
¨
paeva, meid on arvatud tapa˜
lambaiks.” j 37 Vastupidi, koi¨
ges selles me saavutame taieli˜
ku voidu k tema kaudu, kes
meid on armastanud. 38 Ma
olen veendunud, et ei surm ega
elu, ei inglid ega valitsused, ei
¨
¨
kaesolev ega tulev, ei vaed, l
˜
¨
39 ei korgus ega sugavus ega
mistahes muu loodu suuda
meid lahutada Jumala armastusest, mis avaldub meie isanda Kristus Jeesuse kaudu.
¨
¨ ¨
Kristuse jungrina raagin
˜
ma tott, ma ei valeta.
¨
¨
Mu sudametunnistus, olles puhast vaimust juhitud, tunnis¨
¨
tab uhes minuga, 2 et mu sudames on suur kurbus ja
lakkamatu valu. 3 Ma oleksin pigem ise lahutatud Kris¨
¨
tusest ja laheksin havingusse,

9

ROOMLASTELE 9:4–25
kui see ainult aitaks mu vendi, mu suguvendi 4 iisraellasi. Neile kuuluvad pojasei¨
sus, a ulendus, lepingud, b Moo¨
sese seadus, c puha teenistus d
˜
˜
ja tootused. e 5 Nad polvnevad samadest esiisadest, f kel˜
lest polvnes Kristus. g Jumal,
¨
˜
kes on ule koige, olgu kiidetud
igavesti! Aamen.
¨
6 Kuid ei saa oelda, et Ju˜
¨
¨
mala sona oleks tuhja lainud.
˜
˜
Sest mitte koik, kes polvnevad
˜
Iisraelist, pole oiged iisraella˜
sed. h 7 Samuti pole nad koik
¨
seeparast veel lapsed, et nad
¨
on Aabrahami jareltulijad,i
vaid nagu on kirjutatud: „Sul˜
¨
˜
le tootatud jareltulijad polv¨
nevad Iisakist.” j 8 See tahendab, et lihased lapsed pole tegelikult Jumala lapsed,k vaid
¨
jareltulijateks arvatakse need,
˜
¨
kes on lapsed tootuse jar˜
gi. l 9 Sest Jumal tootas: „Sel
ajal ma tulen ja Saaral on
˜
siis poeg.” m 10 Kuid tootust
¨
ei antud uksnes tol korral, vaid
¨
ka siis, kui Rebeka jai ootama
kaksikuid meie esiisalt Iisakilt. n 11 Kuigi kaksikud pol¨
nud veel sundinud ega olnud
teinud ei head ega halba, oli
Jumal valiku juba teinud —
˜
valiku, mis ei soltu inimese
tegudest, vaid kutsuja tahtest.
¨
¨
12 Seeparast oeldi Rebekale:
„Vanemast saab noorema ori.” o
13 On ju kirjutatud: „Jaakobit ma armastasin, Eesavi aga
¨
hulgasin1.” p
¨
14 Mida me siis utleme? Kas
˜
Jumal on ebaoiglane? Kindlas¨
ti mitte! q 15 Ta utleb Moosesele: „Ma halastan, kellele ha˜
˜
9:13 1 Sona-sonalt „Eesavit ma vihkasin”.
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lastan, ja osutan kaastunnet,
kellele osutan.” a 16 Seega ei
˜
soltu valik inimese tahtest
ega pingutustest1, vaid Juma¨
last, kes halastab. b 17 Utleb
¨
ju puhakiri vaaraole: „Ma olen
hoidnud sind alles just sel¨
leks, et naidata seoses sinu¨
ga oma vage, ja selleks, et mu
nime kuulutataks kogu maal.” c
18 Seega ta halastab, kellele
tahab, ja laseb kalgistuda, kellel tahab. d
¨
19 Selle peale sa kusid:
„Miks ta siis veel etteheiteid
teeb? Niikuinii ei saa muuta
seda, mida ta on otsustanud.”
˜
20 Kes sa oigupoolest oled,
¨ ¨
et raagid vastu Jumalale? e
˜ ¨
Kas savinou utleb oma voolijale: „Miks sa mind selliseks tegid?”? f 21 Kas siis pottsepal
¨
pole savi ule voli g, et teha sa¨
mast kamakast uks anum au¨ ¨
vaarseks, aga teine mitteau¨ ¨
vaarseks kasutuseks? 22 Samamoodi on Jumalaga. Kuigi
ta tahaks valada kurjade peale oma viha ja teha kuulsaks
¨
¨
oma vage, on ta vaga kannatlikult sallinud inimesi, kes on
¨ ¨
¨
ta vihaalused ja1 vaarivad havingut. 23 Ta on teinud seda
¨
¨
selleks, et naidata oma ulimat
aulisust neile, kellele ta halastab h ja1 keda ootab ees au,
¨
24 see tahendab meile, keda
ta pole kutsunud mitte ainult
juutide, vaid ka teiste rahvas¨
te seast. i 25 Nii on ta oelnud
ka Hoosea raamatus: „Ma nimetan oma rahvaks neid, kes
ei olnud minu rahvas, j ja arm˜
˜
9:16 1 Sona-sonalt „sellest, kes tahab,
˜
ega sellest, kes jookseb”. 9:22 1 Voib
˜
tolkida ka „sallinud vihaanumaid, kes”.
˜
˜
9:23 1 Voib tolkida ka „halastusanumatele”.
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saks teda, keda ma ei armasta¨
nud. a 26 Seal, kus neile oeldi: „Teie ei ole minu rahvas”,
nimetatakse neid elava Jumala poegadeks.”b
¨ ¨
27 Peale selle huuab Jesaja Iisraeli kohta: „Kuigi Iisrae¨ ¨
li poegi on kui mereliiva, paa¨
seb vaid vaike osa. c 28 Je˜
hoova nouab maa peal elava˜
telt aru, ta teeb seda loplikult
d
ja kiirelt.” 29 Samuti on Je¨
saja ennustanud: „Kui vage¨
de Jehoova poleks jatnud mei¨
le jareltulijaid, oleksime olnud
otsekui Soodom ja saanud Gomorra sarnaseks.” e
¨
30 Mida me siis utleme?
¨
Seda, et ehk kull mittejuudid
˜
ei taotlenud oigekssaamist, f on
˜
nad Jumala silmis oigeks saanud oma usu alusel. g 31 Ent
˜
Iisraelile, kes taotles oigeks¨
saamist seaduse alusel, jai see
¨
˜
kattesaamatuks. 32 Mis pohjusel? Kuna ta ei taotlenud
seda usu, vaid tegude alusel.
Nad komistasid vastu komistuskivi, h 33 on ju kirjutatud:
„Ma panen Siionisse komistuskivi i ja takistuskalju. Kuid kes
usub temasse, ei pea pettuma.” j
¨
Vennad, minu sudamesoov ja palve Jumala
poole nende eest on see, et
¨ ¨
nad paaseksid. k 2 Ma tunnistan, et nad teenivad Jumalat
˜
innukalt, l kuid mitte oiget aru¨ ¨
saamist mooda. 3 Kuna nad
˜
˜
ei moista Jumala oigust,m
¨ ¨
vaid puuavad kehtestada
˜
oma oigust, n ei ole nad alistu˜
nud Jumala oigusele. o 4 Sest
˜
Kristusega seadus loppes, p
˜
¨
et oigeks saaks igauks, kes
usub. q
˜
5 Mooses kirjutab oigeks˜
moistmisest, mis saadakse
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seadusest kinnipidamise kau˜
du: „Inimene, kes selle nou¨
¨
¨
deid taidab, pusib tanu neile
˜
˜
elus.” a 6 Aga oigeksmoistmi¨
se kohta
usu
alusel
on
oeldud
¨
˜
¨
nii: „Ara motle oma sudames: b
˜
„Kes touseb taevasse?” c [See
¨
tahendab Kristust alla tooma.]
˜
¨
7 voi „Kes laskub sugavik¨
ku?” d [See tahendab Kristust
¨
surnuist ules tooma.]” 8 Ent
¨
¨
˜
mida puhakiri utleb? „Sona
¨
on teie lahedal, teie suus ja
¨
¨
teie sudames”, e see tahendab
˜
ususona, mida me kuulutame.
9 Kui sa oma suuga tunnistad,
¨
et Jeesus on Isand, f ja oma su¨
dames usud, et Jumal aratas
¨
¨ ¨
ta surnuist ules, siis sind paas¨
tetakse. 10 Sest sudames us˜
˜
kumine toob oigeksmoistmise
ja suuga oma usu tunnistami¨ ¨
ne g toob
¨ paaste. ¨
11 Utleb ju puhakiri: „Mit¨
te ukski, kes temasse usub, ei
pea pettuma.” h 12 Pole mingit vahet, kas tegu on juu˜
˜
di voi kreeklasega. i Koigil on
˜
sama isand, kes on helde koigi
¨ ¨
vastu, kes teda appi huuavad.
¨
¨ ¨
13 Sest „igauks, kes huuab
¨ ¨
appi Jehoova nime, paastetakse”. j 14 Ent kuidas nad saa¨ ¨
vad huuda appi teda, kellesse nad pole uskunud? Ja kuidas nad saavad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud?
Ja kuidas nad saavad kuulda,
kui keegi ei kuuluta? 15 Ja
kuidas nad saavad kuulutada,
¨
kui neid ei ole lakitatud? k On
ju kirjutatud: „Kui kaunid on
nende jalad, kes kuulutavad
¨
˜
haid sonumeid millestki paremast!” l
˜
16 Siiski mitte koik ei ole
˜
˜
votnud kuulda head sonumit.
¨
Nagu Jesaja utleb: „Jehoova,

ROOMLASTELE 10:17–11:16
kes usub meilt kuuldut?” a
17 Seega, uskumiseks on vaja
˜
˜
sonumit kuulda, b sonumi kuulmiseks peab aga keegi Kris¨ ¨
tusest raakima. 18 Aga ma
¨
kusin: kas˜ nad siis ei ole
kuulnud? Oigupoolest „kostab
˜
¨
nende kone ule kogu maa, nen˜
¨ ¨
de sonum maailma aarteni”. c
¨
19 Aga ma kusin: kas siis
Iis¨
rael pole aru saanud? d Utleb ju
Mooses: „Ma teen teid kiivaks
nendega, kes polegi rahvas,
¨
sutitan teis raevu arutu rahvaga.” e 20 Jesaja kuulutab veel
julgemalt: „Need, kes mind ei
otsinud, leidsid mu. f Neile, kes
¨
¨
mu jarele ei kusinud, ilmutasin ma end.” g 21 Kuid Iisrae¨
¨
li kohta ta utleb: „Kogu paeva
¨
˜
olen ma sirutanud kasi sona˜
kuulmatu ja torksa rahva poole.” h
¨
Ma kusin siis: kas Jumal
˜
on oma rahva korvale
heitnud? i Sugugi mitte! Sest ka
mina olen iisraellane, Aabra¨
hami jareltulija, Benjamini suguharust. 2 Jumal pole heit˜
nud korvale oma rahvast, kel¨
¨ ¨
lele ta esmalt tahelepanu pooras. j Kas te siis ei tea, mida
¨
¨
puhakiri utleb seoses Eeli¨
jaga, kes Iisraeli ule kaevates Jumalat anus? 3 „Jehoova, nad on tapnud sinu prohvetid ja kiskunud maha sinu
¨
altarid. Ainult mina olen ja¨ ¨
¨ ¨
¨ ¨
rele jaanud. Ja nuud puua˜
vad nad ka minult elu votta.” k
4 Kuid mida Jumal talle vas¨
tas? „Ma olen jatnud endale al˜
les 7000 meest, kes pole polvitanud Baali ees.” l 5 Samuti on ka praegusel ajal olemas
¨ ¨
¨
jaak m armust tehtud valiku jargi. 6 Seega on Jumal valinud
nad oma armust, n mitte nende

11

1504

PTK 10
a Jes 53:1
Joh 12:37, 38

b Joh 4:42
c L 19:4
Ap 1:8

d Mt 10:5, 6
Ap 2:14

e 5Mo 32:21
f Ro 9:30
g Jes 65:1
h Jes 65:2


PTK 11
i 1Sa 12:22
Jer 31:37

j 2Mo 19:5
L 94:14

k 1Ku 19:2, 14
l 1Ku 19:18
m Ro 9:27
n Ef 1:7
Ef 2:8


Teine veerg
a Ga 2:15, 16
b Joh 1:11, 12
c 2Ko 3:14, 15
d Jes 29:10
e 5Mo 29:4
f L 69:22, 23
g 5Mo 32:21
Ro 10:19

h Ro 9:23, 24
i Ap 9:15
Ga 1:15, 16
Ef 3:8

j Ap 28:30, 31
Kol 1:23
2Ti 4:5

k Mt 21:43

˜
tegude tottu, a muidu poleks ju
arm enam arm.
7 Mida me siis arvame? Iisrael pole saavutanud seda,
mida ta on taotlenud, valitud
¨
aga on selle saavutanud.b Ule¨ ¨
¨
¨
jaanute suda on lainud tuimaks, c 8 nagu on kirjutatud:
„Jumal on andnud neile raske une vaimu, d silmad, mis ei
¨
˜
nae, ja korvad, mis ei kuu¨
¨
le, ja nii on see tanase pae¨
vani.” e 9 Samuti utleb Taavet: „Saagu nende pidulaud
¨ ¨
˜
neile puuniseks, loksuks, ko¨
mistuskiviks ja kattemaksuks.
¨ ¨
10 Jaagu nad silmist pime¨
daks, et nad ei naeks, suru ala¨ ¨
tiseks kuuru nende selg.” f
¨
¨
11 Seeparast ma kusin: kas
olles komistanud, langesid nad
˜
loplikult? Kindlasti mitte! Aga
¨ ¨
kuna nad patustasid, sai paaste osaks teistele rahvastele,
et nad muutuksid kadedaks. g
¨ ¨
12 Kui nuud nende patusta˜
mine on onnistuseks maailmale ja nende hulga kahanemine
˜
onnistuseks teistele rahvaste˜
le, h siis kui palju enam on on¨
nistuseks nende arvu taissaamine!
¨ ¨
¨ ¨
13 Nuud ma raagin teile, kes te pole juudid. Kuna
ma olen mittejuutide apostel, i
hoian ma oma teenistust au
sees, j 14 lootes, et mul kui˜
dagi onnestub oma rahvas ka˜
¨ ¨
dedaks teha ja moned paasta.
˜
15 Kui nende korvaleheitmi¨
ne k tahendab maailmale lepi¨
tust, siis mida muud tahen˜
dab nende vastuvotmine kui
surmast ellu tulemist? 16 Kui
see osa tainast, mis on otse¨
kui uudsevili, on puha, siis on
seda ka kogu tainas. Ja kui
¨
juur on puha, siis on seda ka
oksad.
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¨ ¨
˜
17 Kui nuud moned oksad
¨
murti ara ja sind, ehkki sa oled
˜
¨ ¨
metsolipuu, poogiti allesjaanute vahele ning sa hakkasid
˜
saama osa olipuu rammusast
¨
juurest, 18 siis ara muutu
¨
okste suhtes uleolevaks1. Kui
¨
sa aga oled uleolev, a siis pea
meeles, et mitte sina ei kanna
juurt, vaid juur kannab sind.
¨
19 Sa utled: „Oksad murti
¨
¨
ara, et mind kulge poogitaks.” b
¨
˜
¨
20 Vaga oige! Nad murti ara
¨
c
usupuuduse parast,
¨ kuid sina
˜
˜
seisad usu tottu. d Ara ole kork,
vaid vaata ette: 21 kui Ju¨ ¨
mal ei saastnud algseid oksi,
¨ ¨
˜
ei saasta ta sindki. 22 Motle
Jumala lahkusele e ja karmusele. Need, kes langesid, saavad
tunda tema karmust. f Sina aga
koged Jumala lahkust, muidu¨ ¨
gi kui sa jaad tema lahkusesse;
¨ ¨
kui ei jaa, siis raiutakse sindki
maha. 23 Ja kui nemad hak¨
kavad jalle uskuma, poogitak¨
se ka nemad kulge, g sest Ju¨
mal suudab nad uuesti kulge
˜
pookida. 24 Sest kui sind loi¨
˜
¨
gati ara metsolipuu kuljest ja
˜
¨
poogiti aedolipuu kulge — mis
on tavatu tegu —, siis kui palju enam poogitakse algsed ok˜
sad tagasi nende oma olipuu
¨
kulge!
25 Vennad, et te ei oleks
iseenda silmis targad, tahan
¨
ma, et te teaksite seda puha
¨
saladust: h osa iisraellasi on su¨
˜
damelt tuimaks lainud, ja non¨ ¨
da see ka jaab, kuni vajalik arv mittejuute on kokku
¨ ¨
kogutud. 26 Sel viisil paastetakse kogu Iisrael, i nagu
on kirjutatud: „Vabastaja tu˜
leb Siionist j ja korvaldab Jaa˜
˜
¨
11:18 1 Voib tolkida ka „ara kelgi okste
ees”.
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kobist jumalakartmatud tavad.
27 See on minu leping nen˜
¨
dega, a kui ma votan ara nen˜
¨
de patud.” b 28 Tosi kull, nad
on Jumala vaenlased, sest nad
˜
¨
on hea sonumi tagasi lukanud, ning teile on see tulnud kasuks. Aga nende esiisa˜
¨
dele antud tootuse parast on
˜
¨
Jumal nende seast moned valja valinud ja peab neid kalliks. c
29 Jumal ei kahetse ju oma
ande ega kutsumist. 30 Te
˜
olite kord Jumalale sonakuul¨ ¨
matud, d aga nuud on ta teile
˜
˜
juutide sonakuulmatuse e tottu halastanud. f 31 Ta on nen˜
˜
de sonakuulmatuse tottu ha˜
˜
lastanud teile ja voib seetottu
halastada ka neile. 32 Jumal
˜
on kohelnud neid koiki justkui
˜
vange nende sonakuulmatuse
¨
˜
˜
parast, g et ta voiks nende koigi peale halastada. h
¨
33 Kui rikkalikud on kull
˜
¨
Jumala onnistused, kui sugavad tema tarkus ja teadmised! Kui tabamatud on tema
¨
kohtuotsused ja araarvamatud tema teed! 34 Sest „kes
˜
˜
voiks teada Jehoova motteid
˜
˜
voi kes on olnud talle nouand˜
jaks”? i 35 Voi „kes on talle
midagi andnud, et ta peaks sel˜
le tagasi maksma”? j 36 Koik
¨
tuleb tema kaest ning on ole¨
¨
mas tanu temale ja tema parast. Temale kuulugu au igavesti! Aamen.
˜
Seetottu ma anun teid,
vennad, Jumala halastu¨
se parast, andke oma keha k ela¨
vaks, puhaks l ja Jumalale mee¨
leparaseks ohvriks ning teeni˜
ge Jumalat oma motlemis¨
˜
m
voimet kasutades. 2 Arge
laske enam sellel ajastul end
vormida, vaid muutke end

12
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˜
teistsuguseks oma motteviisi
˜
a
uuendamise teel, et te voiksib
te teha endale selgeks, mis on
¨
Jumala hea, meeldiv ja taiuslik
tahe.
˜
3 Mulle osutatud armu tot¨
¨
tu utlen ma igauhele teist:
¨
arge arvake endast liiga palju,c
vaid suhtuge endasse tasakaa¨
lukalt, igauks nii, nagu Jumal
talle usku on andnud. d 4 Nii
nagu meie kehal on palju liik˜
meid, e kuid koigil neil pole
sama otstarve, 5 nii on meid¨
ki palju, kuid me oleme uks
keha, Kristuse keha, aga iga¨
uks meist on teiste liikmetega seotud. f 6 Meil on meile osaks saanud armu kohaselt
erisuguseid ande. g Kui see on
¨ ¨
prohvetlikult raakimise and,
¨ ¨
siis raakigem prohvetlikult, nii
nagu meile on usku antud;
¨
7 kui see on teenistusulesan¨
ne, siis taitkem seda; kui kee˜
˜
gi on opetaja, siis ta opetagu; h
8 kui keegi teisi julgustab, siis
ta julgustagu;1 i kui keegi teistele jagab, siis ta tehku seda
¨
siira sudamega; j kui keegi teisi juhatab, siis ta tehku seda
hoolsalt2; k kui keegi osutab
halastust, siis ta tehku seda
˜ ˜
roomsa meelega. l
¨
9 Teie
armastus
argu
¨
olgu silmakirjalik. m Jalesta˜
ge halba, n hoidke kovasti kinni heast. 10 Vennaarmastu¨
ses olge hellad uksteise vastu.
Olge esimesed teistele austust
¨ ¨
osutama.1o 11 Olge tookad1,
¨
mitte laisad.p Olge puha vaimu
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˜
mojul tulised.a Teenige Jehoo˜ ˜
vat kui orjad. b 12 Olge room¨
sad oma lootuse ule. Pidage
¨
raskustes vastu.c Olge pusivad
¨
palves. d 13 Aidake puhasid,
kui nad midagi vajavad.e Ol¨
ge alati kulalislahked. f 14 Pa˜
luge onnistust neile, kes teid
˜
taga kiusavad, g paluge onnis˜ ˜
¨
h
tust, arge needke. 15 Roo˜ ˜
mustage koos roomsatega, nutke koos nutjatega. 16 Suhtuge teistesse
samamoodi nagu
¨
˜
endasse. Arge¨ olge korgid, vaid
alandlikud.i Arge olge iseenese
j
silmis targad.
¨
17 Arge tasuge kellelegi
¨ ¨
halba halvaga. k Puudke teha
˜
seda, mis on hea koigi inimes˜
te silmis. 18 Kui voimalik,
nii palju kui oleneb teist,
˜
olge rahujalal
koigi inimeste¨
¨
l
ga. 19 Arge makske ise katte, armsad, vaid andke maad
Jumala vihale, m sest on kirju¨
tatud: „Kattemaks kuulub mul¨
¨
le, mina tasun katte, utleb Jehoova.” n 20 Ent „kui su vaen¨
¨ ¨
lasel on nalg, anna talle suua,
kui tal on janu, anna talle
juua, sest nii kuhjad sa tema
¨
pea ¨ peale tuliseid susi”.1 o
˜
21 Ara lase halval endast voi˜
¨
tu saada, vaid voida halb ara
heaga. p
¨
˜
Igauks allugu voimude˜
le, q sest pole muud voimu kui see, mis on Juma˜
lalt.r Valitsemas olevad voimud
on oma kohtadel Jumala sea˜
tuna. s 2 Kes paneb vastu voimudele, paneb vastu Jumala
seatud korrale, ja need, kes

13

˜
˜
12:8 1 Voib tolkida ka „kui keegi an- 
˜
˜
˜
˜
nab nou, siis ta andku nou”. 2 Voib tolPTK 13
˜
˜
12:20 1 St sulatad tema karmuse. Viikida ka „innukalt”. 12:10 1 Voib tolki- q Tt 3:1
˜
de metallisulatusmeetodile: maagi peada ka „vastastikuses austamises joudke
1Pe 2:13, 14
¨
¨
˜
˜
uksteisest ette”. 12:11 1 Voib tolkida ka r Joh 19:10, 11 le kuhjati tuliseid susi, et sealt metalli
¨
valja sulatada.
„innukad”, „usinad”.
s Ap 17:26

1507

˜
neile vastu panevad, tombavad enda peale karistuse.
3 Valitsejad ei ole hirmuks
neile, kes teevad head, vaid
neile, kes teevad halba. a Kas
sa tahad, et sul poleks vaja valitsejat karta? Tee siis head b
ja sa saad temalt kiita, 4 sest
ta on Jumala teener sinu
heaks. Aga kui sa teed halba,
˜ ˜
siis karda: ta ei kanna mooka asjata. Ta on Jumala tee¨
ner, kattemaksja, kes karistab
seda, kes teeb halba.
˜
˜
5 Seega on teil toesti pohjust alluda, seda mitte ainult
hirmust karistuse ees, vaid
¨
¨
ka oma sudametunnistuse pa˜
rast. c 6 Samal pohjusel te
maksate ka makse. On ju
˜
voimukandjad Jumala teenrid
¨
uldsuse heaks ja teevad oma
¨ ¨
tood lakkamatult. 7 Andke
¨
igauhele, mis talle kuulub: kellele tuleb anda maksu, selle˜
le maksu, d kellele loivu, selle˜
le loivu, kellele kartust, sellele
e kellele au, sellele au. f
kartust,
¨
˜
8 Arge olge kellelegi volgu muud kui ainult armastust. g Kes armastab ligimest,
¨
on Moosese seaduse taitnud. h
¨
9 Sest kasud „sa ei tohi abielu
rikkuda”, i „sa ei tohi tappa”, j
„sa ei tohi varastada”, k „sa ei
tohi himustada” l ja mistahes
¨
˜
˜
muu kask on kokku voetud sonadega „armasta oma ligimest
nagu iseennast”. m 10 Armastus ei tee ligimesele kurja, n
seega on armastus seaduse
¨
taitmine. o
˜
11 Tehke seda koike selle¨
parast, et te teate, mis aeg
¨
praegu on, et kaes on tund
¨
¨ ¨
p
unest argata, sest nuud on
¨ ¨
¨
meie paaste lahemal kui siis,
kui me usklikuks saime.
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¨ ¨
¨
¨
12 Oo saab varsti labi, paev on
¨
¨
lahedal. Heitkem seeparast endalt pimeduse teod a ja haarakem valguse relvad. b 13 Ela¨
¨
gem sundsalt c nagu paevaajal,
mitte metsikult pidutsedes ega
purjutades. Hoidugem suguli˜
sest kolvatusest ja jultunud
¨
kaitumisest1, d riiust ja kadedu¨
sest. e 14 Selle asemel jargige
isanda Jeesus Kristuse eesku¨
ju1 f ning arge plaanige patuste
himude rahuldamist. g
˜
Votke vastu see, kel¨
le arusaamine pole taie¨
˜
h
lik, ja arge moistke hukka ¨ teistsuguseid seisukohti1.
˜
¨ ¨
2 Uks usub, et ta voib suua
˜
koike, aga kelle arusaamine
¨
¨ ¨
pole taielik, soob ainult taime¨ ¨
˜
¨
toitu. 3 Kes soob koike, argu
¨
vaadaku ulalt alla sellele, kes
˜
¨ ¨
˜
koike ei soo, ja kes koike ei
¨ ¨ ¨
˜
soo, argu moistku hukka seda,
¨ ¨
˜
kes soob koike, i sest Jumal on
˜
ta vastu votnud. 4 Kes oled
˜
sina, et sa moistad kohut tei¨
sele kuuluva sulase ule? j Jumal on tema isand ja otsustab
¨
tema ule. k Ja Jehoova aitab
˜
teda, nii et ta voib olla temale
¨
meeleparane.
˜
¨
¨
5 Moni peab uht paeva
¨
tahtsamaks kui teist, l kuid tei˜
¨
se meelest on koik paevad
¨
¨
uhesugused. m Igauks olgu kin˜
del, et tema otsus on oige.
¨
¨
6 Kes tahistab mingit paeva,
¨
tahistab seda Jehoova auks.
¨ ¨
˜
Nii ka see, kes soob koike,
¨ ¨
soob Jehoova auks, sest ta

14

˜
˜
13:13 1 Voib tolkida ka „jultumusest”,
¨
¨
„habitust kaitumisest”; kr aselgeia mit˜
muse vorm. (Vt „Sonaseletusi”.) 13:14
˜
˜
1 Sona-sonalt „riietuge isandasse Jee˜
sus Kristusesse”. 14:1 1 Teine voimalik
¨
¨
˜
˜
tahendus: „arge moistke hukka kohklusi”.

ROOMLASTELE 14:7–15:5

¨
˜
tanab Jumalat, a ja kes koike
¨ ¨
¨
¨ ¨
ei soo, jatab soomata Jehoo¨
va auks ja tanab samuti Jumab
lat. 7 Keegi meist ei ela ju
iseendale au toomiseks c ja keegi ei sure iseendale au toomiseks. 8 Kui me elame, siis
elame Jehoova auks, d ja kui
me sureme, siis sureme Jehoova auks. Seega, kas me siis
˜
elame voi sureme, kuulume Jehoovale. e 9 Kristus suri ja sai
¨
jalle elavaks, et ta oleks nii
surnute kui ka elavate isand. f
10 Aga miks sa oma ven¨
˜
na ule kohut moistad? g Ja miks
¨
sina oma vennale ulalt alla vaa˜
tad? Me koik ju astume Jumala
¨
kohtujarje ette, h 11 nagu on
˜
kirjutatud: „Nii toesti, kui ma
¨
elan, i utleb Jehoova, minu ees
˜
paindub iga polv, ja iga keel
tunnistab avalikult, et ma olen
Jumal.” j 12 Niisiis tuleb iga¨
uhel meist enda kohta Jumalale aru anda. k
¨
¨
˜
13 Seeparast argem moist¨
¨
kem enam kohut uksteise ule,l
vaid hoidugem saamast venna˜
le komistuskiviks voi veeretamast tema usuteele takistusi. m
¨
14 Tanu meie isandale Jeesusele ma tean ja olen veendunud, et mitte miski pole iseenesest ebapuhas. n Ainult siis,
kui keegi peab midagi ebapuhtaks, on see talle ebapuhas.
¨ ¨
15 Kui sa sood mingit toitu ja
see kurvastab su venda, siis
ei tegutse ¨ sa enam armastuse
vaimus. o Ara hukuta oma toiduga seda, ¨ kelle eest Kristus
suri. p 16 Arge siis andke kel˜
lelegi pohjust teie headest te¨ ¨
gudest halba raakida. 17 Ju¨ ¨
mala kuningriiki1 paasemine
˜
˜
14:17 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus˜
se”. (Vt „Sonaseletusi”.)
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¨ ¨
pole seotud soomise ega joo˜
misega,a vaid oiguse, rahu ja
˜ ˜
¨
roomuga, mida annab puha
vaim. 18 Kes sel viisil Kris¨
tust teenib, on meeleparane
Jumalale ja inimestele.
19 Niisiis taotlegem seda,
b ja ehitab
mis edendab rahu
¨
¨
teisi ules. c 20 Ara kisu maha
¨
¨ ¨
Jumala katetood pelgalt toidu
˜
˜
¨
parast.d On tosi, et koik on
puhas. Kuid halb1 on see, kui
¨ ¨
soomisest saab komistuskivi. e
¨ ¨
21 Parem on liha mitte suua
ja veini mitte juua ning hoidu¨
˜
da tegemast ukskoik mida, mis
˜
voiks saada vennale komistuskiviks. f 22 Usk, mis sul˜ on,
pea endale Jumala ees. Onne˜
lik on see, kes ei moista end
¨
hukka selle parast, mida ta on
otsustanud teha. 23 Ent kui
¨ ¨
tal on suues kahtlusi, on ta
˜
juba hukka moistetud, sest ta
˜
ei toimi kooskolas oma usu˜
˜
ga. Ja koik, mis pole kooskolas usuga, on patt.
Ent meie, kes me oleme tugevad, peaksime
˜
˜
kandma norkade norkusi g ja
mitte tegema vaid seda, mis
meile endale meeldib. h 2 Iga¨
uks meist olgu oma ligimese¨
le meele jarele, tehes head, et
ta saaks tugevamaks. i 3 Sest
Kristuski ei teinud pelgalt seda, mis talle endale meeldis,j vaid nagu on kirjutatud:
„Mind on tabanud su solva˜
jate solvangud.” k 4 Koik, mis
on varem kirjutatud, on kirju˜
tatud meile opetuseks; l nii¨
siis aitab puhakiri meil vastu
pidada m ja julgustab1 meid, et
meil oleks lootust. n 5 Ma palun Jumalat, kes meid vastupi-

15

˜
˜
14:20 1 Voib tolkida ka „vale”. 15:4
˜
˜
1 Voib tolkida ka „lohutab”.
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davaks teeb ja julgustab, et teil
¨
igauhel oleks samasugune suhtumine, nagu oli Kristus Jee¨
susel, 6 nii et te uksmeelselt a
¨
¨
ja uhest suust ulistaksite meie
isanda Jeesus Kristuse Jumalat ja isa.
˜
¨
7 Votke siis uksteist vastu, b
nagu ka Kristus teid on vastu
˜
votnud, c Jumala auks. 8 Ma
¨
¨
utlen teile: Kristus sai um˜
berloigatute teenijaks, d kinni¨ ¨
tamaks seda, et Jumal raa˜
gib tott ja et nende esiisade˜
le antud tootused on usaldus¨ ¨
vaarsed, e 9 samuti selleks, et
¨
mittejuudid ulistaksid Jumalat tema halastuse eest.f On
¨
ju kirjutatud: „Seeparast ma
¨
ulistan sind avalikult rahvaste seas ja laulan kiitust su
¨
nimele.” g 10 Taas on oeldud:
˜ ˜
„Roomutsege, rahvad, koos
tema rahvaga!” h 11 ja veel:
˜
„Kiitke Jehoovat, koik rahvad,
˜
˜
ja koik rahvahoimud kiitku
¨
teda!” i 12 Ning Jesaja utleb:
„Tuleb Iisai juur, j see, kes hak¨
kab valitsema rahvaste ule.k
Tema peale loodavad rahvad.” l
13 Jumal, kes annab lootuse,
¨
˜ ˜
taitku teid suure roomu ja rahuga — teid, kes te usaldate
˜
teda —, et te voiksite olla tulvil
¨
¨
¨
lootust tanu puha vaimu vaem
le.
14 Ma olen veendunud, mu
¨
vennad, et te olete tais headust
¨
ja teil on kulluslikult teadmisi
¨
˜
ning et te oskate uksteisele nou
anda1. 15 Siiski olen ma kir˜
jutanud teile mone asja kohta
¨
usna otsekoheselt, teile meeldetuletuseks. Ma olen teinud
¨
seda armu parast, mida Jumal
mulle on osutanud. 16 Ta on
˜
˜
¨
˜
15:14 1 Voib tolkida ka „uksteist opetada”.

ROOMLASTELE 15:6–25

d Ap 21:18, 19

pannud mind Kristus Jeesuse
teenijaks, kuulutama mittejuu˜
tidelea Jumala head sonumit.
¨
¨ ¨
Ma osalen selles puhas toos, b
et mittejuudid saaksid Jumala¨
le meeleparaseks, justkui ohv¨
¨
riks, mis on puhitsetud puha
vaimuga.
¨
¨ ¨
17 Seeparast olen ma aare˜ ˜
tult roomus, et olen Kristus
¨
˜
Jeesuse junger ja voin Juma¨
lat teenida. 18 Ma ei soan¨ ¨
da raakida millestki muust kui
sellest, mida Kristus on minu
kaudu teinud, et mittejuudid
˜
voiksid olla kuulekad. Ta on
˜
teinud seda minu sonade ja
¨
tegude kaudu, 19 tunnustahtede, imede c ja Jumala vaimu
kaudu. Niisiis olen ma Jeruu¨ ¨
˜
salemmast kuni Illuuriani poh˜
jalikult kuulutanud head sonumit Kristusest. d 20 Ma olen
seadnud endale sihiks mitte
˜
kuulutada head sonumit seal,
kus Kristuse nime juba teatakse, et ma ei ehitaks kellegi
teise vundamendile, 21 vaid
nagu on kirjutatud: „Need, kel¨ ¨
lele pole temast midagi raagi¨
tud, saavad naha, ja need, kes
pole kuulnud, hakkavad aru
saama.” e
22 See ongi mind palju kordi takistanud teie juurde tule¨ ¨
mast. 23 Aga nuud pole mul
enam puutumata territooriumit neis paigus, ja ma olen palju aastaid1 igatsenud teie juur¨
de tulla. 24 Seeparast loodan ma, et saan teel Hispaa¨
niasse teid naha ja et te
¨
saadate mind natuke maad, pa˜
rast seda kui olen saanud monda aega teie seltsis viibida.
¨ ¨
25 Kuid nuud kavatsen ma

e Jes 52:15

˜
¨
15:23 1 Teine voimalik tahendus: „juba
mitu aastat”.
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ROOMLASTELE 15:26–16:16
minna Jeruusalemma, et aida¨
ta1 puhasid, a 26 sest need,
kes on Makedoonias ja Ahhaias, tegid meelsasti anne¨
tusi Jeruusalemma puhade hulgas olevate vaeste heaks. b
27 Nad tegid seda meelsasti,
aga nad olid ju ka nende
˜
volglased. Sest kui mittejuudid
¨
on saanud puhadelt vaimseid
ande, siis on ju nende kohus
¨
abistada puhasid aineliste andidega. c 28 Kui ma olen sellega valmis saanud ja annetuse
¨
turvaliselt kohale viinud, lahen ma teie kaudu Hispaaniasse. 29 Ma tean, et kui ma teie
juurde tulen, siis tulen Kristu˜
se rikkalike onnistustega.
¨ ¨
30 Ma palun nuud, vennad,
selle usu alusel, mis teil on
meie isandasse Jeesus Kristu¨
˜
sesse, ja puhast vaimust vorsunud armastuse alusel, et
te tungivalt paluksite Jumalat
minu eest, nagu minagi seda
˜
¨ ¨
teen, d 31 et ma voiksin paa¨
seda e Juudamaal nende kaest,
kes ei usu Jeesusesse, ja
et mu teenistus Jeruusalemma
¨
puhade heaks oleks neile mee¨
˜
leparane, f 32 nii et ma jouak˜ ˜
sin Jumala tahtel roomuga
teie juurde ja leiaksin teiega
koos olles kosutust. 33 Olgu
Jumal, kes annab rahu, teie
˜
koikidega! g Aamen.
¨
Ma tahan oelda teile
˜
˜
˜
mone hea sona meie oe
Foibe kohta, kes teenib Kenk˜
rea h koguduses. 2 Votke ta
¨
¨ ¨
kui Isanda teenija puhade vaariliselt vastu ja aidake teda,
kui ta midagi peaks vajama, i
sest ta ise on aidanud paljusid,
ka mind ennast.

16

˜
˜
15:25 1 Sona-sonalt „teenida”.
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¨ ¨
3 Tervitage mu kaastoolisi
¨ ¨
Kristus Jeesuse toos, Priskat
ja Akvilat, a 4 kes on minu
¨
parast oma elu ohtu seadnud b
¨
ning kellele pole tanulik mitte
¨
˜
uksnes mina, vaid ka koik mittejuutide kogudused. 5 Samuti tervitage kogudust nende
majas.c Tervitage mu armast
¨
Epainetost, kes on uks esi¨
mesi Kristuse jungreid Aasias.
6 Tervitage Maarjat, kes on
¨
teie heaks palju vaeva nainud.
7 Tervitage mu sugulasi d ja
kaasvange Andronikost ja Ju¨
niast, keda apostlid hasti teavad ja kes on olnud Kristuse
¨
jungrid kauem kui mina.
8 Andke mu tervitused edasi Ampliatusele, Isanda teeni¨
jale, kes on mulle vaga armas.
9 Tervitage Urbanust, meie
¨ ¨
¨ ¨
kaastoolist Kristuse toos, ja
¨
mu armast Stahhust. 10 Tervitage Apellest, kes on Kristuse ustav teenija. Tervitage Aristobulose majarahvast.
11 Tervitage mu sugulast Heroodioni. Tervitage Narkissose majarahva seast neid, kes
Isandat teenivad. 12 Tervita¨
¨
ge Trufainat ja Trufoosat, nai¨ ¨
˜
si, kes tootavad kovasti Isanda heaks. Tervitage meie armast Persist, sest see naine
˜
on teinud Isanda heaks kovasti
¨ ¨
tood. 13 Tervitage Ruufust,
tublit Isanda teenijat, ja tema
ema, kes on ka mulle nagu
¨
ema. 14 Tervitage Asunkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast, Hermast ja vendi, kes
on nendega. 15 Tervitage Filologost ja Juuliat, Neereust
˜
¨
ja tema ode ning Olumpast ja
˜
¨
koiki puhasid, kes on nendega.
¨
¨
16 Tervitage uksteist puha
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¨ ¨
ROOMLASTELE 16:17 – 1. KORINTLASTELE, luhiulevaade

˜
suudlusega. Koik Kristuse kogudused tervitavad teid.
17 Ma palun, vennad, et te
¨
¨
paneksite tahele neid, kes kulvavad lahkhelisid ja juhivad
˜
teisi usuteelt korvale1. Nen¨
de kaitumine on vastuolus
˜
sellega, mida te olete op¨
pinud. Valtige selliseid inimesi. a 18 Nad pole mitte meie
isanda Kristuse, vaid oma ihade1 orjad. Oma libekeelsuse
˜
ja meelitavate sonadega peta¨
vad nad heausksete sudameid.
˜
¨
19 Teie kuulekust on koik ta¨
hele pannud ja ma olen teie ule
˜ ˜
roomus. Ma tahan, et te oleksi¨ ¨
te arukad head tegema ja suutud halva suhtes. b 20 Rahu
Jumal heidab peatselt Saatana c teie jalge alla ja te purustate ta. Meie isanda Jeesuse arm
olgu teiega!
21 Teid tervitavad mu kaas¨ ¨
tooline Timoteos, samuti mu
sugulased Luukius, Jaason ja
Soosipatros. d

˜
˜
16:17 1 Sona-sonalt „kes panevad tei˜
˜
si komistama”. 16:18 1 Voib tolkida ka
˜
„kohu”.
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22 Mina, Tertius, kes ma
˜
olen koik selle kirja pannud,
saadan teile kristlikke tervitusi.
23 Teid tervitab Gaius, a kes
on minu ja ka terve koguduse
˜ ˜
voorustaja. Teid tervitab linna varahoidja Erastos ja tema
vend Kvartus. 24 - - -1
˜
25 Hea sonum, mida ma
˜
kuulutan, ja sonum Jeesus
¨
Kristusest naitavad selgelt, et
˜
Jumal voib teha teid tugevaks.
˜
See hea sonum on seotud Ju¨
mala avaldatud puha saladusega, b mis oli pikka aega var¨ ¨
jul, 26 aga nuud on avalikuks
saanud ja prohvetlike tekstide
˜
kaudu koigile rahvastele teada
antud. See on toimunud iga¨
vese Jumala kasul, kuna tema
˜
tahe on, et koik rahvad usuksid temasse ja oleksid talle
kuulekad. 27 Jumalale, kes
on ainsana tark, c kuulugu igavesti au Jeesus Kristuse kaudu! Aamen.
16:24 1 See salm puudub vanimates
¨
kreekakeelsetes kasikirjades. (Vt lisa
A3.)

ESIMENE KIRI

KO R I N T L A S T E L E
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1
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¨ ¨
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˜
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¨
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Austage Jumalat oma kehaga (12–20)
˜
„Pogenege hooruse eest!” (18)
˜
7 Nouanded vallalistele ja
abieluinimestele (1–16)
¨
¨ ¨
Igauks jaagu nii, nagu teda on
kutsutud (17–24)
Vallalised ja lesed (25–40)
Vallalisuse eelised (32–35)
¨
Abiellumine „uksnes Kristuse
¨
jungriga” (39)
8 Ebajumalatele ohverdatud toit (1–13)
¨
Meil on ainult uks Jumal (5, 6)

12 Vaimuannid
(1–11)
¨
Uks keha, palju liikmeid (12–31)
¨
13 Armastus — ulim tee (1–13)
˜ ˜
14 Prohvetlikult ja vooras keeles
¨ ¨
raakimise and (1–25)
Kord kristlikel koosolekutel (26–40)
Naised koguduses (34, 35)
¨
¨
15 Kristuse
ulesaratamine (1–11)
¨
¨
Ulesaratamine on usu alus (12–19)
¨
¨
Kristuse ulesaratamine on
tagatis (20–34)
Maine keha, taevane keha (35–49)
Surematus ja kadumatus (50–57)
¨ ¨
Palju teha Isanda toos
(58)

9 Pauluse
kui apostli eeskuju (1–27)
¨
„ Arge siduge kinni pulli suud” (9)
¨
˜
„Hada mulle, kui ma head sonumit ei
kuuluta!” (16)
˜
˜
„Ma teen koik, mis voimalik,
˜
koiksuguste inimeste
aitamiseks” (19–23)

kes on kutsutud
1 Pauluselt,
Jumala tahtel Kristus Jee-
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16 Korjandus Jeruusalemma kristlaste
heaks (1–4)
Pauluse reisiplaanid (5–9)
Timoteose ja Apollose
¨ reisiplaanid (10–12)
Uleskutsed ja tervitused (13–24)

PTK 1
a Ap 9:15

a

suse apostliks, ja meie vend
Soosteneselt 2 Jumala kogudusele Korintoses, b teile, kes
¨
olete puhitsetud Kristus Jee¨
¨
suse jungritena, c kutsutud pu˜
˜
hadele, ja koigile neile, kes koi¨ ¨
gis paigus huuavad appi meie
isanda Jeesus Kristuse nime, d

b Ap 18:1

c 1Ko 6:11
Heb 9:13, 14

d Mt 12:18, 21
Ap 4:12

tema nime, kes on nii nende
kui ka meie isand.
3 Armu1 ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt Jeesus Kristuselt!
¨
4 Ma tanan alati oma Juma¨
lat teie eest selle armu parast,
mida Jumal on osutanud teile
˜
˜
¨
1:3 1 Voib
¨ tolkida ka „arateenimata lahkust”, „ulimat headust”.
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Kristus Jeesuse kaudu. 5 Te
¨
olete tanu temale saanud rik˜
˜
kaks koiges, sealhulgas oppi˜
nud kuulutama sona ja saanud
˜
¨
sellest sonast taielikult aru. a
6 Tunnistus, mis teile Kristuse kohta on antud, b on teie
seas tugevalt kanda kinnitanud, 7 nii et teil on olemas
˜
koik vajalik, samal ajal kui te
˜
ootate ohinal meie isanda Jeesus Kristuse ilmumist. c 8 Ju¨ ¨
˜
mal aitab teil jaada lopuni vankumatuks, nii et meie isanda
¨
Jeesus Kristuse paeval ei saa
¨
keegi teie vastu esitada uht¨ ¨
ki suudistust. d 9 Jumal on ustav e ja on teid kutsunud, et
¨
te kuuluksite uhte tema pojaga, meie isanda Jeesus Kristusega.
10 Ma palun teid, vennad,
meie isanda Jeesus Kristu˜
¨ ¨
se nimel, et te koik raagiksite
¨
uhtviisi ja et teie seas ei oleks
˜
lohesid,f vaid et te oleksite
¨
¨
¨
uhte liidetud tanu uhesuguse˜
le meelsusele ja motteviisile. g
˜
11 Moned Kloe majarahvast
on mulle teada andnud, mu
vennad, et teie seas on lahkhelisid. 12 Ma pean silmas
˜
¨
seda, et moned teist utlevad:
„Mina pooldan Paulust,” ja tei˜
sed: „Aga mina Apollost”, h mo¨
ned jallegi: „Aga mina Keefast1,” ja teised: „Aga mina
Kristust.” 13 Kas Kristus on
jagatud mitmeks? Kas siis Pau¨ ¨
˜
lus loodi teie eest postile? Voi
kas teid ristiti Pauluse nimes¨
se? 14 Ma tanan Jumalat, et
ma pole ristinud teie seast kedagi peale Krispuse i ja Gaiuse, j
¨
15 nii et keegi ei saa oelda,
et teid on ristitud minu nimesse. 16 Ma ristisin ka Ste1:12 1 Sama kes Peetrus.

1. KORINTLASTELE 1:5–27
PTK 1
a Kol 1:9
b Ap 18:5
c Lu 17:29, 30
2Te 1:7
1Pe 1:7

d 1Ko 4:5
1Ko 5:5
Ilm 1:10

e 5Mo 7:9
f Ro 16:17
g Ro 15:5, 6
2Ko 13:11
Ef 4:1, 3
Flp 2:2

h Ap 18:24
1Ko 3:4, 5
1Ko 3:21–23

i Ap 18:8
j Ro 16:23


Teine veerg
a 1Ko 16:15
b Ap 9:15
c Ap 17:18
1Ko 2:14

d Ro 1:16
e Jes 29:14
f Kol 2:8
g Lu 10:21
h 1Ko 2:14
1Ko 3:18

i Mt 12:38
Lu 11:29

j Ap 17:32
k Kol 2:3
l 2Ko 13:4
m Ap 4:13
n Joh 7:48
Jk 2:5

fanase majarahva, a ma ei tea,
et oleksin veel kedagi ristinud. 17 Kristus ei saatnud
mind ristima, vaid kuulutama
˜
head sonumit; b ja seda ei pida˜
nud ma tegema oppinud meeste kombel, et Kristuse piinapost ei muutuks kasutuks.
18 Jutt piinapostist on rumalus neile, kes hukkuvad, c
¨ ¨
aga meie, kes saame paas¨
¨
te, naeme selles Jumala vage, d
19 sest on kirjutatud: „Ma
¨
kaotan tarkade tarkuse ja luk˜
kan korvale arukate arukuse.” e 20 Kus on tark? Kus on
kirjatundja? Kus on praeguse
¨
ajastu vaitleja? Eks Jumal ole
teinud maailma tarkuse rumaluseks? 21 Maailm oma tar˜
kuses f pole oppinud Jumalat
tundma, g aga Jumal oma tarkuses on arvanud heaks selle
˜
sonumi kaudu, mida me kuulu¨
tame ja mis teistele naib ruma¨ ¨
lus, h paasta need, kes usuvad.
¨
22 Juudid kusivad tunnus¨
i
tahti ja kreeklased otsivad
tarkust, 23 kuid meie kuulu¨ ¨
tame postile loodud Kristust,
kes on juutidele komistuskivi ja mittejuutidele rumalus. j
24 Ent kutsutuile, olgu nad
˜
juudid voi kreeklased, on Kris¨
tus Jumala vagi ja tarkus. k
25 See, mida peetakse Jumala rumaluseks, on targem kui
inimeste tarkus, ja see, mida
˜
peetakse Jumala norkuseks,
on tugevam kui inimeste tugevus. l
¨
¨
26 Te naete iseenda naite
varal, vennad, et Jumal ei ole
kutsunud palju inimeste seisu¨
kohast tarku, m palju vagevaid
˜
ega palju korgest soost inimesi, n 27 vaid Jumal on valinud
need, kes on maailma silmis

1. KORINTLASTELE 1:28–2:16

¨
rumalad, et habistada tarku, ja
Jumal on valinud need, kes on
˜
¨
maailma silmis norgad, et haa
bistada tugevaid. 28 Jumal
on valinud need, kes on maa¨
ilma silmis tahtsusetud ja kel¨
lele vaadatakse ulalt alla, ning
selle, mis midagi ei ole, et teha
¨
tuhiseks see, mis midagi on, b
29 et keegi ei kiitleks Jumala
¨
ees. 30 Tanu temale te kuu¨ ¨
¨
lute nuud uhte Kristus Jeesusega, kes avaldab meile Ju˜
mala tarkuse ja oiguse.c Tema
¨
kaudu saavad inimesed puhaks d ja nad vabastatakse
lunastushinna alusel. e 31 Nii
¨
¨
laheb taide see, mis on kirjutatud: „Kes kiitleb, selle kiitlemi˜
se pohjuseks olgu Jehoova1.” f
Vennad, kui ma tulin teie
juurde kuulutama Jumala
¨
puha saladust, g ei tulnud ma
˜
selleks, et hiilata oma kone h
˜
voi tarkusega. 2 Ma otsusta¨ ¨
sin, et ei raagi teie keskel millestki muust kui ainult Jeesus
¨ ¨
Kristusest, kes postile loodi. i
˜
3 Ma tulin teie juurde norku¨
se, kartuse ja suure varinaga.
˜
4 Ma ei konelnud ega kuulutanud muljetavaldavate ja tar˜
˜
kade sonadega, vaid mu sona¨
¨
dest ilmnes puha vaimu vagi, j
5 et te ei usuks mitte inimeste
¨
˜
tarkuse, vaid Jumala vae tottu.
¨ ¨
6 Me raagime tarkusest
¨
vaimselt kupsete seas, k kuid
mitte maailma ega selle kaduvate valitsejate tarkusest. l
¨ ¨
¨
7 Me raagime hoopis puhas
saladuses m ilmnevast Jumala
tarkusest, peidetud tarkusest,
mille kohaselt Jumal otsustas juba enne selle kurja maa¨
˜
ilma sundi1, et meid toste-

2

˜
˜
1:31 1 Vt lisa A5. 2:7 1 Sona-sonalt „enne ajastuid”.
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PTK 1
a Mt 11:25
b 1Ko 2:6
c Ro 10:4
2Ko 5:21

d Joh 17:19
Heb 10:10

e Ro 3:24
Kol 1:13, 14

f Jer 9:24
2Ko 10:17


PTK 2
g Ef 3:5, 6
Kol 2:2

h 1Ko 1:17
i Ga 6:14
j Ro 15:18, 19
1Ko 4:20
1Te 1:5

k 1Ko 14:20
Ef 4:13
Heb 5:14

l 1Ko 15:24
m Ro 16:25, 26
Ef 3:8, 9


Teine veerg
a Joh 7:48
Ap 13:27, 28

b Jes 64:4
c Mt 16:17
Mr 4:11
Ef 3:5
2Ti 1:9, 10
1Pe 1:12

d Joh 14:26
1Jo 2:27

e Ro 11:33
f Joh 15:26
g Kol 2:8
h Joh 16:13
i Ro 8:5

takse ausse. 8 Seda tarkust
˜
¨
pole moistnud ukski selle maailma valitsejatest, a sest kui
˜
nad oleksid seda moistnud, poleks nad aulist Isandat posti¨ ¨
˜
le loonud. 9 See on kooskolas sellega, mida on kirjutatud:
¨
˜
„Silm pole nainud ja korv
pole kuulnud, samuti pole ini˜
mesele mottessegi tulnud see,
mida Jumal on valmistanud
neile, kes teda armastavad.” b
10 Aga meile on Jumal selle
ilmutanud c oma vaimu kaudu, d
˜
kuna vaim uurib koike, koguni
¨
Jumala¨ tarkuse sugavusi. e
11 Ukski inimene ei tea
˜
teise inimese motteid, neid
teab ainult inimene ise1. Samuti ei tea keegi muu Juma˜
la motteid kui ainult Jumala vaim. 12 Me ei ole saanud
maailma vaimu, vaid vaimu,
mis on Jumalalt, f et me saaksime aru sellest, mida Jumal
on meile lahkesti andnud.
¨ ¨
13 Sellest me ka raagime, ja
˜
˜
seda sonadega, mida pole ope¨
g
tanud inimtarkus, vaid puha
h
vaim. Me selgitame vaimseid
¨
˜
asju vaimult parit sonadega.
14 Ent maine inimene1 ei
˜
vota vastu seda, mis tuleb Jumala vaimult, sest see on
temale rumalus. Ta ei suuda sellest aru saada, sest sel¨
le ule tuleb otsustada vaimse
suhtumisega. 15 Kuid vaim˜
¨
ne inimene1 otsustab koige ule
˜
¨
oigesti, i tema enda ule aga
¨
˜
ei suuda ukski inimene oigesti
otsustada. 16 Sest „kes teab
˜
˜
Jehoova motteid, et ta voiks
˜
˜
2:11 1 Sona-sonalt „inimese vaim”.
˜
˜
2:14 1 Voib tolkida ka „inimene, keda
˜
juhivad omaenda soovid”. 2:15 1 Voib
˜
tolkida ka „inimene, keda juhib Jumala
vaim”.
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˜
teda opetada”?a Aga meil on
˜
Kristuse mottelaad. b
Vennad, ma ei saanud teie¨ ¨
ga raakida nagu vaimsete inimestega1,c vaid ma pidin
¨ ¨
raakima teiega nagu nende˜
ga, kes motlevad maailma
inimeste kombel, otsekui imikutega Kristuse tundmises. d
2 Ma toitsin teid piima, mitte
tahke toiduga, sest te polnud
veel piisavalt tugevad. Te pole
praegugi piisavalt tugevad, e
˜
3 sest te motlete ikka veel
nagu maailm. f Kuna teie seas
on kadedust ja riidu, kas ei
juhi teid siis omaenda himud g
ja kas ei tegutse te siis nagu
¨
maailma inimesed? 4 Kui uks
¨
utleb: „Mina pooldan Paulust,”
ja teine: „Mina Apollost”, h kas
pole te siis sellised nagu inimesed ikka?
˜
5 Aga kes on Apollos voi
kes on Paulus? Teenijad, i kes
¨ ¨
¨
teevad Isanda tood ja tanu kellele te olete saanud usklikuks.
6 Mina istutasin, j Apollos kastis, k aga Jumal andis kasvu. 7 Niisiis ei kuulu au mitte istutajale ega kastjale, vaid
Jumalale, kes annab kasvu. l
¨ ¨
8 Istutaja ja kastja tootavad
¨
uhtsuses1 ning kumbki saab
¨ ¨ ¨
tasu oma too jargi. m 9 Meie
¨ ¨
oleme Jumala kaastoolised,
˜
teie olete Jumala pollumaa,
Jumala ehitis. n
10 Mulle osutatud Jumala
¨ ¨
armu mooda olen ma otsekui meisterlik ehitaja1 rajanud vundamendi, o aga keegi
teine ehitab sellele. Ent iga-

3

˜
˜
3:1 1 Voib tolkida ka „inimestega, keda
˜
˜
juhib Jumala vaim”. 3:8 1 Voib tolkida
¨
¨
˜
ka „uhise eesmargi nimel”. 3:10 1 Voib
˜
¨ ¨
tolkida ka „tark toodejuhataja”.

1. KORINTLASTELE 3:1–23

PTK 2
a Jes 40:13
b Ro 15:5


PTK 3
c 1Ko 2:15
Kol 1:9

d 1Ko 14:20
e Heb 5:12–14
f Ro 8:7, 8
g Ga 5:19, 20
h Ap 18:24, 25
i 2Ko 3:5, 6
Kol 1:23
1Ti 1:12

j Ap 18:4
k Ap 18:26–28
Ap 19:1

l Ro 9:16
m Ro 2:6
1Ko 4:5
Ilm 22:12

n Ef 2:22
1Pe 2:5

o Ro 15:20
Heb 6:1


Teine veerg
a L 118:22
Jes 28:16
Mt 21:42
Ef 2:20
1Pe 2:6

b 1Pe 4:12
c 2Ko 6:16
Ef 2:21
1Pe 2:5

d 1Ko 6:19
e 1Pe 2:5
f Ii 5:13
g L 94:11
h 1Ko 1:12
i Joh 17:9
2Ko 10:7

¨
uks vaadaku, kuidas ta sellele ehitab. 11 Keegi ei saa
rajada muud vundamenti selle asemele, mis on juba rajatud, ja see on Jeesus Kristus. a
12 Kui keegi ehitab sellele
˜
vundamendile kullast, hobe¨ ¨
dast, vaartuslikest kividest,
˜ ˜
puidust, heintest voi olgedest,
¨
13 on proovilepaneku paeval
¨
¨ ¨
naha, milline see too on, sest
˜
tuli teeb koik ilmsiks b ja proo¨
¨
vib labi, milline on igauhe
¨ ¨
¨ ¨
ehitustoo. 14 Kui kellegi too,
mis ta vundamendile on ehita¨ ¨
¨
nud, jaab pusima, saab ta
¨ ¨
˜
tasu. 15 Kui kellegi too po¨
leb ara, siis kannatab ta kah¨ ¨
ju. Ent ta ise paaseb, otsekui
¨ ¨
paaseks tulekahjust.
16 Eks te tea, et te olete Jumala tempel c ja et teis elab Ju¨
mala vaim? d 17 Kui keegi ha¨
vitab Jumala templi, havitab
Jumal tema, sest Jumala tem¨
pel on puha, ja see tempel olee
te teie.¨
¨
18 Argu ukski end petku:
kui keegi teist arvab, et ta
˜ ˜
on tark praeguse ajastu moo¨
dupuu jargi, siis ta saagu ru˜
malaks, et ta voiks saada targaks. 19 Sest selle maailma
tarkus on Jumala silmis rumalus, nagu on kirjutatud:
„Ta tabab tarku nende kavaluses,” f 20 ja veel: „Jehoova
teab, et tarkade arutlused on
¨
¨
¨
tuhised.” g 21 Seeparast argu
¨
ukski kiidelgu inimeste tegu˜
dega. Koik kuulub ju teile,
˜
22 olgu Paulus, Apollos voi
˜
Keefas, h maailm, elu voi surm,
¨
˜
˜
kaesolev voi tulev — koik kuulub teile. 23 Teie omakorda
kuulute Kristusele i ja Kristus
Jumalale.

1. KORINTLASTELE 4:1–19

4

Me soovime, et meid peetaks Kristuse teenijateks1
¨
ja Jumala puhade saladuste
majapidajateks. a 2 Majapidajalt aga oodatakse, et ta oleks
¨
ustav. 3 Mulle ei lahe see
¨
korda, kui teie mu ule kohut
˜
˜
˜
moistate voi kui moni inimeste kohus seda teeb. Ka mina
˜
¨
ise ei moista enda ule kohut, 4 sest ma ei tea, et oleksin midagi valesti teinud. Kuid
¨
see veel ei tahenda, et ma
˜
oleksin oige; Jehoova on see,
¨
˜
kes¨ minu ule kohut moistab. b
˜
¨
5 Arge siis moistke millegi ule
˜
kohut c enne oiget aega, enne
kui Isand tuleb. Tema toob salajased asjad pimedusest val¨
¨
guse katte ja teeb sudamete
kavatsused avalikuks ning siis
¨
saab igauks Jumalalt kiituse,
¨ ¨
mida ta vaarib. d
¨ ¨
6 Vennad, ma olen raakinud neid asju enda ja Apol¨
˜
lose e naite varal, et te
¨ opiksi˜
˜
te seda pohimotet: „Ara mine
¨
ule selle, mis on kirjutatud”,
¨
et keegi teist ei laheks uhkust
¨
¨
tais f ega peaks uht teisest paremaks. 7 Mis teeb sind tei˜
sest paremaks? Toesti, mis on
sinul, mida sa poleks saanud
Jumalalt?g Aga kui sa oled selle temalt saanud, miks sa siis
hoopled, otsekui oleksid sa
selle ise saavutanud?
˜
8 Kas teil on juba koik olemas? Kas te olete juba rikkad?
Kas te olete hakanud kuningatena valitsema h ilma meie˜
ta? Ma toepoolest soovin, et te
oleksite juba kuningad, et
˜
meiegi voiksime olla kuningad
koos teiega. i 9 Mulle tundub,
et Jumal on meid, apostleid,
toonud areenile viimastena ot˜
˜
4:1 1 Voib tolkida ka „alamateks”.
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a Mt 13:11
Ro 16:25, 26
˜

b Op 21:2
Ro 14:10
Heb 4:13

c Mt 7:1
˜

d Op 10:9
2Ko 10:18
1Ti 5:24, 25

e 1Ko 1:12
f Ro 12:3
2Ko 12:20
3Jo 9

g Joh 3:27
h Ilm 20:4, 6
i 2Ti 2:12
Ilm 3:21


Teine veerg
a Ro 8:36
1Ko 15:32
2Ko 6:4, 9

b Heb 10:33
c 1Ko 3:18
d Flp 4:12
e 2Ko 11:27
f Ap 14:19
Ap 23:2
2Ko 11:24

g Ap 18:3
Ap 20:34
1Te 2:9

h Ro 12:14
1Pe 3:9

i Mt 5:44
j 1Pe 2:23
k Ga 4:19
1Te 2:11

l 1Ko 11:1
Flp 3:17
1Te 1:6

m 2Ti 1:13

˜
sekui surmamoistetuid, a sest
¨
me oleme saanud vaatemanb
guks maailmale, inglitele ja
inimestele. 10 Meid peetakse
¨
Kristuse parast rumalaks, c aga
teie ju olete arukad Kristu¨
˜
se jungrid; meid peetakse norgaks, aga teie ju olete tugevad;
˜
teid austatakse, aga meid po¨
latakse. 11 Me oleme tanase
¨
¨
paevani naljas, d janus, e poolalasti, peksualused f ja kodu¨
¨
tud 12 ning rugame oma ka¨ ¨
tega tood teha. g Kui meid
¨ ¨
solvatakse, siis me raagime
head, h kui meid taga kiusatakse, siis me peame kannatlikult
vastu, i 13 kui meid laimatakse, siis me vastame leebelt. j
Maailm peab meid seniajani
˜
kontsaks ja saastaks.
14 Ma ei kirjuta seda teie
¨
habistamiseks, vaid et manitseda teid kui oma armsaid
˜
lapsi. 15 Kuigi teil voib olla
¨
kumme tuhat kasvatajat Kris¨
tuse jungrite seas, pole teil
kindlasti palju isasid. Mina
olen olnud teile otsekui isa
˜
ja kuulutanud teile head so˜
¨
numit ning opetanud teid kai¨
ma Kristus Jeesuse jalgedes. k
˜
16 Ma palun teid, et te votaksite mind eeskujuks. l 17 Sel
˜
pohjusel saadan ma teie juurde Timoteose, oma armsa ja
ustava poja Isanda teenistuses. Tema tuletab teile meelde
˜
˜
pohimotted, mida ma Kristus
¨
Jeesuse teenistuses jargin m ja
˜
˜
mida ma opetan koikjal, igas
koguduses.
˜
18 Moned teist arvavad, et
ma ei tulegi teie juurde, ja on
¨
¨
lainud uhkust tais. 19 Aga
ma tulen teie juurde peagi, kui
Jehoova tahab. Mitte et ma
hooliks, mida need uhkeldajad
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¨ ¨
raagivad, vaid ma tahan teada, kas neid juhib Jumala
¨
vagi. 20 Jumala kuningriigi1
tunnustamine ei avaldu ju mit˜
te inimese sonades, vaid Ju¨
mala vaes, mis ilmneb inimese
tegudest. 21 Mida te eelistate: kas seda, et ma tulen teie
˜
juurde karistuskepiga a voi armastuse ja tasadusega?
Ma olen kuulnud, et teie
seas on hoorust1, b ja veel
sellist hoorust, millist ei esine isegi uskmatute hulgas, et
keegi elab oma isa naisega. c
¨
2 Kas te olete selle ule uhked? Kas te ei peaks hoopis
kurvastama d ja mehe, kes midagi niisugust on teinud, enda
¨
hulgast valja heitma? e 3 Kuigi ma olen teist eemal, olen ma
˜
motteis teiega, ja ma olen selle teo toimepanija juba hukka
˜
moistnud, otsekui oleksin teie
juures. 4 Kui te tulete meie
isanda Jeesuse nimel kokku —
˜
te teate, et ma olen motteis
teiega, samuti on teiega meie
¨
isanda Jeesuse vagi —, 5 siis
peate niisuguse inimese and˜
¨
ma ule Saatanale. f Nonda ei
saa see mees avaldada kogu˜
dusele halba moju ja koguduse
¨
vaim on kaitstud Isanda paeval. g
6 Teie hooplemine pole hea.
Kas te ei tea, et natuke juuretist paneb hapnema kogu tai˜
na? h 7 Korvaldage vana juuretis, et te oleksite uus tainas.
Teie keskel ei tohiks ju olla midagi hapnenut, sest meie paasatall i Kristus on ohverdatud. j
¨
8 Pidagem siis puha k mitte
vana juuretisega ega patususe

5

˜
˜
4:20 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsu˜
se”. (Vt „Sonaseletusi”.) 5:1 1 Kr por˜
neia. (Vt „Sonaseletusi”.)
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2Ti 2:16, 17
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i Mt 18:15–17
j Ilm 2:26, 27
Ilm 20:4

k Ro 16:20
l Mt 18:17

ja kurjuse juuretisega, vaid sii˜
ruse ja toe hapnemata leivaga.
9 Oma kirjas ma kirjuta˜
¨
sin teile, et te lopetaksite labi¨
kaimise hoorajatega1. 10 Ma
˜
¨
ei motle uldiselt selle maail¨
ma hoorajaid, a ahneid, valjapressijaid ja ebajumalakummardajaid, muidu tuleks teil ju
¨
maailmast ara minna. b 11 Ent
¨ ¨
˜
nuud ma kirjutan teile, et te lo¨
¨
¨
petaksite labikaimise c igauhega, keda nimetatakse vennaks
ning kes on hooraja, ahnitseja, d ebajumalakummardaja,
˜
teiste halvustaja,1 joodik e voi
¨
¨
f
valjapressija. Sellisega arge
¨ ¨
isegi sooge koos! 12 Sest kas
˜
minu asi on moista kohut nen¨
¨
de ule, kes on valjaspool ko˜
gudust? Eks te moista kohut
¨
nende ule, kes on koguduses?
¨
¨
13 Ent valjaspool olijate ule
˜
moistab kohut Jumal. g „Eemaldage pahategija enda keskelt.” h
Kuidas keegi teist, kellel on
¨
kaebust teise vastu, i soandab minna kohtusse uskmatu¨
te ette ja mitte puhade ette?
¨
2 Kas te ei tea, et puhad hak˜
kavad kohut moistma maailma
¨
˜
ule? j Kui teil tuleb kohut mois¨
ta maailma ule, kas te siis ei
˜
¨
kolba langetama otsuseid tuhiste asjade kohta? 3 Kas te
˜
ei tea, et me hakkame moist¨
k
ma kohut inglitegi ule? Miks
˜
siis mitte moista kohut selle
elu asjades? 4 Kui te vajate,
˜
et moistetaks kohut mingis
selle elu asjas, l siis miks pane˜
te kohtumoistjateks neid, kellest kogudus lugu ei pea?
¨ ¨
5 Ma raagin seda, et teil oleks
¨
habi. Kas teie hulgas pole

6

˜
¨
˜
5:9 1 Vt „Sonaseletusi”, marksona „hoo˜
˜
˜
rus”. 5:11 1 Voib tolkida ka „soimaja”.

1. KORINTLASTELE 6:6–7:5

¨
uhtki tarka meest, kes suu˜
daks moista kohut oma venda¨
de vahel? 6 Selle asemel kaib
vend kohut vennaga, ja pealegi uskmatute juures!
¨
7 Juba see on teile habiks,
¨
¨
et te uksteisega kohut kaite.
¨
Miks te pigem ei kannata ulekohut? a Miks te pigem ei lepi
sellega, et teid on petetud?
¨
8 Teie aga teete ise ulekohut
ja petate, ja pealegi oma vendi!
¨
9 Kas te siis ei tea, et ule¨
kohtused ei ¨ pari Jumala kuningriiki1?b Arge petke end.2
Hoorajad,3 c ebajumalakummardajad, d abielurikkujad, e mehed, kes lubavad end homo¨
seksuaalidel ara kasutada,4 f
homoseksuaalid,5 g 10 vargad,
ahnitsejad, h joodikud, i teis¨
te halvustajad1 ja valjapressi¨
jad ei pari Jumala kuningriiki.j
˜
11 Ometi olid moned teist sellised. Aga te olete puhtaks pes¨
˜
tud, k puhitsetud l ning oigeks
˜
moistetud m meie isanda Jeesus
Kristuse nime kaudu ja meie
Jumala vaimu abil.
˜
12 Koik on mulle lubatud,
˜
˜
aga koigest pole kasu. n Koik on
mulle lubatud, aga ma ei lase
¨
˜
millelgi enda ule voimu saa˜
da. 13 Toit on kohu jaoks ja
˜
koht toidu jaoks, kuid Jumal
˜
¨
teeb lopu nii uhele kui ka teisele. o Keha pole hooruse jaoks,
¨ ¨
vaid Isanda too jaoks, p ja Isand
hoolitseb keha eest. 14 Ju¨
¨
¨
mal aratas oma vaega ules
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10–12
1Te 4:3

g Ro 1:24, 27
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¨
¨
Isanda a ja aratab surnuist ules
meidki. b
15 Eks te tea, et teie kehad on Kristuse keha liik˜
med? c Kas ma peaksin siis votma Kristuse keha liikmed ja
tegema need prostituudi keha
liikmeteks? Mitte mingil juhul!
16 Eks te tea, et kes heidab
prostituudi juurde, saab te¨
maga uheks kehaks? Sest Ju¨
mal utleb: „Neist kahest saab
¨
uks.” d 17 Aga kes hoiab Isan¨
da poole, saab Isandaga uheks
˜
oma mottelaadi poolest. e
˜
18 Pogenege hooruse1 eest! f
Mistahes muu patt, mida ini¨
mene teeb, on valjaspool tema
keha, aga kes hoorab, teeb pattu oma keha vastu. g 19 Kas
te siis ei tea, et te moodustate keha ja see on teis ole¨
va puha vaimu tempel? h Te ei
kuulu endale, i 20 sest teid on
kalli hinnaga ostetud. j Austage
siis Jumalat k oma kehaga1. l
¨ ¨
¨ ¨
Kui nuud raakida sellest,
millest te kirjutasite, siis
mehel on parem naist mitte puutuda1; 2 aga kuna hoorus1 on laialt levinud, olgu igal
mehel oma naine m ja igal nai¨
sel oma mees. n 3 Mees taitku oma kohust naise vastu
ja naine mehe vastu. o 4 Nai¨
sel pole voli oma keha ule,
vaid see on tema mehel. Samamoodi pole mehel voli oma
¨
keha ule,¨ vaid see on tema naisel. 5 Arge keelake end tei¨
˜
neteisele, valja arvatud mole˜
ma nousolekul teatud ajaks, et

7

k Mt 5:16
˜
˜
6:9 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsust”.
˜
˜
¨
2 Voib tolkida ka „arge laske end petta”. l Ro 12:1
˜
¨
˜
3 Vt „Sonaseletusi”, marksona „hoo- 
˜
˜
¨
PTK 7
6:18 1 Kr porneia. (Vt „Sonaseletusi”.)
rus”. 4 Toenaoliselt viitab see meeste˜
˜
˜
6:20 1 Voib tolkida ka „kehaga, mille
le, kellel on homoseksuaalsetes suhetes m Op
5:18, 19
˜
˜
¨
te moodustate”. 7:1 1 Moeldakse sekpassiivne roll. 5 Toenaoliselt viitab see n 1Mo 2:24
suaalsuhteid. 7:2 1 Algkeeles on siin kr
meestele, kellel on homoseksuaalsetes
Heb 13:4
˜
˜
˜
˜
suhetes aktiivne roll. 6:10 1 Voib tolki- o 2Mo 21:10
sona porneia mitmuse vorm. (Vt „Sona˜
da ka „soimajad”.
seletusi”.)
1Ko 7:5
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˜
¨
voiksite puhendada aega pal¨
vetamisele. Kuid parast seda
¨
olge jalle koos, et Saatan ei
saaks teid kiusatusse viia teie
¨
talitsematuse parast. 6 Ma ei
¨
¨
˜
utle seda kasuna, aga te voite
˜
nii teha. 7 Ma soovin, et koik
inimesed oleksid nagu mina.
¨
Siiski on igauhel oma and a Ju¨
malalt, uhel niisugune ja teisel
teistsugune.
8 Neile, kes pole abielus, ja
¨
lesknaistele ma utlen, et neil
¨ ¨
on parem jaada nii, nagu minagi olen. b 9 Aga kui neil pole
enesevalitsust, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda kui
˜
ihades poleda. c
10 Abielus inimestele an˜
nan ma nou, tegelikult mitte
¨
mina, vaid Isand, et naine argu
¨
mingu oma mehe juurest ara. d
¨
¨ ¨
11 Kui ta aga laheb, siis jaa¨
˜
¨
gu ta uksikuks voi leppigu jalle
¨
ara oma mehega. Samuti mees
¨
¨
argu jatku oma naist maha. e
¨
12 Teistele ma utlen, jah,
˜
mina, mitte Isand: f kui monel
vennal on uskmatu naine ja
˜
naine on nous temaga kokku
¨ ¨
¨
¨
jaama, siis ta argu jatku naist
maha; 13 samuti kui naisel
on uskmatu mees ja mees on
˜
¨ ¨
nous temaga kokku jaama, siis
¨
¨
ta argu jatku meest maha.
14 Sest uskmatule mehele tuleb kasuks seotus oma uskliku naisega ja uskmatule naisele tuleb kasuks seotus oma
uskliku mehega. Muidu po¨
leks ju teie lapsed puhad, aga
¨ ¨
nuud nad on. 15 Ent kui usk¨
matu otsustab ara minna, siis
¨
˜
˜
las ta laheb; vend voi ode
pole sellises olukorras kohus¨ ¨
tatud temaga kokku jaama. Jumal on kutsunud teid elama
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b 1Ko 7:39, 40
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rahus. a 16 Kust sa tead, nai˜
¨ ¨
ne, voib-olla sa paastad oma
mehe, aidates tal usklikuks
˜
saada? b Voi sina, mees, kust sa
˜
¨ ¨
tead, voib-olla sa paastad oma
naise, aidates tal usklikuks
saada?
¨
¨ ¨
17 Igauks jaagu nii, nagu
Jehoova on teda kutsunud,
nagu ta temale ta osa on andnud. c Niisuguse juhise annan
˜
ma koigis kogudustes. 18 Kui
¨
˜
keegi oli umber loigatud, kui
¨ ¨
¨
ta kutsuti, d siis jaagu ta um˜
berloigatuks. Kui keegi kutsu¨
ti siis, kui ta polnud um˜
¨
ber loigatud, siis argu ta lasku
¨
˜
end umber loigata. e 19 Oluline pole see, kas inimene on
¨
˜
˜ ¨
˜
umber loigatud voi umber loi¨
kamata,f vaid Jumala kaskude
pidamine. g 20 Millisena kee¨ ¨
gi on kutsutud, selliseks ta jaagu. h ¨ 21 Kas sind kutsuti orja¨
na? Ara muretse selle parast. i
˜
Kui sa aga void vabaks saa˜
da, siis kasuta seda voimalust.
22 Sest iga Isanda teenija,
kes kutsuti orjana, on vabakslastu1 ja kuulub Isandale. j Samamoodi on see, kes kutsuti
vaba inimesena, Kristuse ori.
23 Teid on kalli hinnaga oste¨
tud, k arge saage enam inimeste orjaks. 24 Millisena keegi
teist, vennad, on kutsutud, sel¨ ¨
liseks ta Jumala ees jaagu.
25 Neitside kohta1 pole mul
¨
¨
Isandalt uhtki kasku, vaid ma
¨
˜
utlen oma arvamuse l ja te voite mind usaldada, sest Isand
on mulle halastust osutanud.
˜
¨
˜
7:22 1 Vt „Sonaseletusi”, marksonad
„vaba inimene; vabakslastu” ja „ori”.
˜
˜
7:25 1 Voib tolkida ka „nende kohta, kes
˜
pole kunagi abielus olnud”. Kreeka sona,
˜
¨
mis on tolgitud vastega „neitsi”, kaib nii
naiste kui ka meeste kohta.

1. KORINTLASTELE 7:26–8:4
26 Ma arvan, et praegustel
rasketel aegadel on inimesel
¨ ¨
parem jaada nii, nagu ta on.
27 Kas
naisega seo¨ sa ¨ oled
¨
a
tud? Ara puua vabaks saada.
¨
Kas sul pole enam naist? Ara
otsi endale naist. 28 Aga kui
sa ka abielluksid, ei teeks sa
pattu, ja kui neitsi abielluks, ei
teeks ta pattu. Ent need, kes
abielluvad, kogevad oma elus
uusi raskusi,1 mina aga tahan
¨ ¨
teid nendest saasta.
¨
29 Ma utlen ka seda, ven¨
¨
nad, et vahe aega on jarele
¨ ¨
¨ ¨
jaanud. b Nuudsest peale need,
kellel on naine, olgu nagu
need, kellel pole naist; 30 samuti olgu nii, et need, kes
nutavad, nagu ei nutakski, ja
˜ ˜
need, kes roomustavad, nagu
˜ ˜
ei roomustakski, ja need, kes
midagi ostavad, nagu polekski
omanikud, 31 ning need, kes
¨
seda maailma kasutavad, argu
¨
¨ ¨
kasutagu seda taiel maaral,
¨
sest selle maailma naitelava
˜
muutub. 32 Ma toesti tahan,
et teil poleks vaja muretseda.
Mees, kes pole abielus, muretseb Isandaga seotud asjade
¨
¨ ¨
parast, puudes meeldida Isandale. 33 Kuid abielus mees
muretseb maailmaga seotud
¨ ¨
¨
asjade parast, c puudes meeldida naisele, 34 ja ta on jagatud. Niisamuti muretsevad
neitsi ja naine, kes pole abielus, Isandaga seotud asjade
¨
¨
parast, d et olla puhad nii oma
˜
keha kui ka motete poolest.
Ent abielus naine muretseb
¨
maailmaga seotud asjade pa¨ ¨
rast, puudes meeldida mehele.
¨ ¨
35 Seda ma raagin teie enda
kasuks — mitte selleks, et teha
˜
˜
7:28 1 Sona-sonalt „kogevad oma lihas
viletsust”.
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teile kitsendusi, vaid et ergutada teid toimima nii, nagu on
kohane, ning teenima Isandat
¨
puhendumusega, ilma et miski
¨
tahelepanu hajutaks.
36 Aga kui keegi arvab, et
˜
¨ ¨
ta ei tee oigesti, kui jaab vallaliseks,1 ja kui ta pole liiga
noor2, siis tehku ta, nagu soovib, ta ei tee pattu. Sellised
inimesed abiellugu. a 37 Kui
¨
aga keegi on oma sudames
¨
kindel ega tunne selle jarele
tungivat vajadust, vaid tal on
˜
¨
voim oma tahtmise ule ja ta
¨
on teinud oma sudames otsuse
¨ ¨
jaada vallaliseks, siis teeb ta
¨
hasti. b 38 Niisiis, kes abiellub, valib hea tee, kuid kes ei
abiellu, valib parema tee. c
39 Naine on seotud oma
mehega seni, kui ta mees
elab. d Aga kui mees on suikunud surmaunne, siis on naine vaba abielluma, kellega ta¨
hab — kuid uksnes Kristuse
¨
jungriga1. e 40 Ent minu ar˜
vates on ta onnelikum, kui ta
¨ ¨
jaab abielutuks. Ja ma olen
kindel, et ka minul on Jumala
vaim.
¨ ¨
Nuud ebajumalatele ohverdatud toidust. f Me teame,
˜
et meil koigil on selle kohta
teadmisi.g Teadmised teevad
uhkeks, aga armastus tugevdab vaimu. h 2 Kui keegi ar¨
vab, et ta midagi hasti tunneb,
siis tegelikult ei tea ta sellest
˜
veel koike. 3 Kes aga armastab Jumalat, seda Jumal tunneb.
4 Mis puutub ebajumalate¨ ¨
le ohverdatud toidu soomisse,

8

˜
˜
7:36 1 Voib tolkida ka „et ta ei suuda
˜
˜
ohjeldada sugutungi”. 2 Voib tolkida ka
˜
¨ ¨
„kui ta nooruse oitseaeg on moodas”.
˜
˜
¨
7:39 1 Sona-sonalt „uksnes Isandas”.
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siis me teame, et ebajumalaid
pole olemas a ja et on olemas
¨
ainult uks Jumal. b 5 Kuigi on
olemas niinimetatud jumalaid,
˜
olgu taevas voi maa peal, c sest
on ju palju „jumalaid” ja „isandaid”, 6 on meil tegelikult
¨
ainult uks Jumal, d Isa, e kes on
˜
loonud koik ja kelle jaoks me
¨
elame. f Samuti on uks Isand,
Jeesus Kristus, kelle kaudu on
˜
loodud koik g ja oleme loodud
ka meie.
7 Sellist arusaamist pole
˜
˜
aga koigil. h Moned endised
ebajumalakummardajad pea¨ ¨
vad toitu, mida nad s o ovad, ebajumalale ohverdatuks i
¨
ja nende treenimata1 suda¨
metunnistus ruvetub. j 8 Aga
¨
toit ei vii meid Jumalale la¨ ¨
¨
hemale. k Soomata jattes ei
¨ ¨
¨ ¨
jaa me millestki ilma ja suues
ei saavuta me midagi. l 9 Vaadake aga, et teie valikuvabadus ei saaks komistuskiviks
¨
neile, kelle sudametunnistus
on treenimata. m 10 Kui kee¨
gi naeb sind, kes sa tead neid
¨ ¨
asju, ebajumalatemplis soo¨
mas, siis kas see, kelle sudametunnistus on treenimata, ei
saa sellest julgust, nii et
¨ ¨
ta hakkab sooma ebajumalatele ohverdatud toitu? 11 Sinu
teadmised hukutavad siis tree¨
nimata s udametunnistusega
¨
venna, kelle parast Kristus on
surnud. n 12 Kui te niimoodi
oma vendade vastu pattu teete
ja haavate nende treenimata
¨
sudametunnistust, o siis teete
pattu Kristuse vastu. 13 See¨
parast, kui minu toit mu ven¨
¨ ¨
da hairib, ei soo ma enam kunagi liha, et ma ei saaks oma
vennale komistuskiviks. p
˜
˜
˜
8:7 1 Sona-sonalt „nork”.
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ma pole vaba tegema,
9 Kas
mida tahan? Kas ma pole
¨

apostel? Kas ma pole nainud
meie isandat Jeesust? a Kas
¨ ¨
pole teie minu too vili Isanda teenistuses? 2 Kui ma ka
pole teeninud apostlina teisi, siis olen ma igal juhul
teeninud apostlina teid. Teie
olete pitser, mis kinnitab minu
apostliametit Isanda teenistuses.
˜
3 Neile, kes mu hukka mois¨
tavad, utlen ma enda kait¨
seks jargmist. 4 Kas meil
˜
˜
¨ ¨
pole oigust votta vastu sooki ja jooki? 5 Kas meil pole
˜
˜
oigust reisida koos usuoest
¨
abikaasaga, b nagu teevad ule¨ ¨
jaanud apostlid, Isanda vennad c ja Keefas? d 6 Kas ainult
˜
meil Barnabasega e pole oigust
¨ ¨
olla ilma palgatoota? 7 Milli˜
ne sodur on teenistuses omal
¨ ¨
kulul? Milline inimene ei soo
¨
enda rajatud viinamae vilja? f
˜
Voi milline karjane ei joo karja piima?
¨ ¨
8 Kas ma raagin seda inimese vaatenurgast? Eks sea¨
duski utle seda? 9 Moosese¨ seaduses on ju kirjutatud:
„Arge siduge kinni pulli suud,
kui see pahmast tallab.” g Kas
¨
Jumal muretseb pullide pa¨
rast? 10 Kas ta ei utle seda
¨
hoopis meie parast? Jah, see
¨
on kirjutatud meie parast, sest
¨
¨
kundja peaks kundma lootuses ja viljapeksja peksma vil¨ ¨
ja lootuses, et ta oma toovilja
maitsta saab.
¨
11 Kui me oleme kulvanud
teie seas vaimseid ande, kas
¨
˜
meist on siis ulekohtune loigah
ta teilt ainelisi ande? 12 Kui
˜
teistel on oigus teie abile, kas
siis mitte veel enam meil?

1. KORINTLASTELE 9:13–10:4

˜
Siiski pole me seda oigust kasutanud,a vaid me oleme valmis taluma mistahes olukordi,
et me ei oleks kuidagi takistu¨ ¨
˜
seks Kristusest raakiva hea sonumi levikule. b 13 Kas te ei
¨
tea, et need, kes templis puhi
¨
¨
¨ ¨
ulesandeid taidavad, soovad
seda, mis on templi oma, ja et
need, kes altari juures teenivad, saavad oma osa altaril ohverdatust? c 14 Niisamuti on
¨ ¨
˜
Isand maaranud, et hea sonumi kuulutajad elatuksid heast
˜
sonumist. d
¨
15 Ent mina pole uhtki
˜
neist oigustest kasutanud. e Ma
ei kirjuta seda ka selleks, et
˜
neid oigusi edaspidi kasutada.
Ma pigem sureksin. Keegi ei
saa takistada mul tunda uh˜
kust, et ma kuulutan head sonumit tasu saamata. f 16 Kui
˜
ma head sonumit kuulutan,
˜
pole mul pohjust sellega kiidelda, sest mu kohus on seda
˜
¨
teha. Toesti, hada mulle, kui
˜
ma head sonumit ei kuuluta! g 17 Kui ma teen seda vabast tahtest, siis saan ma tasu.
Aga kui ma ka teen seda
vastu tahtmist, on mulle ikkagi usaldatud majapidajaamet. h
18 Mis siis on mu tasu? See,
˜
˜
et ma head sonumit voin kuulutada tasuta. Ma ei taha kuri˜
¨
tarvitada oigusi, mis mul tanu
˜
heale sonumile on.
¨
19 Ehkki mul pole uhegi inimese ees kohustusi, olen
˜
ma teinud end koikide orjaks,
˜
et voidaksin Kristuse poo˜
le voimalikult palju inimesi.
20 Juutidele olen ma otsekui
˜
juut, et voita juudid. i Moosese seaduse all olijatele olen ma
otsekui seaduse all olija — kuigi ma ise seaduse all ei ole —,

1522

PTK 9
a Ap 18:3
Ap 20:34
2Te 3:7, 8

b 2Ko 6:3
2Ko 11:7

c 3Mo 6:14, 16
4Mo 18:
30, 31
5Mo 18:1

d Mt 10:9, 10
Lu 10:7, 8

e Ap 18:3
Ap 20:34
1Ko 4:11, 12
2Te 3:8

f 2Ko 11:8–10
g Hes 3:18
h Ga 2:7
Ef 3:1, 2
Kol 1:25

i Ap 16:3
Ap 18:18


Teine veerg
a Ap 21:24, 26
b Joh 13:34
Ga 6:2

c Ro 14:1
Ro 15:1
2Ko 11:29

d Ap 19:26
1Te 2:8

e Mt 10:22
Flp 3:14
2Ti 4:7, 8

f 2Ti 2:5
g Jk 1:12
h Ga 2:2
Flp 2:16
Heb 12:1

i Ro 8:13
Kol 3:5

˜
et voita need, kes on seaduse all. a 21 Seaduseta olijatele olen ma otsekui ilma seaduseta — ehkki ma pole ilma
Jumala seaduseta, vaid olen
˜
Kristuse seaduse allb —, et voita need, kes on seaduseta.
˜
˜
22 Norkadele olen ma nork, et
˜
˜
˜
voita norgad. c Ma teen koik,
˜
˜
mis voimalik, koiksuguste inimeste aitamiseks,1 et mista˜
¨ ¨
hes moel monedki paasta.
˜
˜
23 Seda koike teen ma hea so¨
numi parast, et jagada seda
teistega. d
˜
24 Kas te ei tea, et voi¨
˜
dujooksus osalevad kull koik
jooksjad, kuid auhinna saab
¨
vaid uks? Jookske nii, et teie
˜
selle saate. e 25 Iga voistleja
˜
˜
valitseb end koiges. Voistlejad
teevad seda selleks, et saa˜
¨
da kaduv voiduparg, f aga meie
selleks, et saada kadumatu
˜
¨
¨
voiduparg. g 26 Seeparast ma
h
ei jookse sihitult. Ma suunan
oma hoope nii, et ma ei pek¨ ¨
saks tuult.1 27 Ma loon oma
keha1 i ja teen selle enda orjaks, et ma, olles teistele kuulutanud, ise Jumala soosin¨ ¨
gust ilma ei jaaks2.
Ma tahan, vennad, et te
teaksite, et meie esiisad
¨
˜
˜
kondisid koik pilve all, j laksid
¨
merest labi k 2 ning ristiti pilves ja meres, et nad kuuluksid
¨
˜
uhte Moosesega1. 3 Nad koik
˜
¨
soid uhesugust Jumala antud
˜
¨
toitu l 4 ja joid uhesugust Ju-

10

˜
˜
˜
˜
˜
˜
koikidele koigeks”. 9:26 1 Voib tolkida
˜
ka „ma ei poksi niisama ohku pekstes”.
˜
˜
9:27 1 Voib tolkida ka „ma karistan
oma keha”, „ma hoian oma keha oh˜
˜
˜
jes”. 2 Voib tolkida ka „ise kolbmatuks
˜
˜
ei osutuks”. 10:2 1 Sona-sonalt „ning
˜
koik ristiti Moosesesse pilves ja meres”.

 9:22 1 Voib tolkida ka „ma olen saanud
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˜
mala antud jooki. a Nad joid Jumala antud kaljust, mis justkui
¨
¨
kais koos nendega ja mis sumboliseeris Kristust. b 5 Siiski
polnud enamik neist Jumalale
¨
meeleparased — nad ju surma˜
ti korbes. c
¨
6 Need sundmused on meile hoiatuseks, et me ei ihaldaks
halba, nii ¨ nagu nemad ihaldasid.d 7 Arge saage ka ebajumalakummardajateks, nagu
˜
moned neist said. On ju kirjuta¨
tud: „Parast seda istus rahvas
¨ ¨
˜
maha sooma ja jooma ning tou¨
¨
˜
sis seejarel ules lobutsema.” e
¨
8 Samuti argem hoorakem,
˜
nagu moned neist hoorasid
¨
¨
ja surid,¨ 23 000 uhe paevaga. f 9 Argem ka pangem Je˜
hoovat proovile, g nagu moned
neist panid ja ¨ hukkusid madu¨
de labi. h 10 Arge ka nurisege,
˜
nagu moned neist nurisesid i
¨
¨
ja hukkusid havingutooja kae
¨ j
labi. 11 Nendega juhtunu on
¨
hoiatavaks naiteks ja pandi kir˜
ja opetuseks meile, k kes me ela˜
me ajastute lopus.
12 Niisiis, kes enda arvates
seisab, vaadaku, et ta ei langeks. l 13 Teid pole tabanud
muud katsumused1 kui need,
mida inimesed ikka kogevad. m
Kuid Jumal on ustav ja ei lase
teile osaks saada suuremaid
katsumusi, kui te suudate kanda; n ta valmistab katsumuse
¨
¨ ¨
korral valjapaasu, et te suudaksite vastu pidada. o
¨
14 Seeparast, mu armsad,
˜
pogenege ebajumalakummar¨ ¨
damise eest! p 15 Ma raagin
teile kui arukatele inimestele,
˜
otsustage ise, kas mu sonad
˜
˜
¨
on oiged voi mitte. 16 Tanu˜
˜
10:13 1 Voib tolkida ka „kiusatused”.
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¨
karikas, mille eest me tana¨
˜
me — eks tahenda see onnistusi Kristuse vere kaudu1? a
Leib, mida me murrame — eks
¨
˜
tahenda see onnistusi Kristuse keha kaudu2? b 17 Kuna on
¨
uks leib, siis ka meie, ehkki
¨
meid on palju, oleme uks
˜
¨ ¨
c
keha, sest me koik soome
¨
seda uhte leiba.
˜
18 Moelge Iisraeli rahva
peale. Kas need, kes ohv¨ ¨
reid soovad, ei saa mitte osa
koos altariga sellel toodavatest ohvritest? d 19 Mida ma
¨
tahan oelda? Kas seda, et ebajumalale ohverdatu on mida˜
gi voi et ebajumal on midagi?
¨
20 Ei. Ma tahan oelda seda,
et mida ebajumalakummardajad ohverdavad, seda nad ohverdavad deemonitele, mitte
Jumalale. e Mina aga ei taha, et
teil oleks mingit tegemist dee˜
monitega. f 21 Te ei voi juua
Jehoova karikast ja deemonite
˜
¨ ¨
karikast, te ei voi suua Jehoog
va lauas ja deemonite lauas.
˜
22 Voi „kas tahame Jehoovat
kiivaks teha”? h Kas oleme temast tugevamad?
˜
23 Koik on lubatud, aga
˜
˜
koigest pole kasu. Koik on
˜
lubatud, aga koik ei tugev¨
da vaimu. i 24 Igauks taotlegu teise, mitte enda kasu. j
¨ ¨
˜
25 Sooge koike, mida liha¨ ¨
¨
turul muuakse, kusimusi esita¨
mata ja puhta sudametunnistusega, 26 sest „Jehoovale
˜
kuulub maa ja koik, mis sel
on”. k 27 Kui uskmatu kutsub
teid ja te soovite minna, siis
˜
˜
¨
10:16 1 Voib tolkida ka „eks tahenda see
˜
˜
osasaamist Kristuse verest”. 2 Voib tol¨
kida ka „eks tahenda see osasaamist
Kristuse kehast”.

1. KORINTLASTELE 10:28–11:18

¨ ¨
˜
sooge koike, mida teie ette
¨
pannakse, kusimusi esitamata
¨
ja puhta sudametunnistusega.
¨
28 Aga kui keegi utleb teile:
¨
„See on ohvriliha”, siis arge
¨ ¨
¨
sooge selle inimese parast,
¨
¨
kes seda utles, ja sudametun¨
nistuse parast. a 29 Ma ei pea
silmas mitte sinu, vaid teise
¨
inimese sudametunnistust. Ma
¨
ju ei taha, et teise inimese sudametunnistus minu vabaduse
˜
hukka moistaks. b 30 Kui ma
¨ ¨
¨
soon ja tanan selle eest Ju¨ ¨
malat, miks peaks keegi raa˜
kima minust polastavalt toidu
¨
¨
parast, mille eest ma tanan? c
¨ ¨
˜
31 Kas te siis soote voi
˜
joote voi teete midagi muud,
˜
tehke koike Jumala auks.d
32 Hoiduge saamast komistuskiviks nii juutidele, kreeklastele kui ka Jumala kogudusele, e
¨ ¨
33 nii nagu minagi puuan olla
˜
˜
¨
koigile koiges meele jarele sellega, et ma ei taotle mitte enda,
¨ ¨
vaid paljude kasu, f et nad paastetaks. g
˜
Votke mind eeskujuks,
˜
nagu mina votan Krish
tuse.
2 Ma kiidan teid, sest te
˜
peate mind meeles koigis oma
˜
tegemistes ja hoiate kovasti
˜
kinni opetusest, mis ma olen
teile edasi andnud. 3 Ma tahan, et te teaksite, et iga mehe
pea on Kristus, i naise pea
on mees j ja Kristuse pea on
Jumal. k 4 Mees, kes kaetud
˜
peaga palvetab voi prohvet¨ ¨
¨
likult raagib, habistab oma
¨
pead. 5 Naine seevastu habistab oma pead1, kui ta kat˜
mata peaga palvetab voi proh-

11

˜
˜
¨
11:5 1 Voib tolkida ka „habistab seda,
kellele ta allub”.
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f 1Mo 2:21, 22

¨ ¨
vetlikult raagib, a sest see on
sama, nagu oleks tal pea paljaks aetud1. 6 Kui naine oma
˜
pead ei kata, siis ta loigaku
¨
oma juuksed luhikeseks, aga
¨
et naisele on habiks juukseid
¨
˜
˜
luhikeseks loigata voi pead
paljaks ajada, siis ta katku
pea.
7 Mehel pole tarvis oma
pead katta, kuna ta on Jumala
sarnane b ja peegeldab Jumala
au, naine aga peegeldab mehe
au. 8 Ei ole ju mees naisest,
vaid naine mehest. c 9 Peale¨
gi ei loodud meest naise parast, vaid naine loodi mehe
˜
¨
parast. d 10 Sel pohjusel ja
¨
ka inglite parast peaks naine
kandma peakatet kui allumise
¨
marki. e
11 Siiski pole kristlaste hulgas naist ilma meheta ega
meest ilma naiseta. 12 Nii
˜
nagu naine on voetud me˜
¨
hest, f nonda on mees sundi˜
nud naisest; aga koik on Jumala loodud. g 13 Otsustage
ise: kas naisel sobib palvetada
Jumala poole katmata peaga?
˜
14 Eks te moista loomu poolest, et mehele on pikad juuk¨
sed habiks, 15 aga naisele on
need auks, sest juuksed on talle antud otsekui peakatteks.
16 Kui keegi tahab vaielda,
˜
pooldades monda teist kom¨
met, siis meil pole uhtki muud
kommet, samuti pole seda Jumala kogudustel.
17 Aga neid juhiseid andes
ei kiida ma teid, sest teie
¨
¨
kooskaimistest sunnib rohkem
kahju kui kasu. 18 Ma olen
kuulnud, et kui te kogudusena kokku tulete, siis ilmneb,

g 1Ko 8:6

11:5 1 St nagu oleks ta saanud karistada
hooruse eest.
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˜
et teie seas on lohesid, ja
ma usun, et selles on mingil
¨ ¨
˜
maaral tott. 19 Teie seas tu˜
leb kahtlemata lohenemisi, a et
saaks ilmsiks ka see, kes teist
¨
on Jumalale meeleparased.
20 Kui te kokku tulete, et
˜
¨ ¨
pidada Isanda ohtusoomaae˜
ga, b ei tee te seda oigel viisil. 21 Sest kui te seda pida¨ ¨
ma asute, olete oma soogi juba
¨
¨ ¨
¨
¨
ara soonud, ning uks on naljane ja teine purjus. 22 Kas teil
¨ ¨
pole maju, kus suua ja juua?
˜
˜
Voi kas te polgate Jumala kogudust ja tahate, et need, kellel midagi pole, tunneksid
¨
¨
habi? Mida ma teile utlen? Kas
peaksin teid kiitma? Selle eest
¨
ma teid kull ei kiida.
23 Ma sain Isandalt teada selle, mille ma andsin edasi teile, et isand Jeesus sel
¨ ¨
¨
˜
ool, c kui ta ara anti, vottis leiva,
¨
24 ja esitanud tanupalve, mur¨
¨
dis seda ning utles: „See sumboliseerib1 minu keha, d mis
teie eest antakse. Tehke seda
¨
minu malestuseks ka edaspie
di.” 25 Samamoodi tegi ta
¨
˜
¨ ¨
karikaga f parast ohtusooki ja
¨
¨
utles: „See karikas sumboliseerib uut lepingut g minu vere alusel. h Iga kord, kui te sellest
¨
joote, tehke seda minu malesi
tuseks.” 26 Sest iga kord, kui
¨ ¨
te seda leiba soote ja sellest
karikast joote, kuulutate Isanda surma, kuni ta tuleb.
¨ ¨
27 Kes siis soob seda leiba
˜
¨ ¨
voi joob Isanda karikast vaaritul viisil, see patustab Isanda keha ja vere vastu. 28 Es¨
malt uurigu inimene end labi
¨ ¨
ja tehku kindlaks, kas ta vaa˜
˜
11:24 1 Sona-sonalt „on”.
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¨ ¨
rib seda, a alles siis ta soogu
seda leiba ja joogu sellest ka¨ ¨
rikast. 29 Sest kes soob ja
˜
joob, moistmata, mida see
¨
˜
keha sumboliseerib, see tom˜
bab enda peale hukkamoistu.
¨
30 Seeparast ongi teie seas
˜
palju norku ja haigeid ning
¨
usna mitmed magavad surmaund1. b 31 Aga kui me saaksime aru, millised me oleme,
˜
¨
ei moistetaks meie ule ko¨
hut. 32 Ent kui meie ule ko˜
hut moistetakse, siis Jehoova
manitseb meid, c et meid koos
˜
maailmaga hukka ei moistetaks. d 33 Niisiis, mu vennad,
˜
kui te kogunete sellele ohtu¨ ¨
¨
soomaajale, siis oodake uks¨
teist. 34 Kui keegi on nalja¨ ¨
ne, siis soogu ta kodus, nii et
kui te kokku tulete,
hukka
¨ teid
¨ ¨
˜
ei moistetaks.e Ulejaanud asjad ajan ma korda siis, kui tulen.
Mis puutub vaimuandidesse,f vennad, ei taha
¨
ma jatta teid teadmatusse.
2 Te teate, et kui te veel maailma kuulusite, lasite end eksi¨
tada tummade ebajumalate ja¨
rel kaima. g 3 Ma tahan, et te
teaksite, et mitte keegi, kes
¨ ¨
˜
raagib Jumala vaimu mojutu¨
sel, ei utle: „Jeesus on nee¨
tud!”, ning keegi ei saa oelda:
„Jeesus on Isand!” muidu kui
¨
˜
puha vaimu mojutusel. h
4 On erinevaid ande, kuid
¨
¨
on uks ja sama puha vaim, i
¨
5 on erinevaid teenistusules¨
andeid, j ent on uks ja sama
Isand, 6 on erinevaid viise,
¨
kuidas inimesed puha vaimu
˜
¨
mojutusel toimivad, kuid uks
ja sama Jumal paneb inimesed

12

˜
11:30 1 Ilmselt moeldakse vaimset surmaund.

1. KORINTLASTELE 12:7–31

˜
koigil neil viisidel toimima. a
¨
7 Puha vaimu tegevus on
¨
igauhe puhul ilmne ning Jumal annab inimesele seda vai¨
¨
mu teiste huvanguks. b 8 Uhe
˜
suus on vaimu mojutusel tar¨
kused, teise suus tanu samale
˜
vaimule teadmised1, 9 moni
˜
suudab sama vaimu mojutu˜
¨
sel usku ilmutada, c moni tanu
samale vaimule haigeid ter˜
¨
vendada, d 10 moni teha va˜
¨ ¨
e
gevaid tegusid1, moni raakida
˜
prohvetlikult, moni kindlaks
˜
teha, kas sonum tuleb Juma˜
˜
˜
lalt voi mitte, f moni konelda
˜
˜
˜ ˜
vooraid keeli g ja moni tolki˜
da keeli. h 11 Aga koike seda
¨
teeb uks ja sama vaim, mis ja¨
gab ande igauhele nii, nagu tahab.
¨
12 Nii nagu keha on uks,
kuid kehaliikmeid on pal˜
ju, ja koik kehaliikmed, ehk¨
ki neid on palju, on uks keha, i
˜
nonda on ka Kristuse keha˜
ga. 13 Meid koiki on ristitud
¨
uhe vaimuga, et me oleksime
¨
˜
uks keha, olgu me juudid voi
˜
kreeklased, orjad voi vabad,
˜
ning meid koiki on joodetud
¨
uhe vaimuga.
¨
14 Keha ei ole ju uks liige,
vaid sellel on palju liikmeid. j
¨
15 Kui jalg utleks: „Kuna ma
¨
pole kasi, pole ma keha osa”,
¨
kas ta siis selleparast poleks
˜
˜
¨
keha osa? 16 Voi kui korv utleks: „Kuna ma pole silm,
pole ma keha osa”, kas ta siis
¨
selleparast poleks keha osa?
17 Kui kogu keha oleks silm,
¨ ¨
kuhu jaaks siis kuulmine? Kui
˜
kogu keha oleks korv, kuhu
¨ ¨
jaaks siis haistmine? 18 Aga
˜
¨
12:8 1 Ilmselt moeldakse ime labi saadud
˜
˜
teadmisi. 12:10 1 Voib tolkida ka „imesid”.
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Jumal on pannud iga kehaliikme oma kohale, nii nagu ta
heaks on arvanud.
˜
19 Kui need koik oleksid
sama liige, kas oleks siis
tegu kehaga? 20 Liikmeid on
¨
¨
kull palju, kuid keha on uks.
˜
¨
¨
21 Silm ei voi oelda kaele:
„Mul pole sind vaja,” ega pea
jalgadele: „Mul pole teid vaja.”
22 Vastupidi, need kehaliik¨
˜
med, mis naivad norgemad, on
¨
hadavajalikud, 23 ja neid kehaliikmeid, mis meie arvates
¨
pole nii kenad, me umbritseme
erilise auga. a Nii saavad need
¨
kehaliikmed, mida me habeneme, kenamaks, 24 samal ajal
kui meie kenad kehaliikmed ei
vaja midagi. Jumal on teinud
˜
keha nonda, et ta on andnud
rohkem au sellele kehaliikmele, mis pole nii kena, 25 et
˜
kehas poleks ebakola, vaid et
¨
selle liikmed uksteise eest
¨
hoolt kannaksid. b 26 Kui uks
liige kannatab, kannatavad
˜
koik teised liikmed koos tema¨
ga, c ja kui uht liiget austatak˜ ˜
˜
se, roomustavad koik teised
liikmed koos temaga. d
27 Teie moodustate Kristu˜
se keha e ja olete koik selle liikmed. f 28 Jumal on sead˜
nud koguduses esiteks moned
˜
apostliteks, g teiseks moned
˜
prohvetiteks, h kolmandaks mo˜
¨
ned opetajateks. i Seejarel tu¨
¨
levad vagevad teod, j seejarel
tervendamisannid, k abi osuta˜ ˜
mine, juhtimisoskus,l voorad
˜
keeled.m 29 Kas siis koik on
˜
˜
apostlid, koik prohvetid voi
˜
˜
˜
koik opetajad? Kas koik tee¨
vad vagevaid tegusid? 30 Kas
˜
siis koigil on tervendamisand?
˜
¨ ¨
˜ ˜
Kas koik raagivad vooraid kee˜
˜
li? n Kas koik tolgivad? o 31 Ent
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¨ ¨
puudke saada Jumalalt suuri¨
maid ande. a Ja ma naitan teile
¨
˜
tee, mis on ule koige. b
¨ ¨
Kui ma raagiksin inimeste ja inglite keeli, aga
mul poleks armastust, olek˜
sin ma nagu kumisev gong voi
˜
terava kolaga simbel1. 2 Kui
¨ ¨
mul oleks prohvetlikult raaki˜
˜
mise and ja ma moistaksin koi¨
˜
ki puhi saladusi ja teaksin koike c ning mul oleks nii tugev
˜
¨
usk, et voiksin magesid liigutada, aga mul poleks armastust,
ei oleks ma midagi1. d 3 Kui
ma annetaksin kogu oma vara
teiste toitmiseks e ja annaksin
˜
oma keha ohvriks, nii et voiksin kiidelda, aga mul poleks
armastust, f ei oleks mul sellest
mingit kasu.
4 Armastus g on kannatlik h
ja lahke. i Armastus ei ole
¨
kade1. j See ei hoople, ei lahe
¨ k
¨
¨
ennast tais, 5 ei kaitu sundsusetult1, l ei taotle omakasu, m
¨
ei arritu. n See ei pea arvet ko¨
getud ulekohtu kohta. o 6 See
˜ ˜
ei tunne roomu sellest, mis on
¨ ¨
˜ ˜
˜
¨
vaar, p kuid roomustab toe ule.
˜
˜
7 See talub koike, q usub koi˜
ke, r loodab koike, s peab vastu
ˇ
˜
koiges. s
8 Armastus ei kao kuna¨ ¨
gi1. Aga prohvetlikult raakimi˜ ˜
se and kaob ja vooraste keelte
¨ ¨
raakimise and lakkab olemast
¨
ja ime labi saadavate teadmiste and kaob. 9 Meie teadmised on ju poolikud z ja see,
¨ ¨
mida me prohvetlikult raagi-

13

13:1 1 Simbel on kahest teineteise vastu
¨ ¨
¨ ¨
loodavast metallkettast koosnev look˜
˜
pill (taldrikud). 13:2 1 Voib tolkida ka
˜
˜
„oleksin ma kasutu”. 13:4 1 Voib tol˜
˜
kida ka „armukade”. 13:5 1 Voib tolki˜
˜
da ka „ebaviisakalt”. 13:8 1 Voib tolkida ka „ei ole kunagi edutu”.
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me, on poolik, 10 aga kui tu¨
leb see, mis on taielik, siis
kaob see, mis on poolik.
11 Kui ma olin laps, siis ma
¨ ¨
˜
raakisin, motlesin ja arutlesin
¨ ¨
nagu laps, aga nuud, kus ma
¨
olen taiskasvanu, olen ma minetanud lapsele iseloomulikud
¨
jooned. 12 Praegu me naeme
¨
ahmast kujutist metallpeeglis,
¨
kuid siis me naeme selgelt.
Praegu on mu teadmised poo¨
likud, aga siis on need taielikud, nii nagu Jumal tunneb
¨
mind taielikult. 13 Kuid need
¨ ¨
kolm jaavad: usk, lootus ja armastus. Aga suurim neist on
armastus. a
¨ ¨
˜
¨
Puudke koigest vaest
osutada armastust, ent
¨ ¨
puudke ka saada Jumalalt vai¨
muande, eeskatt prohvetlikult
¨ ¨
¨ ¨
raakimise andi. b 2 Kes raa˜ ˜
¨ ¨
gib vooras keeles, ei raagi
inimestele, vaid Jumalale, sest
keegi ei saa temast aru, c ehkki
¨ ¨
¨
˜
ta raagib puha vaimu mo¨
d
jul puhi saladusi. 3 Ent see,
¨ ¨
kes raagib prohvetlikult, kosutab, julgustab ja lohutab tei˜
¨ ¨
si oma sonadega. 4 Kes raa˜ ˜
gib vooras keeles, tugevdab
¨ ¨
enda vaimu, aga kes raagib
prohvetlikult, tugevdab kogu˜
dust. 5 Ma soovin, et te koik
¨ ¨
˜ ˜
e
raagiksite vooraid keeli, kuid
¨ ¨
veel enam soovin ma, et te raagiksite prohvetlikult. f Prohvet¨ ¨
likult raakijast on rohkem kasu
¨ ¨
˜ ˜
kui sellest, kes raagib vooraid
˜
¨
keeli, kui too just ei tolgi oel¨
dut ara, et kogudus saaks tugevamaks. 6 Vennad, kui ma
¨ ¨
tuleksin teie juurde ja raagik˜ ˜
sin vooraid keeli, mis kasu
teil sellest oleks? Kui ma tahaksin teid aidata, siis peak˜
sin ma teile konelema kas
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1. KORINTLASTELE 14:7–26

˜
ilmutuse varala voi jagama ime
˜
¨ ¨
¨
labi saadud teadmisi b voi raa˜
kima prohvetlikult voi andma
˜
mingit opetust.
˜
7 On ju nonda ka elutute pil¨
¨ ¨
˜
¨ ¨
lidega, naiteks floodi voi luuraga. Kui need ei tekitaks eri¨
nevaid helisid, kuidas siis ara
¨ ¨
˜
¨ ¨
tuntaks, mida floodil voi luu¨
ral mangitakse? 8 Kui trompetisignaal on segane, siis kes
hakkab lahinguks valmistuma?
9 Sama lugu on teiega. Kui
˜
te ei konele arusaadavalt, kui˜
˜
das voib siis moista, mida te
¨ ¨
¨ ¨
raagite? Te raagiksite ju tuulde. 10 Maailmas on palju eri˜
suguseid keeli ja koigist neist
˜
on voimalik aru saada. 11 Kui
ma ei saa keelest aru, olen
¨ ¨
˜ ˜
ma raakijale vooramaalane ja
˜ ˜
tema on mulle vooramaalane.
12 Sama kehtib ka teie pu¨ ¨
hul. Kuna te juba puuate innukalt saada Jumalalt vaimuan¨ ¨
de, siis puudke saada rohkelt
neid ande, mille kaudu kogudus
saaks tugevamaks.c
¨ ¨
13 Niisiis see, kes raagib
˜ ˜
vooraid keeli, palvetagu, et
¨
˜
ta oskaks oeldut ka tolkida. d
˜ ˜
14 Kui ma vooras keeles pal¨
vetan, teen ma seda tanu oma
˜
vaimuannile, kuid ma ei mois¨
¨
ta oeldu tahendust. 15 Mida
siis teha? Ma tahan palvetada
oma vaimuanniga, aga samal
˜
ajal palvetada nii, et moistak¨
¨
sin oeldava tahendust. Ma tahan laulda kiitust oma vaimuanniga, aga teha seda nii, et
˜
˜
¨
moistaksin sonade tahendust.
16 Kui sa oma vaimuanniga
Jumalat kiidad, siis kuidas
¨
saab tavainimene oelda sinu
¨
˜
tanusonade peale aamen, kui
¨
ta ei saa aru, mida sa ut-
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¨
¨
¨
led? 17 Sa tanad kull hasti,
aga teise vaimu see ei tugev¨
da. 18 Ma tanan Jumalat, et
¨ ¨
˜ ˜
ma raagin rohkemal arvul voo˜
¨ ¨
raid keeli, kui teie koik raagi¨
te. 19 Sellegipoolest utleksin
ma koguduses pigem viis aru˜
˜
saadavat sona, et voiksin tei˜
¨
si opetada, kui kumme tuhat
˜ ˜
˜
sona vooras keeles. a
¨
20 Vennad, arge olge lapsed
arusaamise poolest,b vaid olge
lapsed kurjuses. c Arusaamise
¨
poolest saage taiskasvanuks. d
21 Seaduses on kirjutatud:
˜ ˜
„Vo oramaalaste keeltega ja
˜ ˜
¨ ¨
vooraste huultega ma raagin sellele rahvale, ja ikka˜
gi ei vota nad mind kuulda,
¨
¨
utleb Jehoova.” e 22 Jarelikult
˜ ˜
¨ ¨
pole vooraste keelte raakimi¨
ne tunnustaheks usklikele, vaid
uskmatutele, f samal ajal kui
¨ ¨
prohvetlikult raakimine pole
uskmatute, vaid usklike jaoks.
23 Kui terve kogudus tuleb
˜
¨ ¨
˜ ˜
kokku ja koik raagivad vooraid
keeli ning sisse tulevad tavaini˜
mesed voi uskmatud, kas nad
¨
siis ei utle, et te olete hulluks
¨
˜
lainud? 24 Aga kui te koik
¨ ¨
raagite prohvetlikult ja sisse
˜
˜
tuleb moni uskmatu voi tava˜
˜
inimene, siis koigi teie sonade
kaudu saab ta otsekui noomi˜
da ja see annab talle touke end
¨
¨
labi uurida. 25 Tema sudame
saladused saavad siis ilmsiks,
ta langeb silmili maha ja annab
Jumalale au, kuulutades: „Ju˜
mal on toesti teie seas!” g
26 Mida tuleks siis teha,
vennad? Kui te kokku saate,
¨
˜
siis on uhel psalm, teisel ope˜
˜
tus, monel ilmutus, moni
¨ ¨
˜ ˜
˜
˜
raagib vooras keeles, moni tol˜
gib. h Koike seda tehtagu kogu-
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duse tugevdamiseks. 27 Kui
¨ ¨
˜ ˜
on neid, kes raagivad vooraid
¨ ¨
keeli, siis raakigu ainult kaks
˜ ¨ ¨
voi aarmisel juhul kolm. Nad
¨ ¨
tehku seda kordamooda ning
˜
keegi tolkigu. a 28 Aga kui
˜
tolki ei ole, siis nad vaikigu ko¨ ¨
guduses ning raakigu Jumala¨
le oma sudames. 29 Prohve˜
teist b konelgu samuti kaks
˜
voi kolm, teised aga selgita¨
˜
gu valja, mida nende sonad
¨
tahendavad. 30 Ent kui keegi teine seal istujatest saab il˜
mutuse, siis esimene koneleja
˜
˜
¨
vaikigu. 31 Te voite koik uks¨ ¨
haaval prohvetlikult raakida,
˜
˜
˜
nii et koik voivad saada opetust ja innustust. c 32 Prohvetid kasutagu oma vaimuan¨
de korra jargi. 33 Sest Jumal
pole mitte korratuse, vaid rahu
Jumal. d
Tehtagu nii, nagu on kom˜
¨
beks koigis puhade kogudustes: 34 naised vaikigu koguduses, neil pole lubatud
˜
konelda. e Nad olgu allaheitlikud, f nii nagu Moosese sea¨
dus utleb. 35 Kui nad tahavad midagi teada saada, siis
¨
nad kusigu kodus oma mehelt,
¨
sest naisele on habiks kogudu˜
sele1 konelda.
˜
36 Kas Jumala sona on tul˜
˜
nud teie juurest voi joudnud
¨
uksnes teieni?
37 Kui keegi peab end proh˜
vetiks voi arvab, et tal on vaimuand, siis ta tunnistagu,
et see, mis ma teile kirjutan,
¨
on Isanda kask. 38 Aga kui
keegi seda eirab, siis eiratakse teda ennastki.1 39 Niisiis,
˜
˜
14:35 1 Sona-sonalt „koguduses”.
˜
¨
14:38 1 Teine voimalik tahendus: „aga
kui keegi tahab olla teadmatuses, siis ta
¨ ¨
jaabki teadmatusse”.
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¨ ¨
mu vennad, puudke saada Ju¨ ¨
malalt prohvetlikult raakimise
¨
¨ ¨
a
andi, ometi arge keelake raa˜ ˜
kida vooraid keeli. b 40 Aga
˜
koik toimugu viisakalt ja korra
¨
jargi. c
Vennad, ma tuletan tei˜
le meelde head sonumit,
mida ma teile kuulutasin, d mil˜
le te ka vastu votsite ja millele
¨ ¨
te olete truuks jaanud. 2 Sel˜
¨ ¨
le sonumi kaudu teid ka paas˜
tetakse, kui te sellest kovasti
˜
kinni hoiate, voi muidu olete ilmaaegu usklikuks saanud.
˜
¨
3 Koige tahtsamate asjade
hulgas olen andnud teile edasi seda, mida ma ise olen
teada saanud, nimelt, et Kristus suri meie pattude eest,
¨
¨
nagu puhakiri utleb, e 4 mae¨
¨
ti f ja aratati ules g kolmandal
¨
¨
¨
paeval, h nagu puhakiri utleb, i
5 ning ilmutas end Keefasele j
¨
¨
ja seejarel neile kaheteistkum¨
k
nele. 6 Parast seda ilmutas
¨
ta end uhekorraga rohkem
kui viiesajale vennale, l kellest
enamik on veel praegugi elus,
˜
moned aga on suikunud sur¨
maunne. 7 Seejarel ilmutas
˜
ta end Jaakobusele, m siis koi˜
n
gile apostlitele. 8 Koige viimasena ilmutas ta end ka
minule o otsekui enneaegselt
¨
sundinule.
9 Ma olen apostlite seast
˜
¨
koige tahtsusetum ja mind
˜
ei kolba apostliks nimetadagi,
kuna ma kiusasin taga Jumala kogudust. p 10 Aga Jumala
˜
armu tottu olen ma see, kes
ma olen. Ja tema arm pole olnud asjatu, sest ma olen
teistest apostlitest rohkem
¨
vaeva nainud — siiski mitte mina, vaid Jumala arm, mis
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1. KORINTLASTELE 15:11–34
on minuga. 11 Kuulutagu siis
˜
˜
mina voi nemad, me koik kuu˜
˜
lutame sama sonumit, ja nonda te olete usklikuks saanud.
12 Kui kuulutatakse, et
¨
¨
Kristus on surnuist ules ara˜
a
tatud, kuidas siis moned teie
¨
seast utlevad, et surnuid ei
¨
¨
aratatagi ules? 13 Kui sur¨
¨
nuid ules ei aratata, siis pole
¨
¨
ka Kristust ules aratatud.
¨
14 Aga kui Kristust pole ules
¨
aratatud, siis on meie kuulu¨ ¨
˜
tustoo ju mottetu ja ka meie
˜
usk on mottetu. 15 Pealegi,
¨
¨
kui surnuid ules ei aratata,
siis me ju tunnistame Jumala
¨
kohta valet, b kui utleme, et ta
¨
¨
aratas ules Kristuse, c keda ta
¨
¨
pole ules aratanud. 16 Sest
¨
¨
kui surnuid ules ei aratata, siis
¨
¨
pole ka Kristust ules aratatud,
¨
17 ja kui Kristust pole ules
¨
aratatud, on teie usk kasutu
ja te olete seniajani oma pat¨ ¨
tudes. d 18 Sel juhul on jaadavalt kadunud ka need, kes
on kristlasena suikunud surmaunne. e 19 Kui meie lootus
¨
Kristusele puudutab uksnes
¨
praegust elu, siis oleme kull
˜
˜
koigist inimestest koige halet¨ ¨
susvaarsemad.
˜
20 Ent Kristus on toesti sur¨
¨
nuist ules aratatud, esimesena1 nende hulgast, kes on vajunud surmaunne.f 21 Kuna
surm on tulnud inimese kau¨
˜
du, g tuleb ka surnute ulestousmine inimese kaudu. h 22 Nii
˜
˜
nagu koik surevad Aadama tot˜
tu, i nii tehakse koik elavaks
¨
tanu Kristusele. j 23 Aga iga¨
¨
uks omas jarjekorras: Kristus
esimesena k ja hiljem, tema ko-
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haloleku ajal, need, kes kuulu˜
vad Kristusele.a 24 Lopus an¨
nab ta kuningriigi1 ule oma
˜
Jumalale ja Isale, olles korval˜
˜
danud koik valitsused ja voimud. b 25 Ta valitseb kuningana, kuni Jumal on pannud
˜
koik vaenlased tema jalge alla. c
˜
26 Viimase vaenlasena korvald
datakse surm. 27 Jumal „al˜
lutas koik tema jalge alla”. e Kui
¨
˜
oeldakse, et Jumal on koik allutanud, f siis on selge, et alluta˜
tud on koik peale Jumala, kes
˜
koik temale allutas. g 28 Kui
˜
koik saab Pojale allutatud, siis
allutab ka Poeg end sellele, kes
˜
koik temale allutas, h et Jumal
˜
oleks koige ainus valitseja. i
¨
¨
29 Kui surnuid ules ei aratata, siis mis saab neist, keda
ristitakse selleks, et nad sureksid? j Miks neid siis ristitakse selleks, et nad sureksid?
30 Miks ka meie oleme pide¨
valt ohus? k 31 Iga paev seisan ma surmaga silmitsi. See
˜
on sama kindel kui tosiasi, et
˜ ˜
¨
ma roomustan teie ule, vennad,
kes te olete meie isanda Kris¨
tus Jeesuse jungrid. 32 Kui
˜
ma olen nagu teisedki voidelnud Efesoses metsloomadega, l siis mis kasu on mul sel¨
lest?1 Kui surnuid ules ei
¨
¨ ¨
aratata, siis „soogem ja joogem,¨ sest homme me sureme”. m
33 Arge laske end eksitada.
Halb seltskond rikub kasulikud harjumused1. n 34 Tulge
˜
moistusele ja tehke seda, mis
˜
˜
15:24 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsu˜
¨
se”. 15:32 1 Teine voimalik tahendus:
„kui vaadata asjale inimlikust seisukohast, siis mis kasu on mul sellest, et ma
˜
olen voidelnud Efesoses metsloomade˜
˜
ga”. 15:33 1 Voib tolkida ka „head kombed”.
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˜
on oige, ning loobuge patu˜
sest elust. Moned teist ei tun¨ ¨
ne tegelikult Jumalat. Ma raa¨
gin seda, et teil oleks habi.
˜
˜
¨
35 Kuid moni voib kusida:
¨
¨
„Kuidas surnud ules aratatak¨
se? Millise kehaga nad ules
˜
¨
aratatakse?” a 36 Sa moist¨
matu! See, mida sa kulvad, ei
saa elavaks, kui see esmalt ei
¨
sure. 37 Ja see, mida sa kul¨
vad, pole mitte taim, mis kul˜
vatust areneb, vaid koigest
˜
seeme, olgu siis nisutera voi
mingi muu seeme. 38 Aga
Jumal laseb sellest kasvada
niisuguse taime, nagu ta tahab, ja iga taim, mis seemnest kasvab, on isesugune.
˜
39 Koik kehad ei ole samasugused:1 inimeste, veiste, lindude ja kalade kehad on ju
erinevad. 40 Ja on taevaseid
kehasid b ja maiseid kehasid, c
kuid taevaste kehade ilu on
teistsugune kui maiste kehade
¨
oma. 41 Erisugune on paike¨
¨
se sara, erisugune kuu sara d ja
¨
¨
erisugune tahtede sara. Tege¨
likult on ka eri tahtedel erisu¨
gune sara.
42 Sama lugu on surnu¨
¨
¨
te ulesaratamisega. Kulvatak¨
¨
se kaduvana, ules aratatakse
¨
kadumatuna. e 43 Kulvatakse
¨
¨
ilma auta, ules aratatakse
¨
˜
aulisena. f Kulvatakse norga¨
¨
¨
na, ules aratatakse vagevana. g
¨
44 Kulvatakse maine keha,
¨
¨
ules aratatakse vaimne keha.
Kui on olemas maine keha, siis on olemas ka vaimne keha. 45 On ju kirjutatud: „Esimene inimene Aadam
sai elavaks olendiks.” h Viima˜
˜
˜
15:39 1 Voib tolkida ka „koigi liha ei ole
¨
uhesugune”.
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ne Aadam sai vaimuks, kes annab elu. a 46 Ometi pole esimene see, mis on vaimne.
Esimene on see, mis on maine,
¨
ning parast tuleb see, mis on
vaimne. 47 Esimene inimene
on maast, muldne, b teine inimene on taevast. c 48 Milline
on mullast tehtu, sellised on
ka teised mullast tehtud, ja
milline on taevane, sellised on
ka teised taevased. d 49 Nii
nagu me sarnaneme mullast
tehtuga, e nii hakkame sarnanema ka sellega, kes tuli taevast. f
¨
50 Ent ma utlen teile, ven¨
nad, et liha ja veri ei saa parida Jumala kuningriiki ning
¨
kaduv ei pari kadumatut.
¨
¨
51 Ma utlen teile puha sala˜
duse: me koik ei suigu surma˜
unne, kuid meid koiki muude¨
¨
takse, g 52 uhe hetkega, uhe
silmapilguga, viimase trompe˜
ti puhumise ajal. Kolab trom¨
¨ ¨ h
petihaal ja surnud aratatak¨
se ules kadumatutena ning
meid muudetakse. 53 Kaduv
saab kadumatuks i ja surelik
surematuks. j 54 Aga kui kaduv saab kadumatuks ja su¨
relik surematuks, siis lahevad
¨
˜
taide sonad, mis on kirjutatud:
¨
„Surm on ara neelatud igaveseks”, k 55 „Surm, kus on
˜
sinu voit? Surm, kus on sinu
˜
astel?” l 56 Astel, mis pohjustab surma, on patt, m ja patu˜
le annab jou Moosese seadus. n
¨
57 Kuid tanu olgu Jumalale,
˜
sest ta annab meile voidu meie
isanda Jeesus Kristuse kaudu! o
58 Seega, mu armsad vennad, olge kindlad,p vankumatud ja olgu teil alati palju

1. KORINTLASTELE 16:1–24

¨ ¨
teha Isanda toos, a sest te tea¨
te, et teie vaevanagemine Isanda teenistuses ei ole asjatu. b
Mis puutub korjandusse
¨
¨
puhade heaks, c siis jar¨ ¨
gige juhtnoore, mis ma andsin
Galaatia kogudustele. 2 Iga
¨
¨
nadala esimesel paeval pan¨
˜
gu igauks teist oma voima˜
luste kohaselt midagi korvale,
et korjandust ei tehtaks al˜
les siis, kui ma kohale jouan.
3 Kui ma tulen, lasen ma
meestel, keda te oma kirjades
¨ ¨
usaldusvaarseks tunnistate, d
teie helde anni Jeruusalemma
viia. 4 Ent kui on vaja, et ka
¨
mina sinna laheksin, siis nad
tulevad koos minuga.
5 Ma tulen teie juurde siis,
¨
kui olen reisinud labi Makedoonia, sest ma tulen Ma˜
kedoonia kaudu. e 6 Voib-olla
˜ ¨ ¨
ma peatun teie juures voi jaan
˜
koguni talveks, et te voiksite mind natuke maad saata,
¨
kuhu tahes ma siis edasi lahen. 7 Ma ei taha teid praegu
˜
¨
ainult pogusalt naha, vaid loo˜
dan, et saan moneks ajaks teie
¨ ¨
juurde jaada, f kui Jehoova lu¨ ¨
bab. 8 Efesosse g jaan ma aga
¨
¨
nadalatepuhani, 9 sest mulle
¨ ¨
on siin avanenud suur too˜
h
pold1, kuigi on ka palju vastaseid.
10 Kui Timoteos i saabub,
siis vaadake, et tal ei oleks teie
juures olles vaja midagi kar¨ ¨
ta, sest ta teeb Jehoova
tood j
¨
nagu minagi. 11 Argu keegi
¨
vaadaku talle ulalt alla. Saat˜
ke ta rahus teele, et ta voiks
tulla minu juurde, sest me vendadega ootame teda.

16

˜
˜
16:9 1 Sona-sonalt „uks”.
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12 Mis puutub meie venda
¨
Apollosesse, a siis ma kaisin
talle peale, et ta tuleks koos
vendadega teie juurde, aga tal
polnud seekord plaanis tulla.
˜
Ta tuleb, kui tal tekib voimalus.
¨
¨
13 Pusige arkvel, b seiske
kindlalt usus, c olge mehised, d
˜
saage tugevaks! e 14 Koigis
teie tegudes ilmnegu armastus. f
15 Te teate, et Stefanase
kodakondsed olid esimeste
seas, kes Ahhaias kristlasteks
¨
said, ja et nad on puhendu¨
nud puhade aitamisele1. See˜
ga, vennad, ma ohutan teid:
16 alluge teiegi niisugustele ja
˜
¨ ¨
koigile meie kaastoolistele, kes
˜
¨ ¨
kovasti tood teevad. g 17 Ma
˜ ˜
roomustan Stefanase, h Fortunatuse ja Ahhaikose kohalole¨
ku ule, sest nad on korvanud teie eemalolekut. 18 Nad
on kosutanud nii mind kui ka
¨
teid. Seeparast pidage selliseid mehi kalliks.
19 Aasia kogudused saadavad teile tervitusi. Akvila ja
Priska koos nende majas koos¨
kaiva kogudusega i saadavad
¨
teile sudamlikke kristlikke ter˜
vitusi. 20 Koik vennad tervi¨
tavad teid. Tervitage uksteist
¨
puha suudlusega.
21 Siin on minu, Pauluse
tervitus, mille ma olen kirjuta¨
nud omaenda kaega.
22 Kes ei armasta Isandat,
olgu neetud. Meie isand, tule!
23 Meie isanda Jeesuse arm
olgu teiega! 24 Minu armas˜
tus olgu teie koikidega, kes
¨
olete Kristus Jeesuse jungrid!
˜
˜
16:15 1 Sona-sonalt „teenimisele”.

TEINE KIRI

KO R I N T L A S T E L E
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

˜
7 Puhastagem end koigest, mis
saastab (1)
˜ ˜
¨
Paulus on roomus korintlaste ule (2–4)
¨
˜
Tiitus toob haid sonumeid (5–7)
¨
Jumalale meeleparane kurvastus ja
kahetsus (8–16)

1

Tervitused (1, 2)
˜
Jumal julgustab koigis
raskustes (3–11)
Pauluse reisiplaanid muutuvad (12–24)
˜ ˜
2 Paulus soovib roomu valmistada (1–4)
Patustanule tuleks andestada ja ta
˜
tagasi votta (5–11)
Paulus Troases ja Makedoonias (12, 13)
¨
Teenistus — triumfikaik (14–17)
¨
˜
Ei aritse Jumala sonaga (17)
3 Soovituskirjad (1–3)
Uue lepingu teenijad (4–6)
Uus leping on hiilgavam (7–18)
˜
4 Hea sonumi valgus (1–6)
˜
Uskmatute moistuse silmad on
tehtud pimedaks (4)
˜
Aare savinoudes

8 Korjandus Juudamaa kristlaste
heaks (1–15)
Tiitus saadetakse Korintosesse (16–24)
9 Ajend andmiseks (1–15)
˜ ˜
Jumal armastab roomsat andjat (7)
˜
10 Paulus oigustab oma teenistust (1–18)
˜
Meie sojapidamise relvad pole nagu
maailma inimestel (4, 5)
¨
11 Paulus ja ulisuured apostlid (1–15)
Pauluse raskused apostlina (16–33)
¨
12 Pauluse nagemused (1–7a)
Pauluse „ihu sisse pandud oga” (7b–10)
¨
Pole kehvem ulisuurtest

(7–18)

5 Riietada end sellesse, mis on
taevas (1–10)
Lepitusteenistus (11–21)
Uus loodu (17)
Suursaadikud Kristuse asemel (20)
6 Ei tohiks kaotada silmist Jumala armu
¨
eesmarki (1, 2)
Pauluse
teenistus (3–13)
¨
Arge siduge end uskmatutega (14–18)

Kristus Jeesuse
1 Pauluselt,
apostlilt Jumala tahtel, ja

meie vennalt Timoteoselt a Korintoses olevale Jumala ko˜
¨
gudusele ja koigile puhadele
b
kogu Ahhaias.
2 Armu1 ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt Jeesus Kristuselt!
3 Kiidetud olgu meie isanda
Jeesus Kristuse Jumal c ja isa,
˜
˜
¨
1:2 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
kust”, „ulimat headust”.

apostlitest (11–13)
¨
Pauluse mure korintlaste parast (14–21)
¨
13 Viimased hoiatused ja uleskutsed (1–14)
„Veenduge, kas te ikka elate
˜
kooskolas kristliku usuga” (5)
Seadke asjad korda; olge
¨
uksmeelsed (11)
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hella halastuse isa, a kes julgustab1 meid igas olukorras. b
˜
4 Tema julgustab meid koigis
meie raskustes, c et me suudaksime julgustada neid, d kes on
mistahes raskustes, selle julgustusega, mida me ise Jumalalt saame. e 5 Nagu mei¨
le saab Kristuse parast osaks
rohkesti kannatusi, f nii saame Kristuse kaudu ka rohkesti
julgustust. 6 Kui meie oleme
˜
˜
1:3 1 Voib tolkida ka „lohutab”.

2. KORINTLASTELE 1:7–24
raskustes, on see teile julgus¨ ¨
tuseks ja paasteks. Ja kui meie
saame julgustust, saate julgustust ka teie ning suudate taluda samu kannatusi, mida meie
talume. 7 Me oleme kindlad
teie ustavuses ja teame, et
kui te kogete samu kannatusi
mida meie, siis teid ka julgustatakse nagu meid. a
8 Me tahame, vennad, et te
teaksite, milliseid raskusi me
kogesime Aasia provintsis. b
¨ ¨
Me olime aarmise pinge all,
¨
˜
¨
ule jou kaivas olukorras, ja
¨
isegi kartsime
oma elu pa˜
c
rast. 9 Oigupoolest tundsime, nagu oleks meid surma
˜
moistetud, et me ei loodaks
iseenda peale, vaid Jumala
¨
¨
peale, d kes surnud ules aratab.
¨ ¨
10 Tema paastis meid surma¨ ¨
suust ja paastab veelgi; me
¨ ¨
oleme kindlad, et ta paastab
meid ka edaspidi. e 11 Teiegi
saate meid aidata, kui anute
¨
¨
meie parast Jumalat. f Siis tanavad paljud Jumalat selle hea
eest, mida me saame paljude
˜
inimeste palvete tottu. g
˜
12 Me oleme uhked, et voi¨
me puhta sudametunnistusega
¨
¨
oelda: me oleme kaitunud selles maailmas, eriti teie keskel,
¨
puhalt ja jumalikus siiruses
ega ole toetunud selle maailma
tarkusele,h vaid Jumala armule. 13 Me ei kirjuta teile ju
midagi sellist, mida te lugedes
˜
ei moistaks,1 ning ma loodan,
¨
et te saate neist asjadest taielikult aru, 14 nagu osa teist
on ka aru saanud, nimelt, et
˜
¨
te voite olla uhked meie ule,
nagu ka meie oleme uhked teie
˜
¨
1:13 1 Teine voimalik tahendus: „mida te
¨
˜
juba hasti ei teaks ega moistaks”.
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¨
¨
ule meie isanda Jeesuse paeval.
15 Niisiis, kuna ma olin selles kindel, kavatsesin ma esmalt tulla teie juurde, et
˜ ˜
te saaksite teist korda roomu
¨
tunda1. 16 Ma kavatsesin kulastada teid teel Makedooniasse ja tulla siis Makedooniast
¨
tagasi teie juurde. Seejarel
te oleksite saanud mind veidi maad saata mu teel Juuda˜
maale. a 17 Kas ma olin motlematu, kui seda kavatsesin?
Kas ma teen plaane isekalt, nii
¨
¨
et utlen „jah, jah” ja seejarel
„ei, ei”? 18 Kuid nagu Jumalat saab usaldada, nii ei ole ka
¨ ¨
see, mida meie teile raagime,
„jah” ja samas „ei”. 19 Jumala poeg Jeesus Kristus, keda
me teie seas kuulutasime —
¨
see tahendab mina, Silvaanus1
ja Timoteos b —, ei ole „jah”
ja samas „ei”, vaid „jah” on
tema puhul „jah”. 20 Juma˜
¨
˜
la tootused, ukskoik kui palju
˜
neid on, on koik tema kaudu
¨
¨
„jah”1. c Seeparast me utleme
ka tema kaudu „aamen”2 Jumalale, d et Jumalale au tuua.
21 Jumal on see, kes tagab, et
meie teiega kuulume Kristuse˜
le, ning Jumal on meid voidnud. e 22 Tema on ka pannud meie peale oma pitseri f ja
andnud meile tulevaste asjade
¨
kohta tagatise1, see tahendab
¨
g
vaimu meie sudamesse.
23 Ma kutsun Jumala endale tunnistajaks, et ma pole veel
¨
Korintosesse tulnud sellepa¨ ¨
rast, et teid saasta. 24 Me ei
˜
¨
1:15 1 Teine voimalik tahendus: „et te
saaksite topelt kasu”. 1:19 1 Sama kes
¨
¨
Siilas. 1:20 1 St lahevad taide. 2 „Aa¨
¨
men” tahendab „olgu nii”, „nii sundigu”.
˜
˜
¨
1:22 1 Voib tolkida ka „kasiraha”.
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taha isandaina valitseda teie
¨
usu ule a — te seisate ju kindlalt oma usu varal —, vaid me
¨ ¨
oleme teie kaastoolised, et te
˜
˜ ˜
voiksite olla roomsad.
Ma olen otsustanud, et ma
ei kurvasta teid, kui ma
¨
jalle teie juurde tulen. 2 Sest
kui ma teid, kes te mind
˜ ˜
roomustate, kurvaks teen, kes
˜ ˜
mind siis roomustaks? 3 Ma
kirjutasin teile neist asjust sel¨
leparast, et ma, kui ma tulen,
¨
ei kurvastuks nende parast,
¨
˜ ˜
kelle parast peaksin roomu
tundma. Sest ma olen veendu˜ ˜
nud, et see, mis toob roomu
˜ ˜
˜
minule, toob roomu teile koi¨
gile. 4 Ma kull kirjutasin teile paljude pisaratega suures
¨
sudamevaevas ja -piinas, kuid
mitte selleks, et teid kurvastada,b vaid et teile teada anda,
¨
kui vaga ma teid armastan.
˜
5 See inimene, kes on poh˜
justanud kurbust, c pole pohjustanud seda mulle, vaid mingil
¨ ¨
¨
maaral — et mitte oelda liiga
¨
˜
jarsult — teile koigile. 6 Selli˜
sele mehele piisab hukkamoistust, mida ta on saanud tunda
¨ ¨
enamiku poolt. 7 Nuud tuleb
teil talle hoopis lahkelt andestada ja teda julgustada, d et liigne kurbus teda enda alla ei ma¨
˜
taks1. e 8 Seeparast ma ohutan teid: kinnitage talle oma
armastust. f 9 Ma kirjutan ka
selleks, et teada saada, kas te
˜
olete kuulekad koiges. 10 Kellele te andestate, sellele andestan minagi. Ja mida ma olen
andestanud (kui ma olen midagi andestanud), olen ma andes¨
tanud teie parast Kristuse ees,
¨
11 et Saatan meid ule ei kaval-

2

˜
˜
¨
2:7 1 Voib tolkida ka „ara ei neelaks”.
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˜
daks, a sest tema votted1 pole
b
meile teadmata.
12 Kui ma saabusin Troa˜
sesse c kuulutama head sonumit Kristusest ja mulle avanes uks1 Isanda teenistuses,
13 tundsin ma siiski rahutust,
sest ma ei leidnud oma venda
¨
Tiitust. d Niisiis jatsin ma seal
¨
¨
huvasti ja laksin Makedooniasse. e
¨
14 Tanu olgu Jumalale, kes
¨
meid alati juhib triumfikaigus koos Kristusega ja levitab
meie kaudu igal pool Juma˜
la tundmise lohna! 15 Jumalale me oleme ju Kristuse ma˜
gus lohn, seda nii nende seas,
¨ ¨
kes paastetakse, kui ka nende
seas, kes hukkuvad; 16 vii¨
˜
mastele kull surma lohn, mis
f
viib surma, esimestele aga elu
˜
lohn, mis viib ellu. Ja kes on
˜
kolblik selliseks teenistuseks?
17 Meie oleme. Sest me ei
¨
˜
aritse Jumala sonaga1, g nagu
paljud teised seda teevad, vaid
¨ ¨
me raagime siiralt, kuna meid
on saatnud Jumal ja me oleme
¨
Kristuse jungrid Jumala ees.
¨
Kas hakkame jalle iseen˜
nast soovitama? Voi kas
˜
me vajame nagu moned soo˜
vituskirju teie jaoks voi teie
¨
kaest? 2 Teie olete meie soovituskiri, h mis on kirjutatud
¨
meie sudamesse ning mida
˜
teavad ja loevad koik inimesed. 3 On ilmselge, et te olete Kristuse kiri, mille meie
kui teenijad i oleme kirjutanud,
kiri, mis pole kirjutatud mitte tindiga, vaid elava Jumala

3

˜
˜
2:11 1 Voib tolkida ka „kavatsused”, „se˜
˜
˜
pitsused”. 2:12 1 Voib tolkida ka „voi˜
˜
malus”. 2:17 1 Voib tolkida ka „me ei
˜
˜
loika Jumala sona pealt kasu”.

2. KORINTLASTELE 3:4–4:6
vaimuga, mitte kivitahvlitele,a
¨
vaid sudametesse. b
˜
¨
4 Seda me voime tanu Kris¨
tusele Jumala ees kindlalt oelda. 5 Mitte et me oleksime
¨ ¨
˜
¨
selleks tooks kolblikud tanu
˜
iseendale, vaid meie kolblikkus tuleb Jumalalt. c 6 Tema
˜
on meid teinud kolblikuks olema uue lepingu teenijad, d kes
¨
ei jargi mitte kirjalikku seaduskogu,e vaid lasevad end
¨
juhtida puhal vaimul, sest sea˜
duskogu moistab surma, f aga
vaim teeb elavaks. g
7 Kui seaduskogu, mis viib
surma ja mis oli uurendatud kivisse, h tuli sellises hiilguses, et Iisraeli pojad ei
¨
suutnud Moosese nagu vaada¨
¨
ta tema nao hiilgamise parast, i ehkki see hiilgus pidi kaduma, 8 miks ei peaks siis
¨
puha vaimu jagamisega j kaasnema veelgi suurem hiilgus? k
9 Kui juba seaduskogul, mis
˜
viib hukkamoistmiseni, l on
m
hiilgus, siis kui palju suurem hiilgus on teenistusel,
˜
˜
mis viib oigeksmoistmiseni! n
10 Niisiis see, mis oli kunagi
¨
hiilgav, on hiilgusest ilma jae¨
tud veel suurema hiilguse parast. o 11 Sest kui see, mis
pidi kaduma, seati sisse hiilguses, p siis kui palju suurem hiil¨ ¨
gus on sellel, mis jaab! q
12 Kuna meil on selline loo˜
¨ ¨
¨
tus,r voime raakida taie julgusega. 13 Me ei tee nii nagu
Mooses, kes pani katte oma
¨
naole, s et Iisraeli pojad ei
¨
˜
naeks selle loppu, mis pidi kaduma. 14 Kuid nad olid arusaamise poolest tuimaks muuˇ
¨
¨
tunud.s Veel tanase paevani on
¨ ¨
jaanud sama kate vana lepingu
¨
˜
lugemisel ara votmata, z sest
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˜
¨
¨
see voetakse ara uksnes Kris¨
tuse kaudu. a 15 Jah, kuni tanaseni, millal tahes Moosese
raamatuid loetakse, b on kate
¨
nende sudame peal. c 16 Ent
kui inimene muudab oma teguviise ja hakkab Jehoovat1 tee˜
¨
nima, voetakse talt kate ara. d
17 Jehoova on vaim, e ja kus
¨
on Jehoova puha vaim, seal
˜
on vabadus. f 18 Me koik, kes
¨
me katmata naoga peegeldame
Jehoova hiilgust nagu peeglid, muutume tema sarnaseks,
¨
peegeldades uha rohkem hiil¨
gust. See toimub tanu Jehoovale, kes on vaim1. g
Kuna me oleme selles tee¨
nistuses tanu Jumala halastusele, ei anna me alla.
2 Me oleme loobunud salajas¨
test habitegudest, me ei kasuta kavalust ega moonuta Ju˜
˜
mala sona,h vaid teeme tode
tuntuks, ning oleme sellega
Jumala ees heaks eeskujuks
igale inimesele1. i 3 Kui aga
˜
hea sonum, mida me kuulutame, on kinni kaetud, on see
kinni kaetud nende eest, kes
hukkuvad, 4 uskmatute eest,
˜
kelle moistuse silmad selle
maailma jumal j on teinud pi¨
medaks, k et nad ei naeks val˜
gust, mida kiirgab vorratu hea
˜
sonum Kristusest, l kes on Ju¨ ¨
mala sarnane. m 5 Me ei raagi ju endast, vaid Jeesus Kristusest, et tema on isand ja et
meie oleme teie orjad Jeesuse
¨
¨
parast. 6 Sest Jumal, kes utles: „Pimedusest paistku val¨
gus”, n on valgustanud meie su˜
dant, o et me voiksime Kristu-

4

˜
3:16 1 Vt lisa A5. 3:18 1 Teine voima¨
¨
lik tahendus: „tanu Jehoova vaimule”.
˜
˜
¨
4:2 1 Sona-sonalt „iga inimese sudametunnistusele”.
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˜
se1 kaudu Jumalat tundma oppida.
7 See aare a on meis, savi˜
noudes. b Seega on ilmne,
˜
¨
¨
et joud, mis uletab tavaparase, tuleb Jumalalt ja mit˜
te meist endist. c 8 Meid rohutakse igal viisil, aga me
pole nurka surutud; me oleme
˜
¨
¨ ¨
noutud, aga mitte valjapaasud
ta1; 9 meid kiusatakse taga,
¨
aga me pole huljatud; e me ole¨ ¨
me pikali loodud, aga mitte
¨
havitatud. f 10 Me oleme alati surmaohus, nagu oli ka Jeesus, g nii et me elame samasugust elu nagu tema.1 11 Sest
meid, kes elame, seatakse Jee¨
suse parast pidevalt surmaga silmitsi, h nii et me elame samasugust elu nagu tema.
12 Niisiis oleme meie surmaohus, et teie saaksite elu.
13 Et meil on samasugune
usk kui see, millest on kirju¨
tatud: „Mul oli usku, seeparast
¨ ¨
i
ma raakisin”, siis ka meie usu¨ ¨
me ja raagime, 14 teades, et
¨
¨
see, kes aratas ules Jeesuse,
¨
¨
aratab ules ka meid, nii nagu
¨
¨
ta aratas ules Jeesuse, ja seab
meid tema ette koos teiega. j
˜
¨
15 Koik see sunnib teie heaks,
¨
¨
et arm saaks ulikulluslikuks,
¨
kuna veel paljud tanavad Jumalat, ja see toob temale kiitust. k
˜
16 Seetottu me ei anna
¨
alla. Kuigi me valiselt mandume, siis seesmiselt me uuene¨
¨
me paev-paevalt. 17 Praegune viletsus, mis on hetkeline
˜
˜
4:6 1 Sona-sonalt „Kristuse palge”. 4:8
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „aga mit˜
˜
te meeleheitel”. 4:10 1 Voib tolkida ka
„me kanname alati oma kehas Jeesuse
surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie
kehas”.

2. KORINTLASTELE 4:7–5:10

PTK 4
a 2Ko 4:1
b Jes 64:8
Ap 9:15
1Ko 15:47

c 2Ko 12:9, 10
Flp 4:13

d 1Ko 10:13
e Heb 13:5
f Ilm 2:10
g Flp 3:10
1Pe 4:13

h Ro 8:36
1Ko 4:9
1Ko 15:31

i L 116:10
j 1Ko 6:14
k 2Ti 2:10


Teine veerg
a Mt 5:12
Ro 8:18

b 2Ko 5:7
Heb 11:1


PTK 5
c 2Pe 1:13, 14
d 1Ko 15:50
Flp 3:20, 21

e Ro 6:5
Ro 8:23
1Ko 15:
48, 49

f 1Ko 15:
43, 44
Flp 1:21

g 1Pe 1:3, 4
h Ef 2:10
i Ro 8:23
Ef 1:13, 14

j Joh 14:3
k Flp 1:23
l Ilm 22:12

¨
ja kerge, toob meile ulisuure ja
a
igavese au. 18 Me ei kesken¨
¨
du mitte nahtavatele, vaid nah¨
tamatutele asjadele, b sest nah¨
tavad asjad on ajutised, nahtamatud aga igavesed.
Me teame, et kui meie maine elamu1, see telk, maha
kistakse, c siis me saame Ju¨
malalt hoone, mis pole katega valmistatud, d igavese elamu taevas. 2 Oma praeguses
¨
elamus me agame, igatsedes
¨
vaga riietada end sellesse, mis
on valmistatud meie jaoks taevas, e 3 nii et olles end sellesse riietanud, me poleks alasti.
4 Meie, kes oleme selles tel¨
˜
gis, agame rohutuna, kuna me
¨
ei taha seda telki endalt ara
heita, kuid tahame ometi riietada end taevasesse, f nii et
¨
igavene elu neelaks ara sureliku keha. g 5 Selleks eluks on
meid ette valmistanud Jumal, h
kes on andnud meile oma vaimu tulevase tasu tagatiseks1. i
6 Niisiis oleme alati tulvil kindlustunnet ja teame, et
kuni meie kodu on selles kehas, oleme Isandast eemal, j
7 sest meie elu juhib usk,
¨
mitte see, mis silmaga naha.
8 Ent me oleme tulvil kindlustunnet ning tahaksime pigem olla oma kehast eemal ja
teha oma kodu Isanda juurde. k 9 Seega, olgu meie kodu
˜
tema juures voi temast eemal,
on meie sihiks olla talle mee¨
˜
leparane. 10 Me koik peame
¨
ju seisma Kristuse kohtujarje
¨
ees, et igauks saaks tasu selle eest, mis ta kehas olles tegi,
˜
oli see siis hea voi halb. l

5

˜
˜
¨
5:1 1 St keha. 5:5 1 Voib tolkida ka „kasirahaks”.

2. KORINTLASTELE 5:11–6:9
11 Kuna me teame, et Isandat tuleks karta, aitame ini˜
˜
mestel meie sonade oigsuses
¨
veenduda. Jumal teab hasti,
millised me oleme, ja ma loodan, et ka teie seda teate1.
¨ ¨
12 Me ei raagi seda selleks,
et end teile uuesti soovitada,
˜
vaid selleks, et anda teile poh¨
just meie ule uhked olla, nii et
saaksite vastata neile, kes tun¨
¨
nevad uhkust valise ule, a mit¨
¨
te selle ule, mis on sudames.
13 Sest kui oleme olnud arust
¨
ara, b siis oleme olnud seda
¨
Jumala parast; kui aga ole˜
me moistuse juures, siis ole¨
me seda teie parast. 14 Meid
sunnib tagant Kristuse armas˜
tus, kuna me moistame, et
¨
˜
uks suri koikide eest; c olid ju
˜
koik inimesed surnud. 15 Ja
˜
ta suri koikide eest, et need,
kes elavad, ei elaks enam endale,d vaid temale, kes nende
¨
¨
eest suri ja ules aratati.
¨ ¨
16 Nuudsest alates ei vaata me kellegi peale inimlikust
vaatenurgast. e Isegi kui me varem vaatasime Kristuse peale
inimlikust vaatenurgast1, siis
¨ ¨
nuud enam mitte. f 17 Seega,
¨
kes on Kristuse junger, on uus
˜
¨ ¨
g
loodu. Koik vana on moo¨
¨
das, ja nae, uus on sundinud!
˜
18 Aga see koik on Jumalalt,
kes lepitas meid endaga Kristuse kaudu h ja andis meile lepitusteenistuse. i 19 Jumal lepitas Kristuse kaudu maailma
endaga, j panemata inimeste
¨ ¨
¨ ¨
vaarsamme neile suuks, k ning
˜
usaldas meile lepitussonumi. l
20 Seega me oleme suursaadikud m Kristuse asemel, n
˜
˜
¨
5:11 1 Voib tolkida ka „et ka teie sudame˜
˜
tunnistus seda teab”. 5:16 1 Voib tolkida ka „tundsime Kristust inimesena”.
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PTK 5
a 2Ko 10:10
b 2Ko 11:1, 16
c Jes 53:10
Mt 20:28
1Ti 2:5, 6

d Ro 14:7, 8
e Mt 12:50
f Joh 20:17
g Ga 6:15
h Ro 5:10
Ef 2:15, 16
Kol 1:19, 20

i Ap 20:24
j Ro 5:6
1Jo 2:1, 2

k Ro 4:25
Ro 5:18

l Mt 28:19, 20
Ap 13:38, 39

m Ef 6:19, 20
n Flp 3:20


Teine veerg
a Heb 4:15
Heb 7:26

b Ro 1:16, 17


PTK 6
c 2Ko 5:20
d Ro 2:4
e Jes 49:8
f 1Ko 9:22
g 2Ko 4:1, 2
h 2Ko 11:23
i Ilm 2:10
j 2Ko 11:25, 27
k Kol 3:13
1Te 5:14

l Ef 4:32
m Ro 12:9
n 1Ko 2:4, 5
o 2Ko 10:4
Ef 6:11

otsekui paluks Jumal inimesi
meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: „Laske end Jumalaga lepitada.” 21 Selle, kes
oli patuta, a tegi Jumal patuohvriks1 meie eest, et me
tema kaudu saaksime Jumala
˜
ees oigeks. b
¨ ¨
Jumala kaastoolistena c me
palume teid tungivalt, et
˜
te Jumala armu vastu vottes ei kaotaks silmist selle ees¨
¨
marki. d 2 Ta utleb: „Ma kuulsin sind soosinguajal ja aitasin
¨ ¨
¨ ¨
¨
sind paastepaeval.” e Nuud ongi
¨ ¨
Jumala soosingu aeg! Nuud
¨ ¨
¨
ongi paastepaev!
3 Me ei taha saada kellelegi
mingil moel komistuskiviks, et
meie teenistust ei laidetaks, f
¨
4 vaid me naitame end igas
suhtes olevat Jumala teenijad: g me peame vastu paljude
raskuste all, viletsuses, puuduses, kitsikuses, h 5 hoopide all, vangis, i rahvarahutus¨ ¨
¨
tes, tood rugades, magamata
¨
oid taludes, toidupuudust kan¨
natades. j 6 Me naitame end
olevat Jumala teenijad ka oma
puhta elu, teadmiste, kannatlikkuse k ja lahkusega, l samuti sellega, et laseme end juhti¨
da puhal vaimul, osutame sii¨ ¨
rast armastust, m 7 raagime
˜
˜
tode ja toetume Jumala jou˜
le, n hoides oiguse relvi o pare¨
mas ja vasakus kaes1; 8 me
¨
teeme seda aus ja habis, laimatuna ja kiidetuna. Meid pee¨ ¨
takse petisteks, kuid me raagi˜
me tott; 9 tundmatuiks, kuid
ometi me oleme tuntud; surmalapsiks,1 kuid ometi me ela-

6

˜
˜
5:21 1 Sona-sonalt „patuks”. 6:7 1 Pa¨
¨
remas kaes ilmselt runnakuks ja vasa¨
˜
˜
kus kaes kaitseks. 6:9 1 Voib tolkida ka
¨ ¨
„sellisteks, kes vaarivad surma”.
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me; a karistatuiks, kuid ometi pole meid surmale antud; b
˜
10 onnetuiks, kuid ometi ole˜ ˜
me alati roomsad; vaesteks,
kuid ometi teeme paljusid rikkaks; sellisteks, kellel midagi
ei ole, kuid ometi kuulub mei˜
le koik. c
¨ ¨
11 Me oleme raakinud teiega avameelselt, korintlased, ja
¨
oleme avardanud oma sudame.
¨
12 Teil ei ole meie sudames
¨
kitsas,d vaid teie enda suda on
˜
¨
kitsavoitu.1 13 Ma utlen teile nagu oma lastele: tehke
teie sedasama, avardage oma
¨
suda! e ¨
14 Arge siduge end uskma¨
˜
tutega.1 f Sest mida uhist on oi˜
gusel seadusetusega? g Voi mi¨
da uhist on valgusel pimeduse˜
ga? h 15 Mis kooskola saab
olla Kristuse ja Beliari1 vahel? i
˜
¨
Voi mida uhist on usklikul2
uskmatuga? j 16 Kuidas sobib
Jumala tempel kokku ebajumalatega? k Meie oleme ju elava Jumala tempel, l nagu Jumal
¨
on oelnud: „Ma elan nende kes¨
kel m ja kain koos nendega ning
olen nende Jumal ja nemad
¨
on minu rahvas.” n 17 „Seepa¨
rast minge ara nende keskelt
¨
ja eralduge neist, utleb Jehoo¨
va, ning arge enam puuduta¨
˜
ge ruvedat”, o „ja ma votan teid
vastu”. p 18 „Siis ma olen teile isaks q ning teie olete mulle
¨
¨
poegadeks ja tutardeks, r utleb
˜
˜
Jehoova, Koikvoimas.”
˜
˜
6:12 1 Voib tolkida ka „meie ei keela teile
oma kiindumust, teie keelate seda mei˜
˜
¨
le”. 6:14 1 Voib tolkida ka „arge saa˜
ge ebavordseteks ikkekaaslasteks usk˜
matutega”. 6:15 1 Vastav heebrea sona
¨
tahendab „kasutu” ning viitab siin Saa˜
˜
tanale. 2 Voib tolkida ka „ustaval”.

2. KORINTLASTELE 6:10–7:9
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d 2Ko 12:15
e 1Pe 2:17
1Jo 4:20
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p Hes 20:41
2Ko 7:1
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PTK 7
a 2Ko 6:16
b Ro 12:1
1Ti 1:5
1Ti 3:9
1Jo 3:3

c Ro 12:10
2Ko 6:12, 13

d Ap 20:33, 34
2Ko 12:17

e Flp 2:17
Flm 7

f Ap 20:1
g 2Ko 1:3, 4
h 2Ko 2:4

armsad, kuna meil
˜
7 Niisiis,
on need tootused, puhas˜
a

tagem end koigest, mis saastab keha ja vaimu1, b et saaksi¨
me tanu jumalakartusele aina
¨
puhamaks.
2 Tehke meile ruumi oma
¨
sudames. c Me pole kellelegi
¨
ulekohut teinud, me pole kedagi eksiteele viinud, me pole ke¨
dagi ara kasutanud. d 3 Ma ei
¨
utle seda selleks, et teid huk˜
ka moista. Olen ma ju teile
¨
juba varem oelnud, et te olete
¨
meie sudames, kas me siis ela˜
¨ ¨
me voi sureme. 4 Ma raagin
¨
teiega taie julgusega. Ma tun¨
nen suurt uhkust teie ule. Mu
¨
suda on saanud suurt kosutust
¨
¨
˜ ˜
ning ma olen ulivaga roomus
kogu meie viletsuses. e
5 Kui me Makedooniasse f
saabusime, ei leidnud me kergendust, vaid meid vaevati igal
¨
˜
moel — valjaspool oli voitlusi, seespool kartusi. 6 Aga
Jumal, kes masendunuid lo˜
hutab, g andis meile uut joudu
¨
Tiituse kulastusega, 7 ja mit¨
te ainult ta kulastusega, vaid
ka julgustusega, mida ta oli
˜
teie juures saanud. Ta toi mei˜
¨
le sona teie igatsusest minu ja¨
rele, teie sugavast kurbusest,
¨
teie siirast murest minu pa˜ ˜
rast, nii et ma roomustasin
veelgi enam.
8 Kuigi ma kurvastasin teid
oma kirjaga, h ei tunne ma sel¨
le parast kahetsust. Isegi kui
¨
ma esialgu kahetsesin (nahes,
et see kiri kurvastas teid, ehkki
¨
vaid luhikeseks ajaks), 9 siis
¨ ¨
˜ ˜
nuud ma roomustan, kuid mitte
¨
teie kurvastuse parast, vaid sel¨
leparast, et kurvastus ajendas
˜
˜
˜
7:1 1 Voib tolkida ka „motteid”.

2. KORINTLASTELE 7:10–8:12
teid kahetsema. Te ju kurvas¨
tusite Jumalale meeleparaselt,
nii et te ei kannatanud meie
˜
tottu mingit kahju. 10 Juma¨
lale meeleparane kurvastus
ajendab kahetsema1 ja ka¨ ¨
hetsus viib paasteni, mida
ei tule kahetseda. a Ent sellele maailmale omane kurvastus
viib surma. 11 Vaadake, millise suure agaruse on teis esile kutsunud see, et te kur¨
vastusite Jumalale meeleparaselt, millise soovi end puhastada, millise meelepaha, millise
kartuse, millise tegutsemisiha,
˜
millise innukuse, millise oiguse jaluleseadmise! b Te olete
¨
igas suhtes naidanud, et olete selles asjas puhtad. 12 Kuigi ma kirjutasin teile, ei teinud
¨ ¨
ma seda kindlasti mitte suudla¨
se c ega kannatanu parast, vaid
¨
selleks, et sutitada teis soovi
˜
kuulata meie sonu Jumala ees.
˜
13 Seetottu me olemegi saa˜
nud uut joudu.
Ent peale selle, et saime uut
˜
˜ ˜
joudu, tunneme suurt roomu
˜ ˜
¨
˜
Tiituse roomu ule, sest te koik
kosutasite tema vaimu. 14 Ma
¨ ¨
¨
pole jaanud habisse, olles teist
¨ ¨
temale head raakinud. Nagu me
˜
¨ ¨
oleme teile alati tott raakinud,
˜
nii oleme ka Tiitusele teist tott
¨ ¨
raakinud. 15 Tema armastus
¨
teie vastu suveneb veelgi, kui
˜
ta meenutab teie koigi kuulekust d ja seda, kui lugupidavalt
˜
˜ ˜
te ta vastu votsite. 16 Ma roo˜
˜
mustan, et voin koiges teie peale kindel olla1.
Vennad, me tahame teile
¨ ¨
nuud teada anda, mida
Jumala arm on korda saat-

8

˜
˜
˜
7:10 1 Sona-sonalt „motteviisi paranda˜
¨
ma”. 7:16 1 Teine voimalik tahendus:
˜
¨
¨
„et voin tanu teile taiesti julge olla”.
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nud Makedoonia kogudustes. a
2 Suure katsumuse ajal, kui
neil tuli taluda rohkeid kan¨
˜ ˜
natusi, olid nad vaga room¨
sad ja heldekaelised, ehkki
¨ ¨
nad elasid aarmises vaesuses.
3 Ma kinnitan teile, et nad
˜
andsid oma voimaluste kohaselt b ja rohkemgi veel. c 4 Nad
¨
¨
palusid meid jarelejatmatult,
lausa anusid, et nad saak¨
sid osaleda puhade abistamises1. d 5 Nad tegid rohkem,
kui olime arvanud, sest enne˜
koike andsid nad Jumala tah¨
tel iseendid Isanda ja meie ka˜
sutusse. 6 Niisiis me ohutasi˜
me Tiitust e viima lopule teie
helde annetuse kogumise, mille ta ise oli algatanud. 7 See˜
ga, nagu te olete rikkad koi˜
ge poolest — usu, sona kuulutamise, teadmiste, innukuse
˜
ja meilt opitud armastuse poolest —, nii olge rikkad ka helde
andmise poolest. f
¨
8 Ma ei utle seda selleks, et
¨
teid kaskida, vaid soovin teis¨ ¨
te innukusest raakides panna
proovile teie armastuse ehtsuse. 9 Te ju teate meie isan¨
da Jeesus Kristuse ulimat headust: ta oli rikas, kuid sai teie
¨
parast vaeseks, g et teie tema
˜
vaesuse tottu rikkaks saaksite.
¨
10 Ma utlen teile oma arva˜
˜
muse: h selle ettevotmise lopuleviimine tuleb teile endile kasuks. Juba aasta tagasi te tegite sellega algust ja olite sellest nii innustunud. 11 Viige
˜
siis alustatu ka lopule oma
˜
¨ ¨
voimalusi mooda ja samasuguse innuga, mis teil alguses oli.
12 Sest kui on tahtmist anda,
¨
on see Jumalale vaga meelt˜
˜
8:4 1 Sona-sonalt „teenimises”.
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¨ ¨
mooda, juhul kui inimene annab sellest, mis tal on, a mitte
sellest, mida tal ei ole. 13 Ma
¨
ei taha oelda, et teiste elu
peaks olema kerge ja teie oma
raske, 14 vaid ma soovin, et
¨
see, mida teil on praegu ule,
teeks tasa selle, millest neil on
puudus, ja et see, mida neil
¨
on ule, teeks tasa selle, millest
˜
¨
teil on puudus, ja nonda sunniks tasakaal. 15 Sest on kirjutatud: „Kellel oli palju, sellel ei olnud liiga palju, ja kel¨
lel oli vahe, sellel ei olnud lii¨
ga vahe.” b
¨
16 Tanu olgu Jumalale, kes
¨
on andnud Tiituse sudamesse
¨
samasuguse hoole teie parast, c
kui on meil! 17 Ta on meie
˜
˜
ohutust kuulda votnud, ja ol¨
les tais indu, tuleb ta omal
algatusel teie juurde. 18 Me
saadame temaga kaasa venna,
˜
keda kiidetakse koigis kogudustes selle eest, mida ta teeb
˜
¨
hea sonumi parast. 19 Selle
¨ ¨
venna on kogudused maaranud ka meie reisikaasla¨
seks, kui me laheme viima kohale seda andi Isanda auks ja
˜
oma abivalmiduse toenduseks.
20 Me ju ei taha, et keegi
saaks meile midagi ette heita
¨
seoses selle heldekaelise annetusega, mis on meie hool¨
de usaldatud. d 21 Me „kaime
¨
sellega umber ausalt mitte
ainult Jehoova ees, vaid ka inimeste ees”. e
22 Me saadame nendega
¨
kaasa veel uhe venna, kelle hoolsuses me oleme mitut
˜
puhku ja mitmes vallas voi¨ ¨
nud veenduda, ning kes nuud
on veelgi hoolsam, sest ta
¨
on teis taiesti kindel. 23 Aga
kui teil on mingeid kahtlusi

2. KORINTLASTELE 8:13–9:7
PTK 8
a 5Mo 16:
10, 17
˜
Op 3:27, 28

b 2Mo 16:18

seoses Tiitusega, siis teadke,
˜
et ta on minu mottekaaslane ja
¨ ¨
kaastooline, kes tegutseb teie
˜
heaks. Voi kui teil on kahtlusi seoses meie vendadega, siis
nemad on koguduste saadikud1 ja toovad Kristusele au.
˜
24 Toendage siis kogudustele,
et teie armastus on ehtne a ja et
¨
me pole ilmaaegu teie ule uhked.
¨
Puhade aitamisest b ei oleks
mul tegelikult vaja teile
kirjutada, 2 sest ma ju tean
¨ ¨
teie abivalmidust ja raagin uhkusega makedoonlastele, et
Ahhaia vennad on juba terve
aasta soovinud pakkuda oma
abi, ning enamik neist on teie
innukusest tiivustust saanud.
3 Aga need vennad saadan ma
teie juurde selleks, et mu kiitlemine teiega ei osutuks aluse˜
˜
tuks ja et te toepoolest voiksite ilmutada abivalmidust, just
¨
nagu ma olen oelnud, et te teete. 4 Sest muidu — juhul kui
makedoonlased peaksid tulema koos minuga ja leidma, et te
¨ ¨
polegi omadega valmis — jaak¨
sime ju habisse, nii meie kui
ka teie, kuna oleme teie peale
¨
lootnud. 5 Seeparast pidasin
ma vajalikuks ergutada vendi
tulema juba varem teie juurde ja seadma teie lubatud anni
aegsasti valmis, et see and tu¨
leks sudamest ega oleks sunniviisil antud.
¨
6 Aga sellega seoses ma ut¨
len: kes kasinalt kulvab, see ka
˜
loikab kasinalt, ja kes rohkes¨
˜
ti kulvab, see ka loikab roh¨
kesti. c 7 Igauks andku, nagu
¨
ta on oma sudames otsustanud, mitte kurva meelega1 ega

9

c 2Ko 12:18

d 1Ko 16:1

˜

e Op 3:4
1Pe 2:12
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˜
˜
8:23 1 Sona-sonalt „apostlid”. 9:7
˜
˜
1 Voib tolkida ka „vastumeelselt”.

2. KORINTLASTELE 9:8–10:12
sunniviisil, a sest Jumal armas˜ ˜
tab roomsat andjat. b
˜
8 Pealegi on Jumala voimu¨
¨
ses osutada teile ulikulluslikult oma armu, nii et teil
˜
on alati koike piisavalt, samuti rikkalikult seda, mida
¨ ¨
on vaja igaks heaks tooks. c
9 (Nagu on kirjutatud: „Ta jagab heldelt ja annab vaeste˜
¨
le. Tema oigus pusib igaves¨
d
ti.” 10 Tema, kes annab kul¨
vajale kulluslikult seemet ja
¨ ¨
inimestele leiba soogiks, an¨
nab teilegi kulvamiseks seemet ja annab seda rikkalikult,
¨
ning tanu tema abile kannavad
˜
teie oiged teod rohkelt vilja.)
˜
11 Jumal onnistab teid igas
˜
suhtes, et teiegi voiksite olla
igas suhtes helded andma. Ja
¨
nii tanavad inimesed meie te˜
gude tottu Jumalat. 12 Selline abistamine mitte ainult ei
¨
aita puudust kannatavaid pu¨
hasid kitsikusest valja,e vaid
¨
ka kutsub esile hulgaliselt ta¨
nupalveid. 13 Nad ulistavad
Jumalat, kuna neile abi andes
˜
˜
te toimite kooskolas hea sonumiga Kristusest, mida te kuulutate, ja kuna te olete helde¨
kaeliselt teinud annetusi nen˜
de ja koigi heaks. f 14 Nad paluvad Jumalat teie eest, sest
nad armastavad teid Jumala
˜
¨
vorratu armu parast, mis on
teie peal.
¨
15 Tanu olgu Jumalale te˜
ma sonulseletamatult suure
kingi eest!
Mina ise, Paulus, anun
teid Kristuse tasaduse ja
lahkusega.g Teie keskel olevat
ma armetu, h kuid eemal viibi¨
des tais julgust. i 2 Ma palun, et ma teie juures olles
¨
ei peaks, tais julgust, kasuta-

10
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ma rangeid meetmeid — nagu
˜
mulle praegu tundub — mone
suhtes, kelle arvates me elame
maailma kombel. 3 Kuigi me
oleme samasugused inimesed
˜
nagu teisedki, ei pea me soda
˜
maailma kombel. 4 Meie sojapidamise relvad ei ole sellised, mida kasutavad maailma
inimesed,a vaid need on Ju¨
malalt b ja on nii vagevad,
et suudavad purustada kindlusi. 5 Me kummutame vale˜
˜
˜
arutlused ja koik korgid motted, mis takistavad inime˜
si Jumalat tundma oppimast, c
˜
ja vangistame iga motte, et
teha see kuulekaks Kristusele,
6 ning oleme valmis karista˜
˜
ma koiki sonakuulmatuid, d nii¨
pea kui teie olete taiesti kuulekaks saanud.
˜
¨
¨
7 Te otsustate koige ule va¨
lise jargi. See, kes on veendu¨
nud, et ta on Kristuse junger,
˜
˜
motelgu veel kord tosiasjale,
¨
et nagu tema on Kristuse junger, nii oleme ka meie. 8 Kui
¨
ma ka kiitleksin ulearu selle
˜
voimuga, mille meie isand mei¨
le on andnud teie ulesehitamiseks, aga mitte mahakisku¨ ¨
¨
miseks, e ei jaaks ma habisse. 9 Kummati ei taha ma
¨
¨ ¨
jatta muljet, nagu puuaksin
ma teid oma kirjadega hirmu˜
¨
tada. 10 Sest moned utlevad:
¨
„Tema kirjad on kull kaalu˜
kad ja voimsad, aga meie juu˜
˜
res olles on ta nork ja ta koned
on kehvad.” 11 Sellised ini˜
mesed votku arvesse, et mida
me eemal olles oma kirjades
¨
utleme, seda me teie juures ol¨
les ka teeme. f 12 Me ei soan¨
da seada end uhele pulgale
¨
nendega, kes ulistavad iseen˜
nast, ega end nendega vor-
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˜ ˜
relda. a Neil, kes moodavad end
˜ ˜
˜
oma moodupuuga ja vordlevad
˜
end iseendaga, pole oiget arusaamist. b
13 Kui me kiitleme, ei kiitle
¨
¨ ¨
me ulemaara, vaid me kiitleme
¨
¨
uksnes selle ulesande piires
tehtuga, mille Jumal on meile andnud ja mille hulka kuu˜
lute ka teie. c 14 Toesti, teie
juurde tulles ei astunud me
¨
ule meile seatud piiride, otsekui teie ei kuulukski neisse piiridesse. Me olime ju esimesed,
˜
˜
kes joudsid teieni hea sonumiga Kristusest. d 15 Me ei kiit¨ ¨
¨
le sellega, mis jaab valjapoole
meile seatud piire, nimelt teis¨ ¨
te too ja vaevaga, vaid me loodame, et kui teie usk kasvab,
˜
siis hakkate korgelt hindama
¨ ¨
tood, mida me oleme teie keskel teinud. Siis laieneb meie
¨ ¨ ˜
toopold veelgi, 16 nii et me
˜
saame head sonumit kuulu¨ ¨
tada teist kaugemale jaavates
maades, et me ei kiitleks sellega, mida teised on teinud neile
¨ ¨ ˜
antud toopollul. 17 „Aga kes
˜
kiitleb, selle kiitlemise pohjuseks olgu Jehoova.” e 18 Sest
Jehoova soosing ei kuulu mitte sellele, kes end ise soovitab,f vaid sellele, keda tema
soovitab. g
Ma soovin, et te kanna¨
˜
taksite valja mu moningase rumaluse. Aga eks te kan¨
natagi mind valja! 2 Ma tahan teid kaitsta, nii nagu Jumal tahab teid kaitsta, sest
¨
ma ise kihlasin teid uheainsa mehega, Kristusega, ja tahan teid seada tema ette puhta neitsina. h 3 Kuid ma kardan, et nagu madu pettis Eevat
˜
oma kavalusega, i nii voidak-
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˜
se teiegi motted rikkuda ning
te kaotate siiruse ja puhtuse,
¨ ¨
mida Kristus vaarib. a 4 Sest
kui keegi tuleb ja kuulutab teile teistsugust Jeesust kui see,
keda meie oleme kuulutanud,
˜
voi kui ta toob kaasa teistsuguse vaimu kui see, mille te
˜
olete saanud, voi teistsuguse
˜
hea sonumi kui see, mille te
˜
olete vastu votnud, b siis sellist inimest te sallite meelsasti. 5 Siiski ma arvan, et ma
¨
pole milleski kehvem teie ulic
suurtest apostlitest. 6 Kui
˜
ma olengi koolitamata konekunstis, d on mul siiski teadmisi. Seda, et meil on teadmi¨
si, oleme teile selgelt naidanud
igal moel ja igas asjas.
7 Kas ma tegin pattu, kui
˜ ˜
ma tasuta ja roomuga tei˜
le Jumalalt saadud head sonumit kuulutasin, alandudes, et
¨ ¨
¨
teid ulendataks? e 8 Ma roovisin paljaks teised kogudused,
˜
kui votsin neilt vastu ainelist
abi, et teenida teid. f 9 Ometi, kui mulle teie juures puu¨
dus katte tuli, ei saanud ma
kellelegi koormaks, sest Makedooniast tulnud vennad andsid
˜
mulle rikkalikult koike, mida
g
ma vajasin. Ma olen hoidunud
¨
˜
teid ukskoik mis moel koormamast ja hoidun sellest ka edas˜
pidi. h 10 Ma ei lopeta Ahhaia aladel sellega kiitlemist, i
˜
nii toesti, kui minus on Kristu˜
se tode. 11 Miks ma hoidusin
¨
teid koormamast? Kas selleparast, et ma teid ei armasta? Jumal teab, et armastan.
12 Mida ma teen, seda teen
ma edaspidigi, j et neil, kes kiitlevad oma ametiga, soovides
˜
olla meiega vordsed, ei oleks

2. KORINTLASTELE 11:13–12:1
kiitlemiseks
mingit alust.
13 Sellised inimesed on vale˜
¨ ¨
apostlid, voltsid to otegijad,
kes moondavad end Kristuse
apostliteks. a 14 See pole mingi ime, sest Saatan ise moondab ennast valguseingliks. b
¨
15 Seeparast ei ole midagi
imestada, kui ka tema teenijad
˜
moondavad end oiguse teenija˜
teks. Aga nende lopp on nende
¨
c
tegude jargi.
¨
¨
¨
16 Ma utlen jalle: argu keegi
arvaku, et ma olen rumal. Aga
˜
kui te ka nii arvate, siis votke
mind vastu kui rumalat, et ka
˜
mina voiksin natuke kiidelda.
¨ ¨
17 Mida ma raagin, seda ma ei
¨ ¨
raagi Isanda eeskujul, vaid justkui rumal, kiideldes enesekindlalt. 18 Kuna paljud kiitlevad
˜
koige sellega, millega maailma
inimesed, siis teen seda minagi. 19 Kuna te ise olete nii
„targad”, siis te sallite
rumalaid
˜
meelsasti. 20 Oigupoolest te
¨
sallite igauht, kes teid orjastab,
teie vara neelab, teile kuuluva
endale kahmab, end teist pare¨
¨ ¨
maks peab, teid nakku loob.
¨
¨
21 Meil on habi seda oelda,
˜
aga monele tundub, et me ole˜
me olnud norgad.
Aga kui teised on julged —
¨ ¨
ma raagin otsekui rumal —,
siis olen minagi julge. 22 Kas
nemad on heebrealased? Mina
olen ka. d Kas nemad on iisraellased? Mina olen ka. Kas
¨
nemad on Aabrahami jareltulijad? Mina olen ka. e 23 Kas
nemad on Kristuse teenijad?
¨ ¨
Ma raagin nagu arutu — mina
olen seda veelgi enam! Ma olen
¨
rohkem vaeva nainud, f olen sagedamini vangis olnud, g mind
on lugematuid kordi pekstud
ja ma olen tihti olnud surma-
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suus. a 24 Juutidelt olen ma
viiel korral saanud 39 hoopi, b
25 kolm korda on mind kep¨
pidega pekstud, c uks kord
kividega visatud, d kolm kor¨
da olen ule elanud laevahuku e
¨ ¨
¨
ning hulpinud terve oo ja paeva avamerel. 26 Oma sage¨
dastel rannakutel olen ma ol˜
¨ ¨
nud ohus jogedel, ohus roovli¨
te kaes, ohus oma rahva seas, f
ohus teiste rahvaste seas, g
˜
ohus linnas, h ohus korbes,
ohus merel, ohus valevendade
keskel. 27 Ma olen palju vae¨
¨ ¨
¨
va nainud ja tood ruganud,
¨ ¨
olnud oosel sageli magamata, i
¨
olnud naljas ja janus, j tihtipea¨ ¨
¨
¨
¨
le soomata, k kulma kaes ja kullaldase kehakatteta.
¨
28 Peale valiste vintsutus˜
¨
¨
te rohub mind paevast pae˜
va hingeline koorem: mure koi¨
l
gi koguduste parast. 29 Kui
˜
keegi on nork, siis kas ei saa
˜
ka mina norgaks? Kui keegi
viiakse eksiteele1, siis kas mu
¨
viha ei peaks suttima?
30 Kui ma just pean kiitlema, siis tahan kiidelda selle˜
ga, millest ilmneb mu norkus.
31 Meie isanda Jeesuse Jumal
¨
ja isa, kes olgu ulistatud igavesti, teab, et ma ei valeta.
32 Damaskuses valvas kuningas Aretasele alluv valitseja1
˜
linna, et mind kinni votta,
33 kuid mind lasti korviga
¨ ¨
¨ ¨
muuriaknast alla m ja ma paa¨
sesin tema kaest.
Ma olen sunnitud kiitlema. Kuigi sellest pole
¨
¨ ¨
kasu, jatkan ma nuud Isanda
¨
antud nagemuste n ja ilmutus-

12

˜
˜
 11:29 1 Sona-s
onalt „pannakse komista˜
˜
PTK 12
ma”. 11:32 1 Sona-sonalt „etnarh”; tetn Ap 2:17

˜
rarhist korgem valitseja.
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¨
tega. a 2 Ma tunnen uht Kris¨
tuse jungrit, kes 14 aastat ta˜
gasi tommati kolmandasse tae˜
vasse — kas kehas voi kehast
¨
valjas, seda ma ei tea, Jumal teab. 3 Jah, ma tean ini˜
mest — kas ta oli kehas voi
¨
kehast valjas, seda ma ei tea,
˜
Jumal teab —, 4 kes tommati paradiisi1 ning kes kuu˜
¨ ¨
lis sonu, millest ei tohi raakida ja millest inimesel pole lu˜
batud konelda. 5 Selle inimesega ma kiitlen. Iseendaga ma
˜
ei kiitle, voi kui kiitlengi, siis
˜
ainult oma norkustega. 6 Isegi kui ma otsustaksin kiidelda,
¨ ¨
ei oleks ma rumal, sest ma raa˜
giksin tott. Aga ma ei tee seda,
et keegi ei arvaks minust midagi enamat kui seda, mida ta
¨
˜ ¨
naeb mind tegevat voi utlevat.
7 Keegi ei peaks minust midagi enamat arvama ainult selle¨
parast, et ma olen saanud erakordseid ilmutusi.
¨
¨
Et ma ei laheks uleliia uhkeks, on mulle ihu sisse pandud oga, b otsekui Saatana in¨
gel, mind vaevama1, et ma ule¨
liia uhkeks ei laheks. 8 Kolm
korda olen ma Isandat anu¨
nud, et ta selle oga minult ara
˜
¨
votaks. 9 Aga ta utles mulle: „Sulle piisab minu armust,
˜
sest sinu norkuse kaudu aval¨
¨
¨ ¨
dub minu vagi taiel maaral.” c
¨
Seeparast kiitlen ma meelsas˜
ti oma norkustega, et Kris¨
tuse vagi varjaks mind telgina.
˜ ˜
10 Niisiis tunnen ma roomu
˜
norkustest, solvangutest, puuduses olemisest, tagakiusami¨
sest ja raskustest Kristuse pa¨
12:4 1 Ilmselt sai Paulus nagemuse tule˜
˜
viku kohta. 12:7 1 Voib tolkida ka
„peksma”.
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˜
rast. Sest siis, kui olen nork,
˜
olen toeliselt tugev. a
11 Ma olen saanud rumalaks, teie sundisite mind selleks. Te oleksite pidanud minu
heaks kostma. Ma pole mil¨
leski kehvem teie ulisuurtest apostlitest, isegi kui ma
¨ ¨
teie silmis midagi vaart pole. b
¨
12 Ma naitasin teile kannatli˜
kult toendeid oma apostliame¨
ti kohta: c te nagite mu tunnus¨
¨
tahti, imesid ja vagevaid tegusid. d 13 Millest te olete ilma
¨ ¨
˜
jaanud vorreldes teiste kogudustega? Ainult sellest, et ma
ei ole olnud teile koormaks. e
¨ ¨
Andke mulle see suutegu andeks!
14 Ma olen kolmandat korda valmis teie juurde tulema,
ja ka seekord ei saa ma teile koormaks. Ma ei ole huvitatud teie varast,f vaid teist endist. Lapsed g ei pea ju koguma
vara oma vanematele, vaid vanemad lastele. 15 Ma annan
˜ ˜
˜
roomuga teile koik, mis mul
h
on, ka iseenda. Kui mina teid
¨
nii vaga armastan, kas teie
¨
peaksite mind vahem armastama? 16 Olgu kuidas on, ma
ei ole olnud teile koormaks. i
¨
Sellest hoolimata te utlete,
et ma kasutasin kavalust ja
¨ ¨
puudsin teid pettusega kinni.
¨
17 Ma pole ju teid ara kasutanud mitte kellegi kaudu, kelle ma teie juurde olen saatnud.
˜
18 Ma ohutasin Tiitust teie
¨
juurde tulema ja saatsin uhe
venna temaga kaasa. Kas Tii¨
tus kasutas teid kuidagi ara? j
¨
Kas me ei tegutsenud uhes
¨
¨
vaimus ja ei kainud uhte rada?
¨
˜
19 Kullap motlete seda kir¨ ¨
ja lugedes, et me puuame end
˜
teie ees oigustada. Me oleme

2. KORINTLASTELE 12:20–13:14

¨
Kristuse jungrid ja Jumal
¨ ¨
˜
teab, et me raagime tott. Mu
˜
armsad, koike, mida me teeme,
me teeme teie vaimu tugevdamiseks. 20 Ma kardan, et teie
juurde saabudes ei leia ma teid
eest sellistena, nagu ma sooviksin, ja et minagi pole selline, nagu teie sooviksite. Ma
kardan, et teie keskel on riidu,
¨
kadedust, raevutsemist, tuli¨ ¨
sid, teistest halva raakimist,
keelepeksu, uhkust ja korratust. 21 Ma kardan, et kui
˜
ma tulen taas, voib mu Jumal
¨
lasta mul teie seas habi tunda ning mul tuleb kurvastada
¨
nende paljude parast, kes on
pattu teinud ega ole kahetse˜
nud oma kolvatust1, hoorust2
¨
ja jultunud kaitumist3.
See on juba kolmas
kord, kui ma valmistun
¨ ¨
teie juurde tulema. „Iga suu˜
teo toestamiseks on vaja kahe
˜
¨
voi kolme tunnistaja utlust.” a
2 Kuigi ma olen teist praegu
˜
kaugel, suhtuge mu sonadesse
˜
nonda, nagu oleksin ma teist
korda teie juures. Nagu ma varem juba hoiatasin, nii hoiatan
¨ ¨
ma nuudki neid, kes on pattu teinud, ja teisigi, et kui mul
¨
˜
¨
ukskord ikkagi onnestub jalle
¨
teie juurde tulla, ei jata ma kedagi noomimata. 3 Siis te
˜
saate soovitud toendi, et Kris¨ ¨
tus raagib minu kaudu. Tema
˜
ei ole teie keskel nork, vaid
¨ ¨
¨
tugev. 4 Ta loodi kull posti˜
¨ ¨
le norgana1, kuid on nuud elav
¨
¨
tanu Jumala vaele. b Ka meie

13

˜
˜
¨
¨
12:21 1 Voib tolkida ka „rapasust”, „ru˜
vedust”. 2 Kr porneia. (Vt „Sonasele˜
˜
tusi”.) 3 Voib tolkida ka „jultumust”,
¨
¨
˜
„habitut kaitumist”; kr aselgeia. (Vt „Sonaseletusi”.) 13:4 1 St inimesena.
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˜
oleme norgad, nagu tema oli,
kuid saame elu koos temaga a
¨
¨
tanu Jumala vaele, mis teis tegutseb. b
5 Veenduge, kas te ikka ela˜
te kooskolas kristliku usuga.
˜
¨
Uurige end labi.c Voi kas te ei
˜
moista, et Jeesus Kristus on
teiega? Muidugi on ta teiega
vaid juhul, kui te olete Juma¨
lale meeleparased. 6 Ma loodan siiralt, et te saate aru, et
¨
meie oleme Jumalale meeleparased.
7 Me palume Jumalat, et
te ei teeks midagi halba. Me
ei palu seda mitte selleks, et
meeldida inimestele, vaid selleks, et teie teeksite head, isegi kui meie inimestele ei meeldi. 8 Me ei suuda teha mida˜
¨
˜
gi toe vastu, uksnes toe poolt.
˜ ˜
9 Me roomustame, kui teie
olete tugevad, isegi kui meie
˜
oleme norgad. Me palvetame, et te seaksite asjad kor˜
da. 10 Seetottu ma kirjutangi neist asjust eemal viibides,
et ma teie juures olles ei peaks
˜
karmilt kasutama oma voimu,
mille Isand on andnud mul¨
le d teie ulesehitamiseks, mitte
mahakiskumiseks.
˜
11 Ja lopuks, vennad, olge
˜ ˜
ikka roomsad, seadke asjad
korda, hinnake teistelt saada¨
vat julgustust, e olge uksmeel¨
sed, f pidage uksteisega rahu. g
Armastuse ja rahu h Jumal
on siis teiega. 12 Tervita¨
¨
ge uksteist puha suudlusega.
˜
¨
13 Teid tervitavad koik puhad.
14 Meie isanda Jeesus Kristuse arm, Jumala armastus ja
˜
¨
meile koigile antud puha vaim
˜
olgu teie koikidega!

KIRI

G A L A AT L A S T E L E
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

¨
Jumala pojad tanu usule (26–29)
¨
Aabrahami jareltulijad, kes kuuluvad
Kristusele (29)
4 Pole enam orjad, vaid pojad (1–7)
¨
Pauluse mure galaatlaste parast (8–20)
Haagar ja Saara — kaks lepingut (21–31)
¨
Meie ema, ulal asuv Jeruusalemm,
on vaba (26)
5 Kristlik vabadus (1–15)
Laske Jumala vaimul end juhtida (16–26)
Patuse loomuse teod (19–21)
Jumala vaimu vili (22, 23)
¨
6 Kandke uksteise koormat (1–10)
¨
Mida inimene kulvab, seda ta ka
˜
loikab (7, 8)
¨
¨
Pole tahtis, kas ollakse umber
˜
loigatud (11–16)
Uus loodu (15)
˜
˜
Loppsona

Tervitused (1–5)
˜
Pole teist head sonumit (6–9)
˜
Pauluse kuulutatud hea sonum on
Jumalalt (10–12)
¨ ¨
Pauluse uskupoordumine ja varasem
tegevus (13–24)

2 Paulus kohtub Jeruusalemmas
apostlitega (1–10)
Paulus noomib Peetrust
˜ (Keefast)˜ (11–14) ¨
Oigeksmoistmine uksnes usu
alusel (15–21)
¨
˜
3 Seaduse
jargimine voi usk (1–14)
˜
¨ ¨
¨
„Oige jaab elama tanu
usule” (11)
˜
˜
Aabrahamile antud tootus ei pohine
seadusel (15–18)
¨
Aabrahami jareltulija Kristus (16)
¨
Seaduse saamine ja eesmark

(17, 18)

(19–25)

apostlilt, keda
1¨ Pauluselt,
pole saatnud ega ametisse
¨

maaranud inimesed, vaid Jeesus Kristus a ja Jumal, Isa, b kes
¨
¨
Jeesuse surnuist ules aratas,
˜
2 ning koigilt vendadelt, kes
on koos minuga, Galaatia kogudustele.
3 Armu1 ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie
isandalt Jeesus Kristuselt,
4 kes andis enese meie pattude eest, c et vabastada meid
˜
praeguse kurja maailma1 void
musest meie Jumala ja Isa
tahtel. e 5 Jumalale kuulugu
au igavesest ajast igavesti!
Aamen.

˜
˜
¨
1:3 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
˜
˜
kust”, „ulimat headust”. 1:4 1 Voib tolkida ka „ajastu”.
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¨
6 Mind hammastab, et te nii
kiiresti olete hakanud eemalduma temast, kes on kutsunud
teid Kristuse armu kaudu, ja
˜
votate kuulda teistsugust head
˜
sonumit. a 7 Kuid mingit teist
˜
head sonumit pole olemas.
¨
Kull on aga neid, kes teid segadusse ajavad b ja tahavad head
˜
sonumit Kristusest moonuta˜
da. 8 Ent isegi kui meie voi
˜
moni ingel taevast peaks kuu˜
lutama teile mingit head sonumit peale selle, mida meie oleme teile kuulutanud, siis olgu
ta neetud. 9 Nagu me juba
¨
¨
¨
oleme oelnud, nii utlen ma jalle: kes tahes kuulutab teile
˜
mingit muud head sonumit kui
˜
seda, mille te olete vastu votnud, see olgu neetud.

GALAATLASTELE 1:10–2:7

¨ ¨
10 Kas ma otsin nuud ini˜
meste voi Jumala poolehoi¨
du? Kas ma uritan olla inimes¨
tele meele jarele? Kui ma
¨ ¨
ikka veel puuaksin olla ini¨ ¨
mestele meeltmooda, ei oleks
ma Kristuse ori. 11 Olgu tei˜
le teada, vennad, et hea sonum, mida ma olen teile kuu¨
lutanud, ei parine inimestelt. a
˜
12 Ma pole kuulnud ega oppinud seda inimestelt, vaid selle on ilmutanud mulle Jeesus
Kristus.
13 Te olete ju kuulnud minu varasemast elust juudiusulisena, b kuidas ma Jumala ko¨
gudust agedalt taga kiusasin ja
˜
laastasin. c 14 Ma joudsin juudi usus kaugemale kui paljud
minu eakaaslased mu rahva
¨
hulgast, kuna ma seisin mark¨
sa innukamalt oma isade parimuste eest. d 15 Kui aga Ju¨
mal, kes mind emaihust valja
˜
toi ja mind oma armuga kutsus, e arvas heaks 16 minu
kaudu oma poja kohta teadmisi jagada, kuulutada mittejuu˜
tidele head sonumit temast, f
˜
siis ei hakanud ma nou pida¨
ma uhegi inimesega. 17 Sa¨
muti ei lainud ma Jeruusalemma nende juurde, kes olid saanud apostliks enne mind, vaid
¨
ma laksin Araabiasse ja tulin
siis tagasi Damaskusse. g
¨
18 Kolm aastat hiljem laksin ma Jeruusalemma h Keefa¨ ¨
¨
sega1 i raakima ja jain tema
¨
¨
juurde viieteistkumneks paevaks. 19 Teistest apostlitest
¨
ei nainud ma kedagi peale meie isanda venna Jaakobuse. j 20 Ma kinnitan teile Jumala ees, et ma ei kirjuta teile midagi valet.
1:18 1 Sama kes Peetrus.
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¨
¨
¨ ¨
21 Seejarel laksin ma Suua
ria ja Kiliikia aladele. 22 Juudamaa kristlikes kogudustes
aga ei tuntud mind. 23 Seal
¨
¨ ¨
oli uksnes kuuldud raagitavat:
„See, kes meid varem taga kiu¨ ¨
˜
sas, b kuulutab nuud head sonumit sellest usust, mida ta varem
¨ ¨
¨
puudis havitada.” c 24 Ja nad
¨
¨
ulistasid minu parast Jumalat.
¨
Neliteist aastat hiljem laksin ma uuesti Jeruusalemma. Ma olin koos Barnabase˜
ga d ja votsin kaasa ka Tiituse. e
¨
2 Ma laksin sinna, kuna olin
saanud ilmutuse. Olles oma¨
vahel vendadega, kellest vaga
¨ ¨
lugu peeti, raakisin neile heast
˜
sonumist, mida ma mittejuutide seas kuulutan. Ma tahtsin olla kindel, et mu teenistus pole olnud ega ole asjatu.
3 Tiituselt, f kes oli koos minu˜
¨
˜
ga, ei noudnud nad umberloikamist, g ehkki ta on kreeklane. 4 See teema oli esile ker˜
kinud valevendade tottu, kes
olid salamisi poetunud kogudusse h varitsema meie vabadust, i mis meil on Kristus Jee¨
suse jungritena, et meid Moosese seaduse orjaks teha. j
¨
5 Me ei andnud neile jarele k ega alistunud hetkekski, et
˜
˜
¨ ¨
hea sonumi tode jaaks teiega.
¨ ¨
6 Need auvaarseks peetud
¨ ¨
mehedl — kui auvaarsed nad
¨
ka polnud, see pole mulle tahtis, sest Jumal ei otsusta ini¨
¨
¨
meste ule valise mulje jargi —,
¨
need vennad, kellest vaga lugu
¨ ¨
peeti, ei raakinud mulle midagi uut. 7 Vastupidi, kui nad
¨
nagid, et minu hoolde on
˜
usaldatud hea sonumi kuulu¨
tamine neile, kes on umber
˜
loikamata, m nii nagu Peetru-

2
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sele on usaldatud kuulutami¨
˜
ne umberloigatutele — 8 sest
¨ ¨
tema, kes oli maaranud Peet¨
˜
ruse umberloigatute apostliks,
¨ ¨
oli mind maaranud mittejuutide apostliks a —, 9 ja kui nad
said teada mulle osaks saanud Jumala armust, b siis Jaakobus, c Keefas ja Johannes,
˜
keda peeti sammasteks, loid
¨
Barnabase ja minuga d kaed, et
¨
meie laheme mittejuutide juur¨
˜
de, nemad aga umberloigatute juurde. 10 Nad palusid
ainult, et me peaksime meeles vaeseid, ja seda ma olengi
¨ ¨
puudnud teha. e
11 Kui aga Keefas f tuli An¨ ¨
tiookiasse, g raakisin ma temaga otsekoheselt, sest oli
ilmselge, et ta toimib valesti.
12 Enne seda, kui Jaakobu˜
se h juurest tulid moned me¨ ¨
hed, oli ta soonud koos mittejuutidega, i aga kui need ko˜
hale joudsid, ei teinud ta seda
enam ega suhelnud mittejuuti¨
˜
dega, sest ta kartis umberloi¨
¨ ¨
gatuid. j 13 Ka ulejaanud juudid hakkasid temaga koos silmakirjatsema ning isegi Bar˜
nabas lasi end kaasa tommata.
¨
14 Kui ma nagin, et nad ei toi˜
˜
˜
mi kooskolas hea sonumi toe¨
ga, k utlesin ma Keefasele nen˜
de koigi ees: „Kui sina, kes sa
oled juut, elad nagu muud rahvad ja mitte nagu juudid, miks
sa siis sunnid mittejuute ela¨
ma juudi tavade jargi?” l
¨
15 Meie, kes oleme sunni poolest juudid ega ole patused teiste rahvaste hulgast,
˜
16 teame, et inimest ei moiste˜
¨
ta oigeks mitte siis, kui ta jar¨
gib seadust, vaid uksnes siis,
kui ta usubm Jeesus Kristuses-
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¨
se. a Seeparast me oleme hakanud uskuma Kristus Jeesuses˜
˜
se, et meid moistetaks oigeks
Kristusesse uskumise, mitte
¨
seaduse jargimise alusel, sest
¨
seaduse jargimise alusel ei
˜
˜
moisteta oigeks mitte kedagi. b
17 Aga kui meid, kes me taot˜
˜
leme oigeksmoistmist Kristuse
kaudu, peetakse samuti patus¨
teks, siis kas tahendab see, et
Kristus on patu teener? Muidugi mitte! 18 Kui ma ehitaksin
¨
uuesti ules selle, mille ma kord
maha lammutasin, siis teeksin ma end seadusrikkujaks.
19 Seaduse abil sain ma seadusest vabaks1, c et ma elaksin
¨ ¨
Jumalale. 20 Ma olen loodud
postile koos Kristusega. d Enam
ei ela mitte mina,e vaid minus
˜
elab Kristus. Toesti, elu, mida
ma elan praegu inimkehas, elan
ma usus Jumala pojasse, f kes
armastusest minu vastu andis
¨
end minu eest. g 21 Ma ei lukka tagasi1 Jumala armu, h sest
˜
kui inimene saaks oigeks seaduse kaudu, oleks Kristus surnud ilmaasjata. i
˜
Oh, te moistmatud galaatlased, kes on teid pet˜
nud? j Varem te ju moistsite selgelt Jeesus Kristuse postile¨ ¨
¨
loomise tahendust. k 2 Ma ta¨
¨
han teilt uht asja kusida: kas
¨
˜
te saite puha vaimu seetottu, et kuuletusite Moosese
˜
¨
seadusele, voi selleparast, et
uskusite seda, mida kuulsite? l
˜
3 Kas te toesti ei saa aru? Al¨
guses te jargisite vaimu juhti¨ ¨
¨ ¨
mist, kuid kas nuud puuate si˜
hile jouda inimeste kombel? m

3

˜
˜
2:19 1 Sona-sonalt „surin ma seaduse˜
˜
˜
le”. 2:21 1 Voib tolkida ka „ei heida korvale”.

GALAATLASTELE 3:4–24
4 Kas te olete ilmaasjata nii
palju kannatanud? Kindlasti
mitte! 5 Kas see, kes annab
¨
teile vaimu ja teeb teie seas vagevaid tegusid, a teeb seda see¨
parast, et te kuuletusite Moo˜
˜
sese seadusele, voi selle tottu,
et uskusite seda, mida kuulsite? 6 Ka Aabraham „uskus Je˜
hoovat1 ja seetottu ta tunnista˜
ti oigeks”. b
7 Te teate, et need, kes
usuvad, on Aabrahami pojad. c
¨
¨
8 Puhakiri nagi ette, et Jumal
˜
˜
moistab mittejuudid oigeks
nende usu alusel, ja kuulutas
˜
Aabrahamile seda head sonu˜
mit: „Sinu kaudu saavad on˜
nistused osaks koigile rahvas˜
tele.” d 9 Niisiis onnistatakse
neid, kes usuvad, koos usumehe Aabrahamiga. e
˜
10 Koik, kes loodavad saa˜
¨
da oigeks Moosese seadust jargides, on needuse all, sest
on kirjutatud: „Neetud on iga¨
˜
uks, kes ei pea kinni koigest, mis on kirjas seaduseraamatus.” f 11 On selge, et sea¨
˜
duse jargimise alusel ei mois˜
ta Jumal kedagi oigeks, g sest
˜
¨ ¨
¨
„oige jaab elama tanu usule”. h
12 Seadus pole rajatud usu¨
¨
le. Seal oeldakse vaid: „Igauks,
˜
¨
¨
kes selle noudeid taidab, pu¨
sib tanu neile elus.” i 13 Kristus ostis meid j vabaks k seaduse needuse alt, saades neetuks
meie asemel (sest on kirjuta¨
tud: „Neetud on, kes posti kuljes ripub”), l 14 et mittejuutidele saaksid Kristus Jeesuse
˜
kaudu osaks Aabrahamile too˜
˜
tatud onnistused m ja me koik
¨
¨
saaksime tanu oma usule puha
vaimu, mida Jumal on lubanud
anda. n
3:6 1 Vt lisa A5.
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¨
15 Vennad, ma toon naite
¨
igapaevaelust: kehtivat lepin˜
gut, olgugi et selle on solminud inimesed, ei saa kee¨
¨
gi tuhistada ega taiendada.
¨
16 Aabrahamile ja tema jarel¨
˜
tulijale anti tootused. a Ei oelda „sinu seemnetele”, justkui
oleks jutt paljudest, vaid „sinu
¨
seemnele1”, uhe kohta, kes on
¨
b
Kristus. 17 Lisaks utlen ma
seda: Moosese seadus, mis
anti 430 aastat hiljem, c ei tee
kehtetuks lepingut, mille Ju˜
¨
mal varem solmis, ega tuhista
˜
¨
tootust. 18 Sest kui parand
¨
saadakse seaduse jargi, siis ei
˜
¨
saada seda enam tootuse jargi, ent Aabrahamile on Jumal
¨
˜
kinkinud parandi tootuse alusel. d
19 Milleks siis veel seadus?
¨
See lisati selleks, et uleastumised saaksid ilmsiks, e kuni saa¨
bub jareltulija, f kelle kohta oli
˜
antud tootus. Seadus edastati inglite kaudug vahemehe
¨
¨
kae labi. h 20 Vahemeest pole
˜
aga vaja, kui tootuse annab
¨
uks pool, ja Jumal oligi see
¨
uks. 21 Kas Moosese seadus
˜
on siis Jumala tootustega vastuolus? Sugugi mitte! Sest kui
inimestele oleks antud seadus,
mis suudaks anda elu, oleks
˜
˜
nad moistetud oigeks seaduse
¨
alusel. 22 Kuid puhakiri allu˜
˜
tas koik patule, et tootatu antaks Jeesus Kristusesse uskumise alusel neile, kellel on
usku.
˜
23 Enne kui tuli toeline usk,
¨
olime seaduse jarelevalve all
ja sellele allutatud, ootamas
usku, mis pidi ilmsiks saama. i
24 Seega on seadus olnud
˜
˜
¨
3:16 1 Voib tolkida ka „jareltulijale”.
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¨
meie jarelevaataja1, mis juhatab Kristuse juurde, a et meid
˜
˜
moistetaks oigeks usu alusel. b
¨ ¨
25 Aga nuud, kui usk on tul¨
nud, c ei ole me enam jarelevaataja hoole all. d
˜
26 Te olete ju koik Jumala
¨
pojad e tanu oma usule Kristus
˜
Jeesusesse. f 27 Te koik, kes
olete ristitud ja saanud Kristu¨ ¨
se omaks,1 olete nuud Kristuse sarnased. g 28 Enam pole
˜
vahet, kas keegi on juut voi
˜
kreeklane, h ori voi vaba, i mees
˜
voi naine, j sest Kristus Jeesu¨
˜
¨
se jungritena te olete koik uhtsed. k 29 Kui te kuulute Kris˜
tusele, olete toesti Aabrahami
¨
¨
˜
l
jareltulijad1, parijad m tootuse
¨
jargi. n
¨
¨
Ma utlen, et niikaua kui parija on lapseeas, ei erine ta
orjast, kuigi kogu vara kuulub
talle, 2 vaid ta on eestkostjate ja majapidajate hoole all
¨ ¨
¨
kuni ta isa maaratud paevani. 3 Nii ka meie, kui me olime lapsed, siis olime maailma˜
le omase motteviisi orjuses. o
¨
¨
4 Aga kui aeg tais sai, lakitas
¨
Jumal oma poja, kes sundis
naisest p ja sai seaduse alla, q
5 et osta vabaks seaduse all
˜
olijad, r nii et meid voidaks lapsendada Jumala poegadeks. s
6 Kuna te olete pojad, on
Jumal saatnud oma poja vaiˇ
¨
mu s teie sudamesse z ja see
ˇ
¨ ¨
huuab: „ Abba,1 isa!” z 7 See¨
ga pole ukski teist enam ori,
vaid te olete pojad. Ja kuna te

4

˜
˜
3:24 1 Voib tolkida ka „kasvataja”. Tema
¨
ulesanne oli lapsi valvata ja kaitsta.
˜
˜
3:27 1 Sona-sonalt „kes olete ristitud
˜
˜
Kristusesse”. 3:29 1 Sona-sonalt „see˜
¨
me”. 4:6 1 Aramea sona tahenduse¨ ¨
ga „isa”, millega lapsed poordusid isa
poole.
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olete pojad, on Jumal teinud
¨
teid ka parijateks. a
8 Kui te Jumalat veel ei
tundnud, siis olite nende or¨
jad, kes pole tegelikult uld¨ ¨
se jumalad. 9 Aga nuud, kui
˜
te olete Jumalat tundma op˜ ˜
¨ ¨
pinud, voi oigemini, nuud, kui
¨ ¨
Jumal tunneb teid, miks poordute tagasi maailmale oma˜
˜
se norga b ja armetu mottevii¨
si juurde ning tahate jalle
c
selle orjusse sattuda? 10 Te
¨
¨
peate tahtsaks paevi ja kuid, d
aegu1 ja aastaid. 11 Ma kar¨
dan, et olen asjata teie parast
¨
vaeva nainud.
12 Vennad, ma palun teid:
saage niisuguseks nagu mina,
sest minagi olin kord teiesugune.e Te ei kohelnud mind halvasti. 13 Te teate, et esimest
˜
korda avanes mulle voimalus
¨ ¨
˜
raakida teile head sonumit
˜
oma haiguse tottu. 14 Ehkki
mu haigus oli teile katsumu˜
seks, ei kohelnud te mind polastusega ega tundnud minu
˜
suhtes vastikust1, vaid votsite mu vastu nagu Jumala ingli, nagu Kristus Jeesuse enda.
˜
15 Kus on see onn, mida te
tollal tundsite? Ma olen kin˜
del, et kui see oleks olnud voi¨
malik, oleksite oma silmad valja kiskunud ja mulle andnud. f
¨ ¨
16 Kas ma olen nuud teie
¨ ¨
vaenlane, kuna raagin teile
˜
˜
tott? 17 Moned taotlevad innukalt teie poolehoidu, aga
mitte heade kavatsustega. Nad
tahavad teid minust lahuta¨
˜
da, et te kaiksite ohinal nen¨
de jarel. 18 Alati on hea, kui
¨
keegi on teie parast innukas
¨
˜
4:10 1 St puhade pidamiseks moeldud
˜
˜
¨
aegu. 4:14 1 Voib tolkida ka „ega sulitanud mu peale”.

GALAATLASTELE 4:19–5:12
heade kavatsustega, ja seda
mitte ainult siis, kui mina
olen teie juures, 19 mu arm¨
sad lapsed, a kelle parast ma
¨
¨
olen jalle s unnitusvaludes,
˜
kuni Kristus teis kuju votab.
20 Ma tahaksin olla just prae¨ ¨
gu teie juures ja raakida leebe¨
malt, sest ma olen teie parast
˜
noutu. ¨
21 Oelge mulle, teie, kes tahate olla Moosese seaduse all,
kas te ei kuule, mida sea¨
dus utleb? 22 On kirjutatud,
et Aabrahamil oli kaks poe¨
ga, uks teenijannaga b ja teine vaba naisega. c 23 Teeni¨
janna poeg sundis tavalisel vii˜
sil,d vaba naise poeg aga tooe
tuse kohaselt. 24 Sel lool
¨
¨
on sumboolne tahendus. Need
¨
naised sumboliseerivad
kahte
¨
˜
lepingut. Uks, see, mis sol¨ f
¨
miti Siinai mael, sunnitab
lapsi orjadeks. See on Haagar.
¨
25 Haagar sumboliseerib Sii¨
naid, g mage Araabias, ja vas¨
¨
tab tanapaeva Jeruusalemmale, sest see on koos oma laste¨
ga orjuses. 26 Aga ulal asuv
Jeruusalemm on vaba, tema
on meie ema.
27 On ju kirjutatud: „Ole
˜ ˜
roomus, sa viljatu naine, kes
¨
˜
˜ ˜
pole sunnitanud. Rokka roo¨
must, sina, kes pole olnud sun¨
nitusvaludes, sest mahajaetud naisel saab olema rohkem lapsi kui sellel, kellel on
mees.” h 28 Teie, vennad, ole˜
te tootuse lapsed nagu Iisak. i
29 Kuid just nagu tollal hak¨
kas see, kes oli sundinud tavalisel viisil, taga kiusama seda,
¨
¨
kes oli sundinud tanu Juma¨ ¨
j
la vaimule, nii on ka nuud. k
¨
¨
30 Mida siis puhakiri utleb?
„Kihuta minema teenijanna ja
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tema poeg, sest teenijanna
¨
poeg ei saa ju olla parija koos
a
vaba naise pojaga.” 31 Niisiis, vennad, me ei ole mitte teenijanna, vaid vaba naise
lapsed.
Selliseks vabaduseks on
Kristus meid vabastanud.
¨
Olge siis kindlad b ja arge laske
end taas orjaikkesse panna! c
¨
2 Mina, Paulus, utlen tei¨
le, et kui te lasete end umber
˜
loigata, siis pole teile Kristusest mingit kasu. d 3 Ma tule¨
tan meelde igauhele, kes laseb
¨
˜
end umber loigata, et ta on ko¨
hustatud taitma kogu Moosese
¨
e
seadust. 4 Teie, kes te uri˜
¨
tate saada oigeks seaduse jargimise kaudu, olete eraldunud
¨
Kristusest f ja olete lukanud tagasi tema armu. 5 Meie aga
ootame pikisilmi, et saaksime
˜
¨
Jumala silmis oigeks puha vaimu ja usu kaudu. 6 Mis puu¨
¨
tub Kristus Jeesuse jarel kai¨
misse, siis pole mingit taht¨
sust, kas inimene on umber
˜
˜ ¨
˜
loigatud voi umber loikamata.g
¨
Tahtis on, et tal oleks usk, mis
¨
kannab vilja tanu armastusele.
¨
7 Te jooksite hasti. h Kes ta˜
¨ ¨
kistas teil toele kuulekaks jaa¨
da? 8 Teid ei veennud umber
Jumal, kes teid on kutsunud.
9 Natuke juuretist paneb hapnema kogu taina. i 10 Ma olen
kindel, et teie, kes olete Isanda
¨
˜
jungrid, j ei hakka teisiti motlema. Kuid see, kes ajab teid
segadusse, k saab oma karistu¨
˜
se, ukskoik kes ta ka pole.
11 Kui mina, vennad, ikka
¨
˜
veel kuulutaksin umberloika˜
mist, poleks ju pohjust mind
enam taga kiusata. Ja piinapost poleks enam komistuskiviks. l 12 Ma soovin, et need

5
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¨ ¨
mehed, kes puuavad teid sega¨
dusse viia, end ara kohitseksid1!
13 Teie, vennad, ¨ olete kutsutud vabaduseks. Arge ainult
kasutage seda vabadust patuste ihade rahuldamiseks,a vaid
¨
teenige uksteist armastusega. b
¨
14 Sest kogu seadus on taide¨
¨
¨
tud, kui jargida seda uhte kasku1: „Armasta oma ligimest
nagu iseennast.” c 15 Kui te
¨
˜
aga uksteist purete ja ogite, d
¨
siis vaadake, et te uksteisele
˜
loppu peale ei tee. e
¨
16 Ma utlen: laske Jumala
vaimul end juhtida, f siis te ei
¨
taida patusele loomusele omaseid soove. g 17 On ju patused himud Jumala vaimuga
vastuolus ja vaim on patuste
¨ ¨
himudega vastuolus. Need tootavad teineteisele vastu, nii et
te ei tee seda, mida tahaksite. h
18 Kui teid aga juhib vaim,
siis pole te seaduse all.
19 Patuse loomuse teod on
˜
ilmsed, need on hoorus1, i kol¨
vatus,2 jultunud kaitumine,3 j
20 ebajumalakummardamine,
spiritism,1 k vaen, riid, kiivus,
¨
vihahood, tulid, lahkhelid, sektid, 21 kadedus, purjutamine, l
metsik pidutsemine ja muu sellesarnane. m Ma hoiatan teid
˜
seoses selle koigega, nagu ma
olen juba hoiatanud, et need,
˜
˜
5:12 1 Voib tolkida ka „eunuhhideks
˜
˜
saaksid”. St nonda poleks nad enam kol¨
vulised taitma Moosese seadust, mida
¨
nad nii tahtsaks pidasid. 5:14 1 Tei˜
¨
ne voimalik tahendus: „kogu seadus on
˜
¨
¨
kokku voetud uhes kasus”. 5:19 1 Kr
˜
˜
porneia. (Vt „Sonaseletusi”.) 2 Voib
˜
¨
¨
˜
tolkida ka „rapasus”, „ruvedus”. 3 Voib
˜
¨
¨
tolkida ka „jultumus”, „habitu kaitumi˜
ne”; kr aselgeia. (Vt „Sonaseletusi”.)
˜
˜
˜
˜
5:20 1 Voib tolkida ka „noidus”. (Vt „Sonaseletusi”.)
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˜
kel on tavaks nonda toimida, ei
¨
pari Jumala kuningriiki1. a
22 Ent Jumala vaimu vili on
˜ ˜
armastus, room, rahu, kannatlikkus, lahkus, headus, b usk,
23 tasadus1 ja enesevalitsus. c
Millegi niisuguse vastu pole
seadust. 24 Need, kes kuulu¨ ¨
vad Kristus Jeesusele, on loonud oma patuse loomuse postile koos selle kirgede ja ihadega. d
25 Kui me elame Juma˜
la vaimuga kooskolas, siis otsigem
alati
vaimu
juhatust. e
¨
26 Argem arvakem endast lii¨
˜
ga palju, f argem ohutagem
¨
¨
˜
uksteises voistlusvaimu, g ar¨
gem kadestagem uksteist.
Vennad, kui inimene satub enese teadmata eksiteele, siis teie, kes olete vaim¨
¨ ¨
selt kupsed, puudke parandada sellist inimest tasase mee¨
lega. h Kuid jalgige ka ennast, i
et teiegi kiusatusse ei satuks. j
¨
2 Kandke uksteise koormat,1 k
˜
¨
nonda te taidate Kristuse seadust. l 3 Kui keegi peab end
¨
tahtsaks — kuigi selleks pole
˜
pohjustm —, siis ta petab end.
¨
˜
4 Igauks moelgu omaenda te˜
gude peale, n siis on tal pohjust
¨
tunda heameelt iseenda ule ja
˜
mitte vorrelda end teistega. o
¨
5 Igauhel on kanda oma koorem1. p
˜
6 See, kellele opetatakse Ju˜
˜
mala sona, jagagu koike head
˜
q
oma opetajaga.
¨
7 Arge petke end: Juma˜
¨
lat ei onnestu tussata. Mida

6

˜
˜
5:21 1 Voib tolkida ka „kuningavalit˜
˜
sust”. (Vt „Sonaseletusi”.) 5:23 1 Voib
˜
tolkida ka „leebus”, „alandlikkus”. 6:2
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „aidake uksteisel elu˜
˜
raskustega toime tulla”. 6:5 1 Voib tolkida ka „vastutusekoorem”.

¨ ¨
GALAATLASTELE 6:8 – EFESLASTELE, l uhiulevaade

¨
˜
inimene kulvab, seda ta ka loi¨
kab. a 8 Kes kulvab oma pa˜
tusele loomusele, loikab kadu¨
vust, aga kes kulvab Juma˜
la vaimule,
loikab igavest elu. b
¨
9 Argem siis loobugem head
tegemast, sest me saame omal
˜
¨
ajal loigata, kui me ei tudi1. c
˜
10 Niisiis, kuniks on veel voi˜
malust, tehkem head koigile,
eriti usukaaslastele.
¨
11 Vaadake, kui suurte tah¨
tedega ma teile omaenda kaega olen kirjutanud!
12 Need, kes sunnivad teid
¨
˜
end umber loikama, tahavad
inimeste silmis heas kirjas ol¨
la, ning nad teevad seda uksnes selleks, et neid Kristuse
¨
piinaposti parast taga ei kiu¨
sataks. 13 Need, kes on um-
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˜
¨
ber loigatud, ei taida ise Moosese seadust. a Nad tahavad, et
¨
˜
te oleksite umber loigatud, et
˜
neil oleks pohjust
kiidelda
¨
¨
teie ihu ule. 14 Argu ma kunagi kiidelgu millegi muu kui
meie isanda Jeesus Kristuse
¨
piinaposti ule! b Tema kaudu
on maailm minu silmis hukatud ja mina maailma silmis.
¨
15 Tahtis pole mitte see, kas
¨
˜
˜ ¨
ollakse umber loigatud voi um˜
ber loikamata,c vaid uus loodu. d 16 Rahu ja halastust Ju˜
mala Iisraelile, koigile, kes ju˜
˜
hinduvad
sellest
p
ohimottest! e
¨
17 Argu enam keegi valmistagu mulle vaeva, sest ma kannan oma kehal Jeesuse orja
¨
margistust. f
18 Vennad, meie isanda
Jeesus Kristuse arm olgu teie
vaimuga! Aamen.
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¨
¨
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1

Pauluselt, Kristus Jeesuse apostlilt Jumala tah¨
tel, Efesoses olevatele puhadele, a Kristus Jeesuse ustava¨
tele jungritele.
2 Armu1 ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt
Jeesus Kristuselt!
3 Olgu kiidetud meie isanda Jeesus Kristuse Jumal ja
˜
isa, kes on onnistanud meid
¨
˜
˜
kui Kristuse jungreid koikvoi˜
malike vaimsete onnistustega
taevastes paikades b 4 ja valinud meid enne maailma rajamist1 olema koos Kristusega, et me ilmutaksime armas¨
tust ja oleksime tema ees pu¨ ¨
had ja veatud. c 5 Ta maaras
ette, d et meid pidi lapsendatama tema poegadeks e Jeesus
Kristuse kaudu tema soovi ja
tahte kohaselt. f 6 See toob
˜
kiitust tema vorratule armule, g mida ta on meile heldelt
osutanud oma armsa poja kaudu. h 7 Tema poeg on lunastanud meid oma verega,i va˜
bastanud meid, nii et me voi¨
me oma uleastumised andeks
¨
saada j tanu Jumala rikkalikule armule.
8 Seda armu on Jumal mei¨
le kulluslikult jaganud koos kogu tarkuse ja arusaamisega,
9 tehes meile teatavaks oma
¨
tahte puha saladuse. k See
saladus puudutab tema soo¨
vi ja eesmarki 10 korralda¨ ¨
da oma majapidamist maaratud ajal, nimelt koguda Kristu˜
se kaudu kokku koik, mis on
˜
taevas, ja koik, mis on maa
peal. l Kristuse kaudu 11 me
¨
oleme saanud ka parijateks, m
˜
˜
¨
1:2 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
kust”, „ulimat headust”. 1:4 1 St enne
¨
Aadama ja Eeva laste sundi.
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˜
sest Jumal, kes teeb koi¨
ke oma tahte jargi, on ette
¨ ¨
maaranud, et meid pidi vali¨
tama tema eesmargi kohaselt,
12 et meie1, kes oleme esimestena pannud lootuse Kristuse
¨
peale, tooksime Jumalale ulistust ja austust. 13 Ent ka teie
panite lootuse tema peale, kui
˜
˜
olite kuulnud toe sona, head
˜
¨ ¨
sonumit oma paastest. Kui te
¨
hakkasite uskuma, margistati
teid Kristuse kaudu pitseriga, a
¨
puha vaimuga, mida teile oli
˜
¨
tootatud. 14 See on meie parandi tagatiseks1b ja selle ees¨
mark on, et Jumala rahvas vabastataks c lunastushinna alusel d tema auks ja kiituseks.
15 Alates ajast, kui ma
kuulsin teie usust isandasse Jeesusesse ja armastusest
˜
¨
koigi puhade vastu, 16 ei ole
¨
ma lakanud tanamast Jumalat
¨ ¨
teie eest. Ma raagin teist oma
palvetes, 17 et meie isanda
Jeesus Kristuse Jumal, auhiilguse isa, annaks teile tarkust
˜
ja moistmist Jumala tund˜
maoppimisel. e 18 Ta on val¨
gustanud teie sudame silmi,
et te teaksite, millise lootuse juurde ta teid on kutsu˜
nud, millist vorratut rikkust
¨
¨
ta hoiab kui parandit puhade
˜
jaoks f 19 ning kuivord suur
¨
on tema vagi, mis tegutseb
¨
meis, usklikes. g Selle vae suurus avaldus siis, 20 kui ta
¨
¨
aratas Kristuse surnuist ules
ja pani ta istuma oma pare¨
male kaele h taevastes paika˜
des, 21 palju korgemale mis˜
tahes valitsusest, voimust,
¨
˜
vaest ja isandast ning koigist
i
nimedest nii praegusel kui
˜
˜
1:12 1 St juudid. 1:14 1 Voib tolkida ka
¨
„kasirahaks”.

EFESLASTELE 1:22–2:20
ka tulevasel ajastul. 22 Sa˜
muti allutas Jumal koik Krisa
tuse jalge alla ja pani ta peaks
˜
¨
koige ule, mis puutub kogudusse, b 23 ning kogudus kui
¨
¨
tema keha c on taielik tanu te˜
¨
male, kes teeb koik taielikuks.
Jumal on teinud elavaks
teid, kes olite surnud oma
¨ ¨
˜
vaarsammude ja pattude totd
tu, 2 kui te elasite selle
¨
maailmaajastu mallide jargi, e
¨
selle valitseja tahte jargi, kel˜
˜
¨
lel on voim ohu ule,f vaimu
˜
¨
ule, g mis tegutseb sonakuulmatutes inimestes. 3 Nende
˜
keskel elades me koik toimisime kord oma patuste ihade
¨
jargi h ning tegime oma patu˜
se loomuse ja motete taht¨ ¨
mist mooda. i Me olime nagu
˜
¨
koik teisedki sunnist saati Jumala viha all. j 4 Kuid Jumal,
¨
kes on vaga halastav, k on suurest armastusest meie vastu l
5 teinud meid, kes me oli¨ ¨
˜
me vaarsammude tottu surnud, elavaks koos Kristuse¨
¨ ¨
ga.m Tanu armule on teid paas¨
tetud. 6 Jumal on aratanud
¨
meid ules koos Kristus Jeesusega ja pannud meid kui Kris¨
tuse jungreid istuma taevas¨
tesse paikadesse uhes tema¨
ga, n 7 et naidata tulevastel
˜
ajastutel oma armu vorratut
rikkust oma headusega meie
vastu, kes me oleme Kristus
¨
Jeesuse jungrid.
¨
8 Tanu sellele armule on
¨ ¨
teid teie usu alusel paastetud. o
See pole teie enda saavutus,
vaid Jumala kingitus. 9 See
ei olene tegudest, p nii et
˜
kellelgi pole pohjust kiidel¨
da. 10 Me oleme Jumala ka¨ ¨
tetoo ja meid kui Kristus Jee¨
suse jungreid q on loodud r te-
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¨
gema haid tegusid, mis Jumal
¨ ¨
on ette maaranud, et me neid
teeksime.
11 Pidage siis meeles, et oli
aeg, kus need, kes olid inim¨
¨
˜
katega umber loigatud, nime¨
tasid teid, sunni poolest mit¨
˜
tejuute, umberloikamata inimesteks. 12 Sel ajal te olite
ilma Kristuseta, kaugel Iis˜
raeli rahvast, te polnud tootua
se lepingute osalised ning
olite ilma lootuse ja Jumalata selles maailmas. b 13 Aga
¨ ¨
nuud, kus te olete Kristus
¨
Jeesuse jungrid, olete teie,
kes olite kord Jumalast kaugel, tulnud Jumala ligi Kristuse vere kaudu. 14 Tema
on meie rahu, c tema, kes lii¨
¨
tis need kaks ruhma uheks d
¨
ja havitas neid eraldava vaheseina1. e 15 Oma kehaga kao¨
tas ta vaenu — kaskudest ja
¨ ¨
maarustest koosneva seaduse —, et luua neist kahest
¨
¨
ruhmast uhtsuse kaudu en¨
daga uks uus inimene f ja teha
˜
rahu 16 ning lepitada mole¨
mad ruhmad Jumalaga piina˜
posti kaudu, et nad voiksid
¨
olla uks keha. g Seda ta tegi,
˜
kui ta oma kehaga korvalh
das vaenu. 17 Ta tuli ning
˜
kuulutas head sonumit rahust teile, kes olite kau¨
gel, ja rahu neile, kes olid la¨
¨ ¨
hedal. 18 Tanu temale paa˜
¨
seme meie, molemad ruhmad,
¨
Isa juurde uhe ja sama vaimu
kaudu.
¨
19 Seeparast pole te enam
˜ ˜
voorad ega muulased,i vaid
¨
puhade kaaskodanikud j ja Jumala pere liikmed. k 20 Te
¨ ¨
2:14 1 Vihje templiala barjaarile, mis ta˜
kistas mittejuute sisenemast ouedesse,
˜
kuhu voisid minna ainult juudid.
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olete ehituskivid apostlite
ja prohvetite vundamendil, a
Kristus Jeesus ¨ ise on aga
nurgakivi. b 21 Uhtsuses temaga kerkib kogu ehitis koos¨
˜
kolaliselt kokkuliidetuna c puhaks¨ templiks Jehoovale1. d
22 Uhtsuses temaga ehitatak¨ ¨
se teistki nuud paika, kus Jumal elab oma vaimu kaudu. e
˜
Seetottu olen mina, Paulus, vang f Kristus Jeesu¨
se parast ja teie, mittejuuti¨
¨
de aitamise parast. 2 Kullap
olete kuulnud, et teie aitamiseks on mulle antud Jumala
armu majapidaja amet, g 3 et
ilmutuse kaudu tehti mulle
¨
teatavaks puha saladus, nagu
˜
ma eespool pogusalt kirjutasin. 4 Kui te seda loete, siis
˜
te moistate, milline on mu aru¨
saamine puhast saladusest h
Kristuse kohta. 5 Varasema˜
tele polvkondadele ei avaldatud seda saladust, nagu
¨ ¨
see nuud on ilmutatud tema
¨
puhadele apostlitele ja prohvetitele vaimu kaudu, i 6 nimelt, et mittejuudid, kellest
˜
on hea sonumi kaudu saanud
¨
Kristus Jeesuse jungrid, saa¨
vad koos meiega parijateks ja
¨
sama keha liikmeteks j ja nae˜
¨
vad sama tootuse taitumist
nagu meie. 7 Mina olen saanud selle saladuse teenijaks
¨
tanu Jumala armule, kingile,
¨
mille ta mulle oma vae kaudu
on andnud. k
˜
8 Minule, kes ma olen koigi
¨
¨
puhade seast vaikseim, l osutati seda armu, m et ma kuulutaksin mittejuutidele head
˜
˜ ˜
sonumit Kristuse mootmatust
˜
rikkusest 9 ja aitaksin koi˜
gil moista, kuidas Jumal ava-

3

2:21 1 Vt lisa A5.
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a 1Ko 12:28
b Jes 28:16
c Kol 2:19
d 1Ko 3:16
1Ko 6:19

e 1Pe 2:5
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f Ef 4:1
g 1Ko 9:16, 17
Kol 1:25, 26

h 1Ko 4:1
Ef 6:19

i Ro 11:25
Ro 16:25, 26

j Ef 2:15, 16
k Kol 1:25–27
l 1Ko 15:9
m 1Ti 1:13, 14
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b 1Pe 1:10, 12
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h Joh 14:23
i Kol 2:6, 7
j Kol 1:23
k Ro 8:35
l Kol 1:29
m Mr 11:24

¨
likustab puha saladust, a mida
˜
ta koige loojana on ammusest
ajast varjul hoidnud. 10 Nii
¨ ¨
saab nuud koguduse kaudub
˜
valitsustele ja voimudele taevastes paikades teatavaks Jumala mitmetahuline tarkus. c
˜
11 See on kooskolas tema iga¨
vikulise eesmargiga, mis on
seotud Kristusega, d meie isanda Jeesusega, 12 kelle kau˜
¨
du me voime taie julguse¨ ¨
ga raakida ja usaldusega Jumala ette astuda, e sest me
usume Kristusesse. 13 Seega ma palun teid, et te ei an¨
naks alla, nahes neid raskusi,
¨
mis mul teie parast on, sest
need on teile auks. f
˜
˜
14 Seetottu ma polvitan Isa
˜
ees, 15 kellele iga suguvo˜
sa taevas ja maa peal volgneb oma nime. 16 Ma palve¨
tan, et ta oma ulimas aulisuses teeks teid seesmiselt tuge¨
vaks g oma vaimu vaega 17 ja
et teie usu kaudu elaks Kristus
¨
teie sudames, samuti armash
tus. Ma palvetan ka, et teil
˜
voiksid olla tugevad juured i ja
kindel vundament, j 18 et te
˜
¨
suudaksite koos koigi puhade¨
˜
˜
ga taielikult moista toe laiust,
˜
¨
pikkust, korgust ja sugavust
˜
19 ning opiksite tundma Kris¨
tuse armastust, k mis on ulem
teadmistest, ja et teil oleks
˜
¨
koiki jumalikke omadusi taiel
¨ ¨
maaral.
20 Aga temale, kes suudab
˜
oma jouga, mis meis tegut˜ ˜
seb, l teha mootmatult rohkem
˜
koigest sellest, mida me palu˜
me voi oskame ette kujutada, m
21 temale kuulugu au koguduse ja Kristus Jeesuse kaudu
˜
˜
polvest polve, igavesest ajast
igavesti. Aamen.

EFESLASTELE 4:1–24

4

Mina, kes ma olen vang a
¨
meie isanda parast, anun
teid, et te elaksite teile esita¨ ¨
tud kutse vaariliselt. b 2 Olge
alandlikud, c tasase meelega ja
¨
kannatlikud, d sallige uksteist
˜
armastuses, e 3 tehke koik,
˜
¨
¨
mis voimalik, et sailitada uht¨
sust puha vaimu abil, ja teid
¨
uhendagu rahuside. f 4 On
¨
¨
vaid uks kogudus1 g ja uks
¨
vaim, h nagu on ka uks lootus, i
mille juurde teid on kutsutud,
¨
¨
¨
5 uks Isand, j uks usk, uks ris¨
˜
timine, 6 uks Jumal ja koiki¨
˜
de Isa, kes on ule koigi ning
˜
˜
tegutseb koigi kaudu ja koigi
sees.
¨
7 Meile igauhele on osuta¨ ¨
tud armu sedamooda, kuidas
¨
Kristus selle kingi on valja
¨
˜ ˜
k
mootnud. 8 On oeldud: „Kui
˜
˜
ta tousis korgele, viis ta kaasa vangid, andis inimesi an¨
dideks.” l 9 Mida muud naitab
¨
˜
valjend „ta tousis” kui seda,
et ta oli enne tulnud madalamatesse paikadesse, see on
maa peale? 10 Seesama, kes
˜
tuli alla, on ka see, kes tousis m
˜
˜
˜
korgemale taevast, n et koik lopule viia.
˜
11 Ta on seadnud moned
˜
o
apostliteks, moned prohveti˜
˜
teks, p moned hea sonumi kuu˜
lutajateks, q moned karjasteks
˜
ja opetajateks, r 12 et nad suu¨
˜
naksid puhasid oigel teel1, tee¨
niksid teisi, ehitaksid ules Kris˜
s
tuse keha2, 13 kuni me koik
¨
saavutame uhtsuse usus ja
˜
Jumala poja pohjalikus tundˇ
¨
mises, taiskasvanu1 taseme, s
˜
˜
˜
4:4 1 Sona-sonalt „keha”. 4:12 1 Voib
˜
˜
¨
tolkida ka „opetaksid puhasid”. 2 St
˜
˜
¨
kogudust. 4:13 1 Voib tolkida ka „kupse inimese”.
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g Ro 12:5
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j 1Ko 8:6
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k 1Ko 12:11
l L 68:18
1Ko 12:28
Ef 4:11

m Ap 1:9
1Ti 3:16

n Heb 9:24
o Mt 10:2–4
p 1Ko 12:28
q Ap 21:8
r Ap 13:1
Jk 3:1
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ˇ
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a Heb 13:9
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f Ro 1:21
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Kol 3:9

i Ro 7:23
j L 51:10
Ro 12:2

k Kol 3:10

¨
Kristuse taielikkusele vastava
¨
kasvu. 14 Seega argem olgem
enam lapsed, keda inimeste
pettustega, kavalate sepitsustega, pillutatakse nagu lainetel ja kantakse siia-sinna igas
˜
opetusetuules.a 15 Hoides au
˜
sees tode, kasvagem armastuse
˜
abil koiges kokku temaga, kes
on pea, Kristusega. b 16 Tema
˜
kaudu on kogu keha c kooskolaliselt kokku liidetud ja teeb
¨ ¨
koostood iga liigese abil, mis
annab oma panuse. Kui iga ke¨
¨
haliige taidab oma ulesannet,
aitab see kaasa keha kasvami¨
sele ja keha ehitab end ules armastuses. d
¨ ¨
17 Ma raagin seda ja manitsen teid meie isanda nimel,
et te ei elaks enam nii, nagu maailma inimesed ela¨
vad e oma meele tuhjuses. f
˜
18 Nende moistuses valitseb
pimedus ja nad on kaugel Jumala pakutavast elust oma
¨
teadmatuse ja sudame paadu˜
muse tottu. 19 Olles mineta¨
¨
nud igasuguse habitunde, kaituvad nad jultunult1 g ja tee˜
˜
vad aplalt koiksugu kolvatuid
tegusid.
20 Kuid Kristus pole selline, nagu te teate, 21 kui te
˜
toesti olete Jeesust kuulanud
˜
˜
ja temalt oppinud, sest ta ope˜
˜
tas tode. 22 Teile on opetatud, et teil tuleb heita endalt vana isiksus, h mille on
kujundanud teie endine eluviis ja mis laostub oma petlike
˜
himude tottu. i 23 Teil tuleb
¨
˜
uha uuendada oma motteviisi1 j
24 ning riietuda uude isiksusse, k mis on loodud Jumala tah˜
˜
¨
4:19 1 Voib tolkida ka „habitult”; kr asel˜
˜
geia. (Vt „Sonaseletusi”.) 4:23 1 Sona˜
˜
sonalt „moistuse vaimu”.
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¨
˜
˜
te jargi ja on kooskolas toelise
˜
oiguse ja ustavusega.
¨ ¨
25 Nuud, kus te olete heit¨
¨ ¨
nud ara valelikkuse, raakige
¨
˜
igauks oma ligimesele tott, a
¨
sest me oleme uhe keha
liikmed. b 26 Kui te vihastu¨
¨
te, siis arge tehke pattu. c Ar¨
gu paike loojugu sellal, kui
¨
te alles vihased olete, d 27 ar˜
ge andke voimalust1 Kuradile. e
28 Kes seni on varastanud,
¨
argu varastagu enam, vaid pi¨ ¨
˜
gem tootagu kovasti ja teh¨
¨ ¨
ku oma katega ausat tood, f et
tal oleks, mida anda
puu¨
duses olijale. g 29 Argu tulgu
¨
˜
teie suust uhtki inetut1 so˜
na,h vaid teie kone olgu alati kosutav ja meeldiv kuulata. i
¨
30 Ja arge kurvastage Juma¨
la puha vaimu, j mille pitseriga
¨
¨
te olete margistatud k paevani,
mil teid lunastushinna alusel
vabastatakse. l
¨
31 Heitke ara igasugune sapisus,m viha, raev, kisa ja sol˜
˜
vavad sonad n ning koik muu
¨
halb. o 32 Olge uksteise vastu lahked, kaastundlikud p ja
¨
andke uksteisele heldelt andeks, nagu ka Jumal on teile
Kristuse kaudu heldelt andestanud. q
˜
Votke siis Jumal endale eeskujuks r nagu arm¨
sad lapsed 2 ja kaige armas¨
s
tuse teel, nagu kais Kristus,
ˇ
kes armastas meid1 s ja andis
˜
end meie2 eest healohnaliseks
ohvrianniks Jumalale. z
3 Hoorust,1 mingisugust
˜
¨
kolvatust ega ahnust argu ise-

5

˜
˜
¨
4:27 1 Voib tolkida ka „arge andke
˜
˜
¨
maad”. 4:29 1 Sona-sonalt „mada”.
˜
¨
5:2 1 Teine voimalik tahendus: „teid”.
˜
¨
2 Teine voimalik tahendus: „teie”. 5:3
˜
1 Kr porneia. (Vt „Sonaseletusi”.)

EFESLASTELE 4:25–5:17
PTK 4
a Sak 8:16
Kol 3:8, 9
Ilm 21:8

b Ro 12:5
c L 4:4
d 3Mo 19:17
Kol 3:13

e Jk 4:7
f 2Te 3:10
g Ap 20:35
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p
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m Ef 2:1
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n Joh 8:12
o Kol 4:5

gi mainitagu teie seas, a nagu
¨
on puhadele kohane. b 4 Ka
¨
¨ ¨
¨
habivaarne kaitumine, rumalad jutud ja ropud naljad ei
¨
sobi,c vaid selle asemel tanage
Jumalat. d 5 Te teate seda ja
¨
¨
¨
saate vaga hasti aru, et uhel˜
gi hoorajal1 e ega kolvatul2, sa¨
¨
muti uhelgi ahnitsejal, f see tahendab ebajumalakummarda¨
jal, ei ole parandit Kristuse
ja Jumala
kuningriigis3. g
¨
6 Argu keegi petku teid
¨
˜
˜
tuhjade sonadega, sest koi¨
ge eelmainitu parast tabab
˜
sonakuulmatuid
Jumala viha.
¨
7 Arge saage nende kaaslasteks. 8 Varem te olite pime¨ ¨
duses, kuid nuud te olete valh
guses ja kuulute Isandale. i
Elage siis nagu valguse lapsed, 9 sest valguse viljaks
˜
˜
on koiksugune headus, oigus
˜
ja tode. j 10 Tehke kindlaks,
¨
mis on Isandale meeleparane, k
¨
11 ja arge enam olge nende
kaasosalised pimeduse viljatutes tegudes,l vaid pigem paljastage need. 12 Seda, mida
¨
nad salaja teevad, on habi
˜
mainidagi. 13 Koik, mis paljastatakse, tehakse avalikuks
˜
valguses, ja koik, mis tehakse avalikuks, on valguseks.
¨
¨
¨
14 Seeparast on oeldud: „Ar¨
˜
ka ules, kes magad, ja touse
surnuist, m siis Kristus valgustab sind.” n
¨
15 Jalgige siis hoolikalt, et
te ei elaks nagu rumalad, vaid
nagu targad, 16 ja kasutage
¨
aega parimal viisil1, o ¨ sest paevad on kurjad. 17 Arge olge
˜
¨
˜
5:5 1 Vt „Sonaseletusi”, marksona „hoo˜
˜
¨
¨
rus”. 2 Voib tolkida ka „rapasel”, „ruve˜
˜
dal”. 3 Voib tolkida ka „kuningavalitsu˜
˜
ses”. (Vt „Sonaseletusi”.) 5:16 1 Voib
˜
tolkida ka „ostke endale aega”.

EFESLASTELE 5:18–6:11

¨ ¨
˜
rumalad, vaid puudke moista,
a
mis on Jehoova tahe. 18 Ja
¨
arge jooge end veinist purju, b
sest see teeb ohjeldamatuks,
¨
vaid saage hoopis tais vaimu.
¨
19 Laulge uheskoos1 psalme,
¨
Jumala ulistuseks loodud laule ja vaimulikke laule, lauldes c
¨
¨
ja mangides d kogu sudamest2
¨
e
Jehoovale, 20 tanades alati f
˜
koige eest meie Jumalat ja Isa
meie isanda Jeesus Kristuse
nime kaudu. g
¨
21 Alluge uksteiseleh aukartusest Kristuse ees. 22 Naine
allugu oma mehele i samamoodi
nagu Isandale, 23 sest mees
on oma naise pea, j nagu Kristus on koguduse kui oma keha
¨ ¨
pea k ja paastja. 24 Nagu kogudus allub Kristusele, nii allugu ka naine oma mehe˜
le koiges. 25 Mehed, armastage oma naist, l nagu Kristus on
armastanud kogudust. Ta andis end koguduse eest, m 26 et
˜
seda Jumala sona veega pestes
¨
puhitseda n 27 ning seada ko¨
gudus enda ette saravpuhtana,
¨
ilma uhegi pleki, kortsu ja muu
¨
veata, o puha ja rikkumatuna.p
28 Samamoodi peaks mees
armastama oma naist nagu
omaenda keha. Mees, kes armastab oma naist, armastab iseennast, 29 sest pole ju
keegi kunagi vihanud oma
¨
keha, vaid igauks toidab seda ja peab seda kalliks, nagu
ka Kristus kogudust, 30 sest
me oleme tema keha liikmed.q
˜
¨
31 „Seetottu jatab mees maha oma isa ja ema ning hoiab
¨
uhte oma naisega ja neist ka˜
¨
5:19 1 Teine voimalik tahendus: „enda˜
˜
¨
misi”. 2 Voib tolkida ka „oma sudames”.
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¨
¨
hest saab uks.” a 32 See puha
¨ ¨
saladus b on suur. Ma raagin nimelt Kristusest ja kogudusest. c
¨
33 Igatahes armastagu igauks
oma naist d nagu iseennast, nai¨
ne aga pidagu oma mehest sugavalt lugu. e
Lapsed, kuulake oma va˜
nemate sona, f nagu on
meie isanda tahe, sest seda te˜
ha on oige. 2 „Austa oma isa
¨
ja ema”g on esimene kask, mil˜
lega kaasneb tootus 3 „et sul
¨
¨
¨ ¨
hasti laheks ja sa jaaksid maa
peale pikaks ajaks”. 4 Isad,
¨
¨
arge arritage oma lapsi. h Lapsi kasvatades manitsege1 neid i
¨
Jehoova juhatuse jargi ja juu˜
rutage neisse tema motteviisi. j
5 Orjad, kuuletuge oma maisele isandale k lugupidamise,
¨
kartuse ja siira sudamega nagu Kristusele, 6 ning mitte
ainult isanda silma all, nagu
¨ ¨
teevad need, kes puuavad inimestele meeldida,l vaid kui
¨
Kristuse orjad, kes taidavad
Jumala tahet kogu hingest. m
7 Teenige oma isandat hea
meelega, otsekui Jehoovat n ja
mitte inimesi, 8 sest te teate,
et mistahes head keegi teeb,
saab ta selle eest tasu Je˜
hoovalt, o olgu ta ori voi vaba.
9 Teie, isandad, kohelge sama
¨
˜
˜
¨
pohimotte jargi oma orje. Arge
¨
ahvardage neid, sest te teate,
et nii neil kui ka teil on isand
taevas, p ja ta ei ole erapoolik.
˜
10 Ja lopuks, tehku Isand
¨
˜
teid tugevaks oma vageva jouga. q 11 Varustage end kogu
˜
Jumala antud s ojavarustusega, r et te suudaksite seis-

6

˜
˜
6:4 1 Kreeka sona, mis on siin tolgi˜
˜
tud vastega „manitsema”, holmab opetamist, korralekutsumist, karistamist ja
distsiplineerimist.

1561

¨ ¨
EFESLASTELE 6:12 – FILIPLASTELE, l uhiulevaade

ta vastu Kuradi salakavalatele
sepitsustele1. 12 Me ei pea
˜
ju voitlust1 a mitte inimeste˜
ga, vaid valitsuste ja voimudega, selle pimeduses oleva maailma valitsejatega, kurjade vaimudega, b kes on tae˜
vastes paikades. 13 Seetottu
˜
votke kogu Jumala antud
˜
sojavarustus, c et te suudaksi˜
¨
te nende oelatele runnakutele
vastu seista. Kui te olete end
sel moel ette valmistanud, siis
¨ ¨
suudate jaada kindlaks.
14 Seiske siis kindlalt! Ol¨
˜
¨ ¨
gu teil tihedalt umber toevoo, d
˜
kandke oiguse rinnaturvist e
15 ning jalatsiteks olgu teil
˜
valmidus kuulutada head sonumit rahust. f 16 Peale selle
˜
votke suur usukilp, g millega te
˜
suudate kustutada koik Saata˜
na1 polevad nooled. h 17 Sa˜
¨ ¨
muti votke paastekiiver i ja vai˜ ˜
¨
mumook, see tahendab Juma˜
la sona. j 18 Palvetage igas
olukorras, esitage igasuguseid
˜
˜
6:11 1 Voib tolkida ka „Kuradi taktika˜
˜
le”. 6:12 1 Voib tolkida ka „meil pole ju
˜
˜
maadlemist”. 6:16 1 Sona-sonalt „Kurja”.
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˜
palveid a ja anumisi kooskolas Jumala vaimu juhatusega.b
Olge valvsad seda tegema ja
¨
˜
¨
anuge uha koigi puhade eest.
19 Palvetage ka minu eest, et
˜
˜
mulle antaks oigeid sonu, kui
˜
ma suu avan, ja ma voiksin
˜
kuulutada julgelt hea sonumi
˜
¨
puha saladust. c 20 Selle so¨
¨
numi parast taidan ma suursaadikukohuseid d ahelais ol¨ ¨
les. Palvetage, et ma raagiksin
˜
seda sonumit julgesti, nagu on
mu kohus.
21 Aga et te teaksite, kui¨
das mul laheb ja mis ma teen,
¨
siis annab Tuhhikos, e armas
vend ja meie isanda ustav tee˜
nija, teile koik teada. f 22 Selleks ma ta teie juurde saadangi, et te saaksite teada, kuidas
meiega lood on, ja et ta kosu¨
taks teie sudant.
23 Andku Jumal, Isa, ja
isand Jeesus Kristus vendadele rahu, armastust ja usku!
˜
24 Jumala arm saatku koiki, kelle armastus meie isanda Jeesus Kristuse vastu ei
rauge!

KIRI

FI LI PLASTE LE
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Tervitused (1, 2)
¨
Paulus tanab Jumalat; Pauluse
palve (3–11)
˜
Hea sonum levib raskustest
hoolimata (12–20)
Kui elan, siis Kristusele, kui suren,
tuleb see kasuks (21–26)
¨
˜
¨ ¨
Kaituge hea sonumi vaariliselt (27–30)

2 Kristlik alandlikkus (1–4)
Kristus alandus ja ta
¨
ulendati (5–11)
¨ ¨
¨ ¨
Tootamine oma paaste
nimel (12–18)
¨
Sarage kui valgusallikad (15)
Timoteose ja Epafroditose
¨
lakitamine (19–30)

¨ ¨
FILIPLASTELE, luhiulevaade – 1:17
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¨
˜ ˜
˜
4 Uksmeel,
room, puhtad motted (1–9)
¨
Arge muretsege millegi
¨
parast (6, 7)
¨
Tanu filiplaste andide eest (10–20)
Viimased tervitused (21–23)

3 Ei looda asjadele, millele loodavad
inimesed (1–11)
˜
Koigest loobumine Kristuse
¨
parast (7–9)
¨
¨
Ruhkimine eesmargi poole (12–21)
Kodakondsus on taevas (20)

ja Timoteoselt,
1˜ Pauluselt
Kristus Jeesuse orjadelt,
¨

koigile Filippis a olevatele pu¨
hadele, Kristus Jeesuse jung¨
ritele, samuti koguduse ulevaatajatele ja abilistele. b
2 Armu1 ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt
Jeesus Kristuselt!
¨
3 Ma tanan alati oma Jumalat, kui ma teid meenutan
4 oma anuvates palvetes teie
˜
koigi eest. Iga mu palve on esi¨
˜ ˜
tatud roomuga c 5 panuse parast, mille te olete andnud hea
˜
sonumi levitamisse esimesest
¨
paevast peale kuni praeguseni. 6 Ma olen veendunud, et
Jumal, kes teie vormimist on
˜
alustanud, viib selle ka lopu¨
le d Kristus Jeesuse paevaks. e
˜
7 Mul on igati pohjust teist
˜
˜
koigist niiviisi moelda, sest te
¨
olete mu sudames, teie, kes
te olete koos minuga saanud
osa Jumala armust, kui olete toetanud mind nii mu vangi¨ ¨
ahelates f kui ka mu puudlus˜
tes head sonumit kaitsta ja
selle kuulutamist seadustada. g
8 Jumal on tunnistajaks,
˜
kuidas ma igatsen teie koi¨
¨
gi jarele, sudames samasugused hellad tunded nagu Kristus Jeesusel. 9 Ma palvetan
¨
ikka, et teie armastus uha roh˜
˜
¨
1:2 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
kust”, „ulimat headust”.

PTK 1
a Ap 16:12

b 1Ti 3:1, 8

c 1Te 1:2

d Flp 2:13

e 1Ko 1:8

f Ef 3:1
Flp 1:13
Kol 4:18
2Ti 1:8
Flm 13

g Ap 24:10, 14
Ap 25:10–12


Teine veerg
a 1Te 3:12

b Joh 17:3

c Heb 5:14

d Ro 12:2

e Ro 14:13, 21

f Joh 15:5

g Ef 3:1

h Ap 28:30, 31

i Flp 1:7

kem ja rohkem kasvaks a ning
˜
et te opiksite Jumala tahet
¨
jarjest paremini tundma b ja
¨
saaksite sellest uha selgemini aru. c 10 Ma palvetan, et te
teeksite alati kindlaks, mis on
¨
esmatahtis, d ja oleksite veatud
ega saaks teistele komistuskiviks, e kuni saabub Kristuse
¨
paev, 11 ning et te kannaksi¨
te tanu Jeesus Kristusele rik˜
kalikult oiguse vilja f Jumala
auks ja kiituseks.
12 Ma soovin teile teada
anda, vennad, et minu olukord
˜
on hea sonumi levikule koguni kasuks tulnud 13 ning et
¨ ¨
kogu pretoriaanide vaeuksus1
˜
ja ka koik teised on saanud
teada, et olen vangiahelais g
¨
Kristuse parast. h 14 Enamik
vendi meie isanda teenistu˜
ses on mu vangiahelate tottu kindlamaks saanud ning on
¨ ¨
nuud veel julgemad, jah, kart¨ ¨
˜
matud, raakima Jumala sona.
˜
15 Moned kuulutavad Kris˜
tust kadedusest ja voistlusvai˜
must, teised aga oigel ajendil.
16 Need, kes kuulutavad Kristust armastusest, teavad, et
¨ ¨
˜
mind on maaratud head sonumit kaitsma. i 17 Aga need,
kes teevad seda pahatahtlikkusest, mitte puhastel ajenditel, tahavad tekitada mul1:13 1 Pretoriaanid olid Rooma keisri ihu¨
kaitsevaelased.
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le raskusi mu vangiahelates.
18
¨ Ja mis on tulemuseks?
Uksnes see, et Kristust kuulutatakse igal viisil, olgu ta˜
˜
˜
gamottega voi toemeeli, ja
˜ ˜
see teeb mulle roomu. See
˜ ˜
roomustab mind edaspidigi,
19 sest ma tean, et see toob
¨ ¨
¨
mulle paasemise tanu teie
anumistele a ja Jeesus Kristuse vaimule. b 20 Ma ootan ja
¨ ¨
loodan, et ma ei jaa milles¨
ki habisse, vaid et ma saan
¨ ¨
¨
¨
ka nuud taie julgusega ulistada Kristust, nagu ma seda alati olen teinud. Toogu ma talle
¨
˜
ulistust, olgu siis elu voi surmaga! c
21 Kui ma elan, siis elan
Kristusele, d ja kui ma suren, tuleb see mulle kasuks. e
22 Kui mul tuleb elada edasi oma lihalikus kehas, kannab
¨ ¨
mu too rohkem vilja. Siiski
¨
˜
ma ei utle, kumma voimaluse ma valiksin. 23 Mind
˜
˜
tombab molemale poole. Ma
soovin vabaneda ja olla koos
Kristusega, f mis on kindlasti
palju parem, g 24 ent lihalik¨ ¨
ku kehasse jaamine on va¨
jalikum teie parast. 25 Olles
selles veendunud, tean ma, et
¨ ¨
jaan lihalikku kehasse ja teie
˜
˜
koigi juurde, et te voiksite
edeneda ja kogeda usust tule˜ ˜
nevat roomu. 26 Ja siis, kui
ma taas teie juures olen, olete
¨
te Jeesus Kristuse jungritena
¨
¨
˜ ˜
minu parast uliroomsad.
27 Vaadake ainult, et te1
¨
¨ ¨
kaituksite Kristusest raaki˜
¨ ¨
va hea sonumi vaariliselt, h et
¨
ma, olgu tulles ja teid nahes
˜
voi eemal viibides, kuuleksin
¨ ¨
teie kohta, et te olete jaanud
¨
˜
uksmeelseks ja voitlete nagu
˜
˜
1:27 1 Voib tolkida ka „te kodanikena”.

FILIPLASTELE 1:18–2:10

PTK 1
a 2Ko 1:11
b Joh 15:26
c Ro 14:8
1Pe 4:16

d Ga 2:20
e 1Te 4:14
2Ti 4:8
Ilm 14:13

f 2Ti 4:6
g 2Ko 5:6, 8
h Ef 4:1, 3
Kol 1:10


Teine veerg
a Ro 15:5, 6
1Ko 1:10

b 2Te 1:6
c Lu 21:19
2Te 1:4, 5

d Ap 5:41
e Ap 16:22, 23
1Te 2:2


PTK 2
f 1Ko 1:10
2Ko 13:11
1Pe 3:8

g Flp 1:15, 17
Jk 3:14, 16

h Ga 5:26
i Mt 23:11
Ef 4:1, 2
Ef 5:21

j 1Ko 13:4, 5
k 1Ko 10:24
1Ko 10:32, 33

l Mt 11:29
Joh 13:14, 15

m Kol 1:15
Heb 1:3

n Joh 14:28
o Jes 53:2, 3
p Joh 1:14
q Joh 10:17
Heb 2:9
Heb 5:8

r Ga 3:13
s Jes 52:13
Ap 2:32, 33

ˇ
s Ap 4:12
Ef 1:20, 21

z Joh 5:22, 23

¨
¨
¨
˜
uks hing, a kulg kulje korval, et
˜
hoida usku heasse sonumisse,
28 ega lase vastastel end mil˜
lestki kohutada. Koik see on
¨
¨
neile eesootava havingu mar¨ ¨
¨
giks, b teile aga paaste margiks, c ja see on Jumalalt.
29 Teile on saanud Kristuse
¨
parast osaks au mitte ainult
uskuda temasse, vaid ka kan¨
natada tema parast. d 30 Te
˜
˜
voitlete sama voitlust, mida
¨
˜
olete nainud mind voitlevat, e
¨ ¨
ja mida, nagu te nuud kuulete,
˜
ma voitlen ikka veel.
¨
Teie, kes te Kristuse jungritena teisi armastusest
¨
julgustate ja lohutate, valjendate hoolimist, kiindumust
ja kaastunnet, 2 tehke mu
˜ ˜
¨
room taielikuks sellega, et ole¨
¨
te uksmeelsed, armastate uks¨
˜
teist, hoiate uhte ning
m
ot¨
¨
lete uhtemoodi. f 3 Arge tehke midagi kiusu g ega enese¨
upitamise parast,h vaid pidage
¨
alandlikult ¨ teisi endast ulei
maks. 4 Arge pidage silmas
¨
uksnes enda,j vaid ka teiste
kasu. k
5 Olge samasuguse suhtumisega, nagu oli Kristus Jeesus. l 6 Kuigi ta oli Jumala
sarnane, m ei soovinud ta haa˜
rata voimu, olla Jumalaga
˜
n
vordne. 7 Ta hoopis loobus
˜
koigest, mis tal oli, ja sai
orja sarnaseks; o ta sai inimeseks. p 8 Inimesena ta alan¨
dus ja jai kuulekaks surmani, q
surmani piinapostil. r 9 See¨
¨
˜
parast ulendas Jumal ta korgemale, kui ta oli olnud enne, s
¨
ja andis talle nime, mis on ule
ˇ
˜
s
koigi teiste nimede, 10 et
¨
igauks — nii taevas, maa peal
kui ka maa all — painutaks
˜
oma polvi Jeesuse nime ees z

2

FILIPLASTELE 2:11–3:1
11 ja tunnistaks avalikult, et
Jeesus Kristus on Isand a Jumala, Isa auks.
12 Niisiis, mu armsad, nagu
te olete alati olnud kuulekad —
mitte ainult siis, kui ma olen
teie juures, vaid palju meelsa¨ ¨
¨
mini nuud, minu araolekul —,
¨ ¨
nii olge seda ka edaspidi, too¨ ¨
tades oma paaste nimel au¨
kartuse ja varinaga. 13 Ju˜
mal annab teile joudu, et te
¨
niihasti tahaksite kui ka suudaksite tegutseda talle meele¨
˜
paraselt. 14 Tehke koike nurisemata b ja vastu vaidlemata, c 15 et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala
lapsed d keset rikutud ja pa¨
˜
helist polvkonda e ja saraksite maailmas kui valgusallikad, f
16 hoides kindlalt kinni elu
˜
sonast. g Siis on mul Kristu¨
˜
˜ ˜
se paeval pohjust roomustada, et ma pole asjata jooksnud
˜
¨ ¨
ega asjata kovasti tood teinud.
17 Ja isegi kui mind valatakse joogiohvrina1 h teie ohvri, i
¨
puha teenistuse peale, milles
usk teid ajendab osalema, olen
˜ ˜
˜ ˜
ma roomus ja roomustan koos
˜
teie koigiga. 18 Olge teiegi
˜ ˜
˜ ˜
roomsad ja roomustage koos
minuga!
19 Kui see on meie isanda
Jeesuse tahe, saadan ma peagi teie juurde Timoteose, j et
ma saaksin julgustust, kuuldes,
¨
kuidas teil laheb. 20 Mul pole
kedagi teist, kes oleks sellise
suhtumisega nagu tema ja kes
˜
˜
teist toeliselt hooliks. 21 Koik
teised peavad silmas vaid oma
huve, mitte Jeesus Kristuse
huve. 22 Ent te teate, et tema
˜
¨
2:17 1 Selle konekujundiga valjendab
˜
Paulus oma soovi anda endast koik, et
kaaskristlasi aidata.
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PTK 2
a Ro 10:9

b 1Ko 10:10
1Pe 4:9

c 1Ti 2:8

d Ef 5:1

e 5Mo 32:5

f Mt 5:14
Ef 5:8, 9
1Pe 2:9, 12

g Joh 6:68
Heb 4:12

h 4Mo 28:6, 7
2Ko 12:15
2Ti 4:6

i Heb 13:15
1Pe 2:5

j 1Ko 4:17
1Ko 16:10


Teine veerg
a 2Ti 1:2

b Flm 22

c Flp 4:18

d 1Ko 16:18
1Te 5:12, 13

e Flm 10, 13


PTK 3
f 2Ko 13:11
Flp 4:4
1Te 5:16

˜
on oma tublidust igati toestaa
nud: nagu laps oma isaga
on ta koos minuga palehigis
¨ ¨
tood teinud, et aidata kaasa
˜
hea sonumi levikule. 23 See¨
parast loodangi ma saata just
tema, niipea kui olen saanud
teada, mis minust saab. 24 Ja
ma usun, et saan meie isanda
tahtel varsti ka ise tulla. b
25 Praegu aga pean ma
vajalikuks saata teie juurde Epafroditose — oma ven¨ ¨
˜
na, kaastoolise ja voitluskaas¨
lase ning teie kaskjala ja minu
eest hoolitsejac —, 26 kuna
˜
¨
ta igatseb teid koiki naha ja
on masendunud, et te kuulsite
tema haigestumisest. 27 Ta
¨
˜
¨
jai toesti vaga haigeks ja oli
lausa suremas, ent Jumal ha¨
lastas ta peale, kuid mitte uksnes tema, vaid ka minu peale, et mind ei haaraks veelgi suurem kurbus. 28 See˜
tottu saadan ma ta viivitamata
teie juurde, et te saaksite
¨
˜ ˜
teda nahes taas roomsaks ja
¨
minulgi oleks kurbust vahem.
˜
˜ ˜
29 Votke ta siis roomuga vastu, nagu te tavaliselt meie
¨
¨
˜
isanda jarelkaijaid vastu votate, ja pidage niisuguseid
mehi kalliks, d 30 sest Kristu¨ ¨
¨
¨ ¨
se1 too parast oleks ta aarepealt surnud, kuna ta seadis
oma elu ohtu, et korvata teie
eemalolekut ja hoolitseda teie
asemel minu eest. e
Ja viimaks, mu vennad,
olge meie isanda teenistu¨
˜ ˜
ses alati roomsad! f Uht ja
sama teile kirjutada pole mul¨
le tulikas, teile aga on see
kaitseks.

3

˜
¨
2:30 1 Teine voimalik tahendus: „isanda”.
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2 Hoiduge neist, kes tee˜
vad kolvatuid tegusid,1 hoiduge neist, kes teevad kahju,
hoiduge neist, kes ihu vigasta˜
¨
˜
vad2. a 3 Toeliselt umber loigatud b oleme hoopis meie, kes
teenime Jumalat tema vaimu
toel ja oleme uhked Kristus
¨
Jeesuse tegude ule c ega looda sellistele asjadele, millel on
kaalu inimeste silmis, 4 kuigi minul oleks rohkem kui kel˜
lelgi teisel pohjust neile loota.
Kui kellelgi on enda arvates
˜
pohjust sellistele asjadele loota, siis minul on seda veelgi
¨
˜
enam. 5 Mind on umber loi¨
gatud kaheksandal paeval, d
ma olen Iisraeli rahva seast,
Benjamini suguharust, heeb¨
realastest sundinud heebrea¨
lane, e Moosese seaduse jargimise poolest variser. f 6 Ma
olin tulihingeline koguduse ta¨
gakiusaja g ja taitsin laitmatult seadust. 7 Ent seda,
¨ ¨
mida ma pidasin vaartusli¨ ¨
¨ ¨
kuks, pean ma nuud vaartuse¨
tuks1 Kristuse parast. h 8 Tegelikult pole millelgi mu silmis
¨ ¨
˜
vaartust vorreldes mu isanda
¨
Kristus Jeesuse tundmise uli¨ ¨
¨
ma vaartusega. Tema parast
˜
olen ma sellest koigest loobu¨
nud ja pean seda rampsuks1,
˜
et voita Kristuse poolehoid
¨
9 ja kuuluda temaga uhte. Ma
˜
pole oigeks saanud mitte sea¨
duse jargimise, vaid Kristusesse uskumise kaudu, i ja
˜
oigeks teeb Jumal usu alusel. j
˜
˜
3:2 1 Sona-sonalt „hoiduge koertest”, st
˜
˜
kolbeliselt rikutud inimestest. 2 St ohu¨
˜
˜
tavad umber loikama. 3:7 1 Teine voi¨
malik tahendus: „ent selle, mida ma pi¨ ¨
dasin vaartuslikuks, olen ma meeleldi
¨
˜
˜
˜
huljanud”. 3:8 1 Voib tolkida ka „kontsaks”.

FILIPLASTELE 3:2–19
PTK 3
a Ga 5:2
b Jer 4:4
Ro 2:29
Kol 2:11

c Ga 6:14
Heb 9:13, 14

d 1Mo 17:12
3Mo 12:3

e 2Ko 11:22
f Ap 23:6
Ap 26:4, 5

g Ap 8:3
Ap 9:1, 2
Ga 1:13

h Mt 13:44
i Ro 4:5
Ga 2:15, 16

j Ro 3:20–22


Teine veerg
a 1Ko 15:22
2Ko 13:4

b Ro 8:17
2Ko 4:10
Kol 1:24

c Ro 6:5
d 1Te 4:16
Ilm 20:6

e Lu 13:24
f 1Ti 6:12
g Lu 9:62
h 1Ko 9:24
i 2Ti 4:8
Heb 12:1

j Heb 3:1
k 1Ko 14:20
Heb 5:14

l 1Ko 4:16
2Te 3:9

10 Mu sihiks on tunda teda ja
¨
¨
¨
tema ulesaratamise vage a ning
saada osa tema kannatustest, b
ja ma olen valmis surema samasugust surma nagu tema, c
¨
˜
11 et naha, kas ma voiksin
¨
kuidagi saada varasema ules˜
tousmise surnuist. d
¨
12 Ma ei vaida, et oleksin
¨
˜
auhinna juba katte saanud voi
¨
juba taiuslikuks saanud, vaid
¨
¨
ma ruhin edasi, e et naha, kas
¨
minagi saan katte selle, mille jaoks Kristus Jeesus on
mu valinud. f 13 Vennad, ma
ei arva, et olen auhinna juba
¨
¨
katte saanud, kuid uks on kin¨
del: ma unustan ara, mis on
taga, g ja sirutun selle poole,
˜
mis on ees, h 14 ja nonda ma
¨
¨
ruhin eesmargi poole, i et saada Jumalalt auhind, kutse taevasse j Kristus Jeesuse kau˜
du. 15 Olgem siis koik, kes
me oleme saavutanud kristli¨
ku kupsuse, k sellise suhtumi˜
sega, ja kui te motlete milleski teisiti, annab Jumal
˜
teile teada, milline on oige
suhtumine. 16 Niisiis, sealt,
kuhu oleme edusamme te˜
hes joudnud, mingem samamoodi edasi.
˜
˜
17 Votke koik mind eesku¨
juks,l vennad, ja pange tahele
neid, kes elavad selle eeskuju
¨
jargi, mis meie teile andsime.
18 Sest paljud, kellest ma olen
¨ ¨
¨ ¨
sageli raakinud ja nuud nut¨ ¨
tes raagin, elavad Kristuse piinaposti vaenlastena. 19 Nen˜
¨
de lopp on having, nende jumalaks on kehalised naudingud,1
¨
nad on uhked selle ule, mida
¨
nad peaksid hoopis habenema,
˜
˜
3:19 1 Sona-sonalt „nende jumalaks on
˜
nende koht”.

FILIPLASTELE 3:20–4:18

˜
ning nende motted on maiste
a
asjade juures. 20 Aga meie
kodakondsus b on taevas c ja me
˜
¨ ¨
ootame ohinal paastjat, kes on
taevas, isandat Jeesus Kristust, d 21 kes muudab meie
˜
mannetu keha oma vorrelda¨
matu keha sarnaseks e oma va˜
geva jouga, millega ta suudab
˜
koik endale allutada. f
Niisiis, mu vennad, keda
¨
ma armastan ja kelle ja˜ ˜
rele ma igatsen, mu room ja
¨
¨
parg1, g pusige ikka kindlalt h
meie isanda teenistuses, mu
armsad.
˜
2 Ma ohutan Euodiat ja
¨
¨
Suntuhhet olema meie isan¨
da teenistuses uksmeelsed. i
3 Ma palun ka sind, ustav
¨ ¨
kaastooline1, aita edaspidigi
neid naisi, kes on koos minuga
¨
¨
˜
˜
kulg kulje korval voidelnud2
˜
¨
¨
hea sonumi parast uhes Klee¨
¨ ¨
mensi ja mu ulejaanud kaas¨ ¨
toolistega, kelle nimed on eluraamatus. j
˜ ˜
4 Olge alati roomsad meie
¨
isanda teenistuses! Ma ut˜ ˜
len veel kord: olge roomsad! k
˜
˜
5 Teie moistlikkus1 l olgu koi¨
gile ilmne.
Meie
isand
on
l
ahe¨
dal. 6 Arge muretsege mille¨
gi parast,m vaid andke Jumalale palve ja anumisega teada
˜
¨
koik, mida te vajate, valjen¨
dades ka tanu. n 7 Ja Juma˜
la rahu, o mida inimmoistus ei
¨
suuda haarata, kaitseb teie su˜
dant p ja motteid Kristus Jeesuse kaudu.
˜
˜
8 Ja lopuks, vennad, motel˜
ge ikka sellele, mis on toe-

4

˜
˜
4:1 1 Voib tolkida ka „auhind”. 4:3
˜
˜
˜
1 Sona-sonalt „ikkekaaslane”. 2 Voib
˜
˜
˜
tolkida ka „pingutanud”. 4:5 1 Voib tolkida ka „paindlikkus”, „vastutulelikkus”.
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PTK 3
a Ro 8:5
Jk 3:15

b Ef 2:19
c Joh 18:36
Ef 2:6
Kol 3:1

d 1Ko 1:7
1Te 1:10
Tt 2:13
Heb 9:28

e 1Ko 15:42, 49
f 1Ko 15:27
Heb 2:8


PTK 4
g 1Te 2:19
h Flp 1:27
i Ro 15:5, 6
1Ko 1:10
2Ko 13:11
Flp 2:2
1Pe 3:8

j L 69:28
Lu 10:20

k L 64:10
1Te 5:16

l Tt 3:2
Jk 3:17

m Mt 6:25
Lu 12:22

n Joh 16:23
Ro 12:12
1Pe 5:6, 7

o Joh 16:33
Ro 5:1

p Kol 3:15


Teine veerg
a Kol 3:2
b Flp 3:17
c 2Ko 11:8, 9
d 1Ti 6:6, 8
Heb 13:5

e 1Ko 4:11
2Ko 6:4, 10
2Ko 11:27

f Jes 40:29
2Ko 4:7
2Ko 12:9, 10

g 2Ko 11:8, 9

¨ ¨
˜
¨
ne, mis vaarib tosist tahelepa˜
nu, mis on oige, mis on puhas,
mis ergutab armastusele, mil¨ ¨
lest raagitakse head, mis on
¨ ¨
vooruslik ja mis on kiiduvaarne. a 9 Mida te olete minult
˜
˜
oppinud ja vastu votnud, mida
¨
minult kuulnud ja mida nainud mind tegevat, seda tehke, b ning rahu Jumal on siis
teiega.
10 Mul on meie isanda tee˜ ˜
nijana suur room, et te taas
˜
minu peale motlete.c Varem¨
¨
¨
gi laks mu kaekaik teile kor˜
da, kuid teil polnud voimalust
¨
¨ ¨
seda naidata. 11 Ma ei raa¨
gi seda selleparast, et oleksin
˜
puuduses, sest ma olen oppinud olema rahul mistahes olukorras. d 12 Ma tean, kuidas
¨
¨
ajada labi vahesega e ja kui¨
das elada kulluses. Ma olen
˜
˜
oppinud olema rahul koigega
˜
ja koigis oludes,1 olen ma siis
¨ ¨
˜
¨
¨
˜
soonud voi naljas, kulluses voi
˜
puuduses. 13 Ma suudan koi¨
ke tanu temale, kes annab
˜
mulle joudu. f
¨
14 Ometi te tegite hasti, et
aitasite mind mu raskustes.
15 Teie, filiplased, teate ju, et
¨
parast seda, kui te olite kuul˜
nud head sonumit, kui ma lahkusin Makedooniast, ei aida˜
nud mind ega votnud vastu ka
¨
minu abi ukski muu kogudus
kui ainult teie. g 16 Tessaloonikassegi te saatsite mulle va¨
jalikku abi, ja mitte ainult uhe
korra, vaid lausa kaks korda. 17 Mitte et ma ootaksin
teilt ande, vaid ma soovin, et
teie head teod teie arvele
tulu tooksid. 18 Mul on ole˜
˜
˜
4:12 1 Sona-sonalt „ma olen koiges ja
˜
koigis asjus saanud teada saladuse”.
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˜
mas koik, mida vajan, ja roh˜
¨
kemgi. Mul on koike kulluslikult, sest ma sain Epafrodito¨
se a kaudu katte teie saadetise
˜
˜
kui magusa lohna,b vastuvoetava ohvri, mis meeldib Jumalale. 19 Minu Jumal an˜
nab omakorda teile koike, mi˜
c
da te vajate, oma vorratut
¨ ¨
rikkust mooda Kristus Jeesuse kaudu. 20 Meie Jumala-

FILIPLASTELE 4:19 – KOLOSLASTELE 1:7
PTK 4
a Flp 2:25

b 2Mo 29:18

c 2Ko 9:8


Teine veerg
a Flp 1:12, 13

le ja Isale kuulugu au igavesest ajast igavesti! Aamen.
21 Tervitage minu poolt
˜
¨
koiki puhasid, Kristus Jeesu¨
se jungreid. Teid tervitavad
minu juures olevad vennad.
˜
¨
22 Teid tervitavad koik puhad, eriti aga need, kes on
keisri kojast. a
23 Meie isanda Jeesus Kristuse arm olgu teie vaimuga!

KIRI

KO LO S L A S T E L E
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Tervitused (1, 2)
¨
Tanu koloslaste usu eest (3–8)
Palve vaimse kasvu eest (9–12)
Kristuse keskne roll (13–23)
˜
¨ ¨
Pauluse kova too koguduse
heaks (24–29)
¨
2 Jumala puha saladus — Kristus (1–5)
Hoiduge petiste eest (6–15)
Kristus on tegelikkus (16–23)

Kristus Jeesu1 Pauluselt,
se apostlilt Jumala tahtel,

ja meie vennalt Timoteoselt a
¨
2 puhadele Kolossas, ustava¨
tele vendadele, Kristuse jungritele.
Armu1 ja rahu teile Jumalalt, meie isalt!
¨
3 Me taname alati Jumalat,
meie isanda Jeesus Kristuse
isa, kui me teie eest palvetame, 4 sest me oleme kuulnud teie usust Kristus Jeesu˜
˜
¨
1:2 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
kust”, „ulimat headust”.

3 Vana ja uus isiksus (1–17)
Surmake maine loomus (5)
¨
¨
Armastus, uhtsuse taiuslik side (14)
˜
Nouanded kristlikule perele (18–25)
˜
4 Nouanded isandatele (1)
¨
Olge pusivad palves (2–4)
¨
Kaituge targalt nendega, kes ei kuulu
kogudusse (5, 6)
Viimased tervitused (7–18)

PTK 1
a 1Ko 4:17


Teine veerg
a 2Ti 4:8
1Pe 1:3, 4

b Kol 1:23
1Ti 3:16

c Kol 4:12, 13
Flm 23

˜
¨
sesse ja armastusest koigi puhade vastu. 5 Need on teil
¨
¨
tanu teie lootusele, mis laheb
¨
taide taevas a ja millest te kuul¨ ¨
˜
˜
site, kui teile raagiti toesonu˜
mit, head sonumit. 6 See hea
˜
˜
sonum, mis on joudnud teieni, kannab vilja ja levib terves
maailmas, b nagu see on teinud seda ka teie seas sellest
¨
paevast peale, kui te kuulsite Jumala armust ja saite sel˜
˜
lest toese pildi. 7 Seda koike
˜
opetas teile meie armas kaasori Epafras, c Kristuse ustav

KOLOSLASTELE 1:8–28
teenija, kes on teile abiks meie
¨ ¨
asemel. 8 Tema raakiski mei¨
le teie armastusest, mis on tar¨
ganud teis tanu Jumala vaimule.
¨
9 Seeparast pole me alates
¨
paevast, kui seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast a
¨
ja palumast, et teid taidetaks
¨
tema tahte tapse tundmisega b
ning teil oleks tarkust ja Jumala vaimu antud arusaamist, c
10 nii et teie eluviis tooks Jehoovale1 au ja te oleksite talle
˜
¨
koigiti meeleparased, kandes
¨ ¨
˜
vilja igas heas toos ja oppides
¨
teda jarjest paremini tundma. d
˜
¨
11 Jumala vorreldamatu vagi
˜
tehku teid koiges tugevaks, e et
˜ ˜
te peaksite kannatlikult ja roo¨
muga vastu, 12 tanades Isa,
˜
kes on teinud teid kolblikuks
¨
saama osa parandist, mis on
˜
¨
moeldud valguses olevatele puhadele. f
¨ ¨
13 Ta on paastnud meid pi˜
meduse voimusest g ja viinud
meid oma armsa poja kuningriiki. 14 Poeg on meid lunas˜
tanud, nii et me voime oma patud andeks saada. h 15 Tema
¨
on nahtamatu Jumala i peegel¨
dus, kogu loodu esmasundinu. j 16 Tema kaudu on loo˜
dud koik taevas ja maa peal,
¨
¨
nahtav ja nahtamatu, k olgu
˜
troonid voi isandad, valitsu˜
˜
˜
sed voi voimud. Koik on loodud tema kaudu l ja tema jaoks.
˜
17 Tema oli olemas enne koi˜
ke m ja koik on toodud olemasollu tema kaudu. 18 Tema on
¨
keha — see tahendab koguduse — pea.n Tema on algus, esi¨
¨
mene surnuist ulesaratatuist, o
˜
et ta saaks koiges esimeseks,
19 sest Jumal arvas heaks las1:10 1 Vt lisa A5.

1568

PTK 1
a Ef 1:15, 16
b Flp 1:9
c 2Ti 2:7
1Jo 5:20

d Ef 1:17
2Pe 1:2

e Ef 3:14, 16
f Ro 8:17
Ef 1:13, 14

g Ef 2:1, 2
h Ef 1:7
i Joh 4:24
Joh 10:30
Joh 14:9
1Ti 1:17

j Ilm 3:14
k Joh 1:3
l Joh 1:10
Heb 1:2

m Joh 17:5
n Ef 1:22
o 1Ko 15:23
Ilm 1:5


Teine veerg
a Kol 2:3, 9
b 2Ko 5:19
Ef 1:10

c 3Mo 17:11
d 1Ko 1:8
e 1Ko 15:58
Heb 3:14
Ilm 2:10

f 1Ko 3:11
g 1Ti 3:16
h Ef 3:8
i Ef 3:1
j Ap 9:16
Ef 1:22, 23
Flp 3:10

k 1Ko 9:16, 17
l Ef 3:5–7
Ef 5:32

m Lu 8:10
1Ko 2:7

n Ro 16:25, 26
o Ef 3:8, 9
p Ro 8:18

¨
ta kogu taiusel elada temas a
20 ja tema kaudu lepitada en˜
˜
daga koik, b olgu maa peal voi
taevas, tehes rahu piinapostil
valatud vere kaudu. c
˜
21 Toesti, teid, kes olite kunagi Jumalast kaugel ja tema
˜
vaenlased, sest teie motteis
olid kurjad teod, 22 on Ju¨ ¨
mal nuud endaga lepitanud selle inimese keha kaudu, kes andis end surma. Ta on teinud seda selleks, et seada teid
¨
enese ette puhade ja veatutena ning sellistena, keda ei saa
¨ ¨
milleski suudistada. d 23 Seda
¨ ¨
muidugi juhul, kui te jaate
e ja olete ehitatud
usus kindlaks
tugevale vundamendile f ega
˜
lase end korvale kallutada loo˜
tusest, mille annab hea sonum, mida te olete kuulnud ja
mida on kuulutatud kogu loo˜
du seas taeva all. g Selle hea sonumi teenriks olen mina, Paulus, saanud. h
˜ ˜
24 Ma roomustan, et ma
teie heaolu nimel kannatan. i
¨
¨ ¨
Kuid ma pole veel taiel maa¨
ral Kristuse parast oma kehas kannatanud koguduse, see
¨
tahendab tema keha heaks. j
25 Minust sai selle koguduse
teenija, kui Jumal andis mulle
majapidajaameti k teie aitami˜
seks, et ma pohjalikult kuulu˜
¨
taksin Jumala sona, 26 puha
saladust, l mis oli endiste ajas˜
tute ja varasemate polvkon¨ ¨
dade eest varjatud. m Nuud aga
on see tehtud avalikuks te¨
ma puhadele, n 27 kellele Jumal arvas heaks anda rahvas˜
te seas teada, milline vorra¨
tu rikkus on selles puhas sa¨
laduses. o See puha saladus on
¨
Kristus uhtsuses teiega, lootus
saada osa tema aust. p 28 Te¨ ¨
mast me raagime, manitsedes
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¨
˜
igauht ja opetades kogu tarku¨
sega igauht, et seada iga inimene Jumala ette Kristuse
¨
¨
kupse jungrina. a 29 Selle ni˜
¨ ¨
mel teen ma kovasti tood, jah,
˜
pingutan, toetudes Jumala jou˜
le, mis minus voimsalt tegutseb. b
Ma tahan, et te teaksite,
˜
kui suurt voitlust ma pean
˜
teie ja laodikeialaste c ja koi¨
gi nende parast, kes pole mind
¨
nainud. 2 Ma teen seda sel¨
leks, et kosutada nende sudant d ning et nad oleksid armastuses kokku liidetud e ja
omandaksid suure rikkuse —
selge ja kindla arusaamise
˜
˜
¨
toest — ja opiksid hasti tund¨
ma Jumala puha saladust, see
on Kristust. f 3 Temas peitu˜
vad koik tarkuse ja teadmiste
¨
aarded. g 4 Ma utlen seda sel˜
leks, et kellegi veenvalt kola¨
¨
vad vaited teid ara ei petaks.
5 Kuigi ma olen teist eemal,
˜
˜ ˜
olen ma motteis teiega ja roo˜
mustan, teades, et te teete koi¨
ke korra jargi h ja et teil on kindel usk Kristusesse. i
6 Niisiis, kuna te olete Kristus Jeesuse, meie isanda, vas˜
¨ ¨
¨
tu votnud, jaage temaga uhte.
7 Olge temasse juurdunud,
¨
ehitage end ules temale kui
vundamendile j ja seiske kind˜
lalt usus, k nagu teid on opeta¨
¨
tud, ning tanage Jumalat ulevoolavalt. l
8 Vaadake ette, et keegi ei
¨ ¨
˜
puuaks teid loksu filosoofia ja
˜
¨
tuhja pettusega, m mis pohineb
¨
inimeste parimustel, maailma
˜
˜
motteviisil, mitte Kristuse opetustel. 9 Kristuse juures aval¨
¨ ¨
˜
duvad ju taiel maaral koik Ju¨
mala omadused. n 10 Tanu temale, kes on kogu valitsuse ja

2

KOLOSLASTELE 1:29–2:18

PTK 1
a Ef 4:13
b Flp 4:13


PTK 2
c Kol 4:16
d 2Ko 1:6
e Kol 3:14
f 1Ko 2:7
Ef 3:5, 6

g 1Ko 1:30
1Ko 2:16

h 1Ko 14:40
i 1Ko 15:58
Heb 3:14

j Ef 2:20
Ef 3:17

k Mt 7:24, 25
l Ef 5:20
1Te 5:18

m Ef 5:6
Heb 13:9

n Kol 1:19


Teine veerg
a Ef 1:20, 21
1Pe 3:22

b Ro 6:6
c Ro 2:29
Flp 3:3

d Ro 6:4
e Ef 2:6
Kol 3:1

f Ap 2:24
Ef 1:19, 20

g Ef 2:1, 5
h Ap 2:38
i 2Mo 34:27
5Mo 31:
24–26
Ef 2:14, 15
Heb 7:18

j Ro 7:10
Ga 3:10

k Ga 3:13
Heb 9:15
1Pe 2:24

l 1Jo 5:4
Ilm 3:21

m Ro 14:3, 17
n L 81:3
o Ro 14:6
p Heb 8:5
Heb 10:1

q Joh 14:6
Heb 9:11, 12

r Flp 3:14

˜
voimu pea, ei puudu teil midagi. a 11 Kui te kuulute temaga
¨
¨
˜
uhte, siis olete umber loigatud,
¨
¨
kuid mitte katega tehtava um˜
berloikamise teel, vaid patuse
¨
loomuse araheitmise teel. b Sel
˜
¨
viisil on loigatud umber Kristu¨
se jungrid. c 12 Teid on maha
maetud koos temaga, ristitud
Kristuse surmasse, d ning kuna
¨
te kuulute temaga uhte, on teid
¨
¨
ka ules aratatud koos temaga, e
sest te usute seda, mida oma
¨
vaega on teinud Jumal, kes on
¨
¨
ta surnuist ules aratanud. f
13 Teid, kes te olite sur¨ ¨
¨
nud oma vaarsammude parast
¨
˜
ja keda polnud umber loigatud, on Jumal teinud elavaks koos temaga. g Jumal on
˜
andestanud meile lahkelt koik
¨
¨ ¨
meie vaarsammud h 14 ja tu¨ ¨
histanud maarustest koosneva
seaduse, i mis oli meie vastu.j
˜
Ta korvaldas selle, naelutades
selle piinapostile. k 15 Piinaposti1 kaudu on Jumal pal˜
jastanud valitsused ja voimud
¨
ning habistanud neid avalikult l
nagu vangilangenuid triumfi¨
kaigus.
˜
16 Seega pole kellelgi oi¨
˜
gust teile oelda, mida te voi˜
¨ ¨
te suua ja juua m voi kas te pea¨
te pidama mingit puha, noor˜
¨
¨
kuupaeva n voi hingamispaeva. o
˜
17 Need koik on tulevaste asjade vari, p aga ¨ Kristus on tege¨ ¨
likkus1. q 18 Arge laske roovida endalt auhinda r kellelgi,
˜
kellele meeldib voltsalandlikkus ja inglite kummardamine1
¨
ning kes hoopleb nagemuste¨
ga2, mida ta olevat nainud.
˜
¨
2:15 1 Teine voimalik tahendus: „tema”.
˜
˜
˜
2:17 1 Sona-sonalt „keha”. 2:18 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „kummardamisviis”. 2 Voib
˜
¨
tolkida ka „astub nagemuste sisse”; tsi¨
taat paganlikust puhitsusriitusest.

KOLOSLASTELE 2:19–3:16

˜
Selline inimene on pohjenda¨
matult ennast tais oma patuse
˜
˜
motlemise tottu 19 ega hoia
˜
kovasti kinni sellest, kes on
pea a ning kelle kaudu kogu ke˜
ha saab koik vajaliku ja on
kokku liidetud liigeste ja sidemete abil ning kasvab, nii nagu Jumal kasvu annab. b
20 Kui te olete surnud koos
¨
Kristusega ja huljanud maa˜
ilmale omase motteviisi, c miks
te siis elate nii, nagu kuuluksi¨
te ikka veel maailma,
taites et¨
d
21
„
Ara
katsu!”,
tekirjutusi
¨
¨
„Ara maitse!”, „Ara puuduta!”,
¨
˜
22 mis kaivad koige sellise
¨
kohta, mis havib, kuna see tar¨
vitatakse ara? Sellised ettekirjutused pole midagi muud kui
¨
˜
inimeste kasud ja opetused. e
23 Need viivad isekehtestatud
˜
kummardamisviisi, voltsalandlikkuse ja keha vaevamiseni, f
¨
¨
millel on kull tarkuse nagu,
kuid millest pole patuse loo˜
muse vastu voitlemisel mingit
abi.
¨ ¨
Kui te nuud olete koos Kris¨
¨
tusega ules aratatud, g siis
¨
otsige seda, mis on ulal, kus
Kristus istub Jumala pare˜
¨
mal kael. h 2 Motelge sellele,
¨
mis on ulal, i mitte sellele, mis
on maa peal, j 3 sest te surite ja Jumala tahtel on teie elu
¨
Kristuse kaes. 4 Kui Kristus,
meie elu, k saab avalikuks, siis
saate ka teie koos temaga auhiilguses avalikuks. l
˜
5 Surmake siis endas koik
see, mis on omane teie maisele
˜
loomusele: m hoorus,1 kolvatus,
iharus n ja hukutavad soovid,
samuti ahnus, mis on ebaju-

3

˜
3:5 1 Kr porneia. (Vt „Sonaseletusi”.)
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PTK 2
a Ef 1:22, 23
b Ef 2:21
Ef 4:16

c Ga 4:3
Kol 2:8

d Ef 2:15
Kol 2:14

e Mt 15:9
f 1Ti 4:3


PTK 3
g Ef 2:6
h L 110:1
1Pe 3:22

i Flp 3:20
Flp 4:8
1Pe 1:13

j
k
l
m

1Jo 2:15
Joh 11:25
1Ko 15:42, 43
Mr 9:43
Ga 5:24

n 1Ko 6:18
Ef 5:3


Teine veerg
a 1Ko 6:9–11
Ef 2:3
Tt 3:3

b
c
d
e

1Pe 2:1
Ef 4:31
Ef 5:3, 4
Ef 4:25
Ilm 21:8

f Ef 4:22
g Ro 12:2
Ef 4:24

h 1Mo 1:26, 27
1Pe 1:16

i
j
k
l
m
n

Ga 3:28
1Pe 2:9
Flp 2:1, 2
Ro 12:16
Tt 3:2
Ef 4:1, 2
1Te 5:14
˜

o Op 19:11
Ef 4:32
1Pe 4:8

p Mt 18:15
q Mt 6:14
Mr 11:25

r 1Jo 3:23
s 1Ko 13:4–7
ˇ
s Joh 14:27
Flp 4:7

z 1Ko 14:26
ˇ
z Ef 5:19

malakummardamine. 6 Sellis¨
te asjade parast tuleb Jumala
viha. 7 Varem kuulusid need
¨ ¨
ka teie ellu. a 8 Nuud aga heit¨
˜
ke endalt ara koik see: raev, vi˜
c
ha, kurjus, b solvav konepruuk
¨
ja ropendamine. d 9 Arge va¨
˜
letage uksteisele.e Votke seljast vana isiksus f koos selle teguviisidega 10 ja riietuge uude isiksusse, g mis uueneb
¨ ¨
sedamooda, kuidas te Juma˜
lat tundma opite, ja peegel¨
dab uha rohkem oma looja olemust. h 11 Siis pole enam vahet, kas keegi on kreekla˜
¨
˜
˜
ne voi juut, umber loigatud voi
¨
˜
˜ ˜
umber loikamata, vooramaala¨ ¨
˜
ne, skuut,1 ori voi vaba, vaid
˜
˜
Kristus on koik ja koigis. i
12 Olgu siis teie kui Ju¨
mala valitud puhade j ja armas˜
˜
tatute roivaiks osavotlikkus, k
lahkus, alandlikkus, l tasadus m
ja kannatlikkus. n 13 Sallige
¨
¨
uksteist ja andke uksteisele
heldelt andeks, o kui kellelgi on
˜
pohjust kaebuseks teise vastu. p Nagu Jehoova on teile heldelt andestanud, nii tehke ka
˜
teie. q 14 Lisaks koigele sellele riietuge armastusse, r sest
¨
¨
see on uhtsuse taiuslik side. s
15 Peale selle valitsegu teie
ˇ
¨
sudames Kristuse rahu, s sest
sellesse on teid kutsutud kui
¨
uhe keha liikmeid. Ja olge ikka
¨
˜
tanulikud. 16 Kristuse ope¨
tus taitku˜ teid ja tehku teid
targaks. Opetage ja julgusta¨
ge1 uksteist psalmide, z Juma¨
la ulistuseks loodud laulude ja
¨
vaimulike tanulauludega, laulˇ
¨
des kogu sudamest Jehoovale. z
¨ ¨
˜
3:11 1 Nimetust „skuut” voidi kasutada
tsiviliseerimata inimese kohta. 3:16
˜
˜
1 Voib tolkida ka „manitsege”.
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˜
17 Koike, mida te teete, olgu
˜
˜
sonas voi teos, seda tehke
¨
meie isanda Jeesuse nimel, tanades tema kaudu Jumalat,
meie isa. a
18 Naised, alluge oma mehele, b nagu on kristlastele kohane. 19 Mehed, armastage
¨
oma naist c ja arge olge temad 20 Lapsed, kuuga karmid1.
˜
˜
lake oma vanemate sona koiges, e sest see meeldib Isan¨
¨
dale. 21 Isad, arge arritage
oma lapsi, f et nad ei muutuks araks. 22 Orjad, kuule˜
tuge koiges oma maisele isang
dale, ja mitte ainult tema silma all, nagu teevad need,
¨ ¨
kes puuavad meeldida inimes¨
tele, vaid siira sudamega, kartes Jehoovat. 23 Mida tahes
te teete, seda tehke kogu hingest, nagu Jehoovale, h mitte nagu inimestele, 24 sest te
teate, et te saate Jehoovalt
¨
tasuks parandi.i Teenige isandat Kristust kui orjad. 25 Kes
aga teeb halba, sellele tasutakse ta halbade tegude eest. j Jumal ei ole erapoolik. k
Isandad, kohelge oma orje
˜
oigesti ja erapooletult, sest
te teate, et ka teil on isand taevas. l
¨
2 Olge pusivad palves, m et
¨ ¨
¨
¨
jaada arksaks, ja tanage Jun
malat. 3 Seejuures palvetage ka meie eest, o et Jumal
˜
avaks meile voimaluse kuulu˜
¨ ¨
tada tema sonumit ja raakida
¨
puha saladust Kristusest, mil¨
le parast ma olengi vangiahe˜
lais, p 4 ning et ma voiksin
¨
seda selgitada nii hasti, nagu
on mu kohus.

4

˜
˜
¨
3:19 1 Voib tolkida ka „arge tundke tema
vastu kibedat viha”.

KOLOSLASTELE 3:17–4:15

PTK 3
a 1Ko 10:31
b Ef 5:22
1Pe 3:1

c Ef 5:25
1Pe 3:7

d Ef 4:31
˜

e Op 6:20
Lu 2:51
Ef 6:1

f Ef 6:4
g Ef 6:5, 6
Tt 2:9
1Pe 2:18

h Lu 10:27
Ro 12:11

i Ef 6:8
1Pe 1:3, 4

j Ro 2:6
Ga 6:7

k Ro 2:11
1Pe 1:17


PTK 4
l Ef 6:9
m Lu 18:1
Ro 12:12
Ef 6:18

n Kol 3:15
1Te 5:18

o Ro 15:30
p Ef 6:19, 20
Flp 1:7


Teine veerg
a Ef 5:15, 16
b Mt 5:13
Mr 9:50

c 1Pe 3:15
d Ef 6:21, 22
e Flm 10
f Ap 19:29
Ap 20:4
Ap 27:2

g Ap 12:12
Ap 15:37
Flm 23, 24

h Ro 15:7
i Kol 1:7, 8
j Lu 1:3
Ap 1:1

k Flm 23, 24

¨
5 Kaituge targalt nendega,
kes ei kuulu kogudusse, ja kasutage aega parimal viisil1. a
˜
6 Teie sonad olgu alati lahked,
soolaga maitsestatud, b et te
¨
teaksite, kuidas igauhele vastata. c
¨
7 Tuhhikos, d mu armas vend
ja kaasori ning meie isanda us¨ ¨
˜
tav teenija, raagib teile koigest,
mis puudutab mind. 8 Ma saadan ta teie juurde selleks, et
te teaksite, kuidas meiega lood
¨
on, ja et ta kosutaks teie sudant. 9 Ta tuleb koos Oneesimosega, e minu ustava ja armsa
vennaga, kes on teie seast. Nad
¨ ¨
˜
raagivad teile koigest, mis siin
toimub.
10 Teile saadavad tervitusi
mu kaasvang Aristarhos, f Bar˜
nabase nobu Markus g (tema
¨
kohta te saite kasu, et peate ta
˜
vastu votma, h kui ta teie juurde tuleb) 11 ja Jeesus, keda
nimetatakse Justuseks; nemad
¨
˜
on umberloigatute seast. Ne¨ ¨
mad on mu ainsad kaastoolised Jumala kuningriigi1 heaks
ja nad on mulle suureks toeks
ja abiks. 12 Teile saadab tervitusi ka Kristus Jeesuse ori
Epafras, i kes on teie seast. Ta
palvetab alati tuliselt teie eest,
¨
et te ei minetaks kupsust ja
¨ ¨
˜
jaaksite vankumatuks koiges,
mis on Jumala tahe. 13 Ma
¨
˜
kinnitan teile, et ta naeb kovasti vaeva teie heaks ja nende
heaks, kes on Laodikeias ning
Hierapolises.
14 Teile saadavad tervitusi ka armas arst Luukas j ja
Deemas. k 15 Tervitage minu
˜
˜
4:5 1 Voib tolkida ka „ostke endale
˜
˜
aega”. 4:11 1 Voib tolkida ka „kuninga˜
valitsuse”. (Vt „Sonaseletusi”.)

KOLOSLASTELE 4:16 – 1. TESSALOONIKLASTELE 1:7
poolt vendi Laodikeias ning
˜
¨
ode Numfat ja kogudust tema
a 16 Kui see kiri on teimajas.
le ette loetud, korraldage nii,
et seda loetaks b ka Laodikeia koguduses ja et teil loetaks ka Laodikeiast
tulevat
¨
kirja. 17 Oelge Arhipposele: c

PTK 4
a Ro 16:5
1Ko 16:19

b 1Te 5:27
c Flm 1, 2


Teine veerg
a 2Te 3:17
b Flp 1:7
Flm 9
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¨
¨
„Taida hoolega teenistusules¨
annet, mille sa meie isanda jar˜
gijana vastu votsid.”
18 Siin on minu, Pauluse
tervitus, mille ma olen kirju˜
¨
tanud omaenda kaega. a Moelge
mu vangiahelatele. b Arm olgu
teiega!

ESIMENE KIRI

T E S S A LO O N I K L A S T E L E
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Tervitused (1)
¨
Tanu tessalooniklaste usu eest (2–10)
2 Pauluse teenistus Tessaloonikas (1–12)
˜
Tessalooniklased
votsid vastu
˜
Jumala sona (13–16)
Paulus
igatseb tessalooniklasi
¨
naha (17–20)
¨
3 Paulus ootab labematult
Ateenas (1–5)
˜
Head sonumid Timoteoselt (6–10)
Palve tessalooniklaste eest (11–13)

Pauluselt, Silvaanuselt1 ja
1 Timoteoselt
Tessaloonika
¨
a

b

kogudusele, kes kuulub uhte
Jumala, meie isaga, ning meie
isanda Jeesus Kristusega.
Armu2 ja rahu teile!
¨
2 Me t aname alati oma
palvetes Jumalat teie eest, c
3 kui meenutame Jumala ja
Isa ees teie ustavaid tegusid,
seda, millist vaeva te olete ar¨
mastusest nainud ja kuidas te
¨
olete vastu pidanud tanu sel˜
˜
1:1 1 Sama kes Siilas. 2 Voib tolkida ka
¨
¨
„arateenimata lahkust”, „ulimat headust”.

4 Hoiatus hooruse eest (1–8)
Osutage veel rohkem armastust (9–12)
Tegelege oma asjadega (11)
Need, kes on surnud Kristuse
˜
¨
omadena, tousevad ules esmalt (13–18)
¨
5 Jehoova paeva tulemine (1–5)
„Rahu ja julgeolek!” (3)
¨
¨
¨
Pusige arkvel, sailitage kaine
˜
m
oistus
(6–11)
¨
Uleskutsed (12–24)
Viimased tervitused (25–28)

PTK 1
a Ap 15:22
1Pe 5:12

b Ap 16:1, 2
c 2Te 1:11, 12


Teine veerg
a 1Pe 1:3, 4
b 1Ko 11:1
Flp 3:17
2Te 3:9

c 1Pe 2:21
d 1Te 2:14

lele, et olete lootnud a meie
isanda Jeesus Kristuse peale.
4 Me ju teame, vennad, et Jumal armastab teid ja on teid
valinud. 5 Kui me kuulutasi˜
me teile head sonumit, ei tul˜
nud see teie juurde ainult sona¨
¨
ga, vaid ka puha vaimu ja sugava veendumusega. Te ju teate,
mida me teie juures olles teie
heaks tegime. 6 Ja te hakka¨
site jargima meie b ja Isanda
eeskuju. c Kuigi teil oli rohkesti
˜
katsumusi, votsite siiski Juma˜ ˜
˜
la sona vastu d roomuga, mida
¨
annab puha vaim. 7 Nii olete
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˜
saanud eeskujuks koigile usklikele Makedoonias ja Ahhaias.
˜
8 Jehoova1 sona pole teie
¨
juurest levinud mitte uksnes
Makedooniasse ja Ahhaiasse,
vaid teie usust Jumalasse on
kuuldud igal pool, a nii et meil
¨ ¨
pole vaja enam midagi raa˜
¨ ¨
kida. 9 Koik raagivad, kuidas
me esimest korda teiega koh¨
tusime ja kuidas te hulgasite
oma ebajumalad b ning saite
˜
elava ja toelise Jumala orjadeks 10 ja hakkasite ootama
taevast tema poega Jeesust, c
¨
¨
kelle ta surnuist on ules arata¨ ¨
nud ja kes paastab meid tulevasest Jumala vihast. d
Kahtlemata te teate, vennad, et meie tulek teie juurde ei olnud asjatu. e 2 Kuigi me olime kogenud kannatusi ja teotavat kohtlemist Fi˜
lippis, f nagu te teate, votsime
siiski oma Jumala abiga julgu¨ ¨
se kokku, et raakida teile Ju˜
mala head sonumit g hoolimata suurest vastupanust1.
˜
3 Meie nouanded ei rajane
ekslikel arusaamadel ega ole
¨
oeldud ebapuhastel ajenditel
˜
voi teie petmiseks, 4 vaid Jumal on arvanud heaks usalda˜
da meile hea sonumi, ning see¨
¨ ¨
parast ei puua me oma jutuga meeldida mitte inimestele,
¨
vaid Jumalale, kes uurib labi
¨
meie sudame. h
5 Te ju teate, et me ei meelitanud teid ega silmakirjat¨ ¨
senud omakasupuudlikult teie
i
ees — Jumal on tunnistaja!
6 Ka ei soovinud me, et inimesed meid austaksid, ei teie
ega teised, kuigi me Kristu-

2

˜
¨
1:8 1 Vt lisa A5. 2:2 1 Teine voimalik ta˜
˜
hendus: „head sonumit suure voitlusega”.

1. TESSALOONIKLASTELE 1:8–2:15
PTK 1
a 2Te 1:4
b 1Ko 10:14
1Ko 12:2
Ga 4:8
1Jo 5:21

c Ap 1:10, 11
Tt 2:13

d 1Te 5:2
2Pe 3:12


PTK 2
e Ap 17:1, 4
f Ap 16:12
Ap 16:22–24

g Ap 17:1, 2
˜

h Op 17:3
Jer 11:20

i Ap 20:33
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a 2Ko 11:9
2Te 3:8, 10

b Joh 15:13
c Joh 13:35
d Ap 18:3
Ap 20:34
2Ko 11:9
2Te 3:8, 10

e Ap 20:31
f 1Ko 4:15
g Ef 4:1
Kol 1:10
1Pe 1:15

h Lu 22:28–30
i 1Pe 5:10
j 1Te 1:2, 3
k Ap 17:5
l Ap 2:22, 23
Ap 7:52

˜
se apostlitena oleksime voinud
olla teile kulukaks koormaks. a
7 Selle asemel me kohtlesime teid hellalt otsekui ime˜
tav ema, kes hoolitseb ornusega oma laste eest. 8 Kuna me
olime teisse kiindunud, andsi˜ ˜
me teile roomuga mitte ainult
˜
Jumala hea sonumi, vaid ka
b
iseendid, sest te saite meile
¨
vaga armsaks. c
9 Vennad, kindlasti on teil
¨ ¨
meeles meie too ja vaev. Kui
me kuulutasime teile Jumala
˜
¨ ¨
head sonumit, siis tootasime
¨ ¨
¨
ood ja paevad, et mitte panna
teie peale kulukat koormat. d
10 Teie ja Jumal olete tunnis˜
tajaks, kui ustavalt, oiglaselt
ja laitmatult me kohtlesime
teid, kes te usute. 11 Teile
¨
on hasti teada, et me ergutasime, julgustasime ja innustasi¨
me teist igauht e nagu isa f oma
lapsi, 12 et teie teod tooksid
au Jumalale, g kes kutsub teid
oma kuningriiki1 h ja auhiilgusse. i
¨
13 Me taname Jumalat lakkamata j ka selle eest, et kui te
˜
kuulsite meilt Jumala sona, ei
˜
votnud te seda vastu inimeste
˜
sonana, vaid sellena, mis see
˜
˜
toepoolest on: Jumala sonana, mis tegutseb teis, kes te
˜
usute. 14 Teie, vennad, votsite eeskujuks Juudamaal asuvad Jumala kogudused, kes
¨
kuuluvad uhte Kristus Jeesusega, sest teiegi olete kannata¨
nud oma kaasmaalaste kae
¨
¨
labi k nagu nemad juutide kae
¨
labi, 15 kes koguni tapsid
meie isanda Jeesuse l ja paljud
˜
˜
2:12 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus˜
¨
˜
se”. (Vt „Sonaseletusi”, marksona „Jumala kuningriik”.)

1. TESSALOONIKLASTELE 2:16–4:2
prohvetid ning kiusasid meidki taga. a Nad ei ole Jumalale
¨
meeleparased ja seisavad vas˜
tu sellele, mis on koigi inimeste huvides, 16 sest nad takistavad meid kuulutamast mittejuutidele ja aitamast neil saa˜
¨
¨ ¨
da paastet. b Nonda lahevad
¨
nad oma pattudega ule igasu¨ ¨
guse piiri. Ent nuud on nende
peal Jumala viha. c
17 Vennad, kui me olime
¨
teist luhikest aega lahus olnud (ainult vahemaa poolest,
¨
mitte oma sudames), tundsime
¨
teie jarele suurt igatsust ja te˜
gime koik endast oleneva, et
¨
¨
teid jalle naha. 18 Niisiis me
tahtsime tulla teie juurde —
jah, mina, Paulus, proovisin
¨ ¨
tulla kull uks ja teinegi kord —,
˜
aga Saatan tokestas meie tee.
19 Sest kes on meie lootus,
˜ ˜
¨
room ja auparg1 meie isanda
Jeesuse ees tema kohaloleku
ajal? Kas mitte teie? d 20 Jah,
˜ ˜
teie olete meie au ja room.
¨
Seega, kui me1 ei labenud enam oodata, otsusta¨ ¨
sime jaada ise Ateenassee 2 ja
saata teie juurde Timoteose f —
meie venna ja Jumala teeni˜
ja1, kes kuulutab head sonumit
˜
Kristusest —, et te saaksite joudu juurde ja teie usk tugevneks,
˜
3 nii et te raskustes koikuma ei
¨ ¨
looks, sest te ju teate, et neist
¨ ¨
pole paasu. g 4 Juba siis, kui
¨ ¨
olime teie juures, raakisime teile, et meid ootavad ees rasku¨
sed, ja nii ongi lainud, nagu te
teate. h 5 Kui ma siis ei malla-

3

PTK 2
a Mt 23:34

b Lu 11:52
Ap 13:49, 50

c Ro 1:18

d 1Te 5:23
2Te 1:4


PTK 3
e Ap 17:15

f Ap 16:1, 2
Ro 16:21
1Ko 16:10

g Ap 14:22
1Ko 4:9
1Pe 2:21

h 1Te 2:14
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a 1Te 3:2
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2Ko 11:3

c Ap 18:5

d 2Te 1:4

e 2Te 1:3

f 1Te 4:9
2Te 1:3

g 1Ko 1:8

h 1Te 2:19

1Te 5:23
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˜
2Te 2:1, 2
2:19 1 Voib tolkida ka „auhind”. 3:1
˜
˜

1 Voib tolkida ka „ma”. Mitmuse vormi˜
ga vois Paulus viidata endale. 3:2 1 TeiPTK 4
˜
¨
¨ ¨
ne voimalik tahendus: „Jumala kaastoo- i Kol 1:10
lise”.
1Pe 2:12
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nud enam oodata, saatsin ma
tema, et kuulda, kas te ole¨ ¨
te jaanud ustavaks. a Ma kart˜
sin, et voib-olla on kiusaja b teid
mingil moel kiusatusse viinud
¨ ¨
¨
¨
ja meie too on tuhja lainud.
˜
6 Kuid Timoteos, kes jou¨
dis asja teie juurest tagasi, c
˜
¨
˜
toi meile haid sonumeid teie
ustavuse ja armastuse kohta
¨ ¨
ning raakis, et te meenutate
meid alati soojusega ja igatse¨
te meid naha nagu meie teidki. 7 Seega, vennad, on teie
˜
ustavus meid lohutanud koi¨
gis meie hadades ja kannatus¨
tes. d 8 Teadmine, et te pusite
vankumatult meie isanda tee˜
nistuses, annab meile uut jou¨
¨
du. 9 Kuidas kull tanada Ju˜ ˜
malat roomu eest, mida me
¨
teie parast tunneme? 10 Me
¨ ¨
¨
anume Jumalat ood ja paevad,
¨
et saaksime naha teid silmast
˜
silma ja aidata teil korvaldada
˜
teie usu norku kohti. e
11 Aidaku meie Jumal ja Isa
ning meie isand Jeesus meil
˜
teie juurde jouda. 12 Lasku
meie isand teil kasvada, jah,
tehku teid rikkaks armastuse
¨
poolest, et te armastaksite uks˜
teist f ja koiki, just nagu meiegi armastame teid, 13 nii et
¨
¨
tanu temale oleks teie suda kin¨
del ja puhaduses laitmatu meie
Jumala ja Isa ees g Jeesuse,
˜
¨
meie isanda, ja koigi tema puhade kohaloleku ajal. h
Vennad, me oleme teid
˜
opetanud, kuidas Jumala¨
le meeleparaselt elada, i ja seda
te teetegi. Aga me palume
ja innustame teid meie isanda Jeesuse nimel, et te selles veelgi edeneksite. 2 Te ju
teate, millised juhendid me tei-

4
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le meie isanda Jeesuse nimel
andsime.
3 Jumal tahab, et te oleksi¨
te puhad a ja hoiduksite hooru¨
sest1. b 4 Igauhel teist tuleks
¨
hoida oma keha1 c puhana d ja
au sees, 5 mitte olla talitsematu, ihar, e nagu seda on rahvad, kes ei tunne Jumalat. f
6 Mitte keegi ei tohiks astuda
¨
¨
ule sundsuse piiridest ja teha
oma vennale kahju, sest Jehoova karistab selliste pattude eest, nagu me oleme teile
¨
˜
juba oelnud ja teid selgesonaliselt hoiatanud. 7 Jumal pole
˜
ju kutsunud meid elama kol¨
vatut elu, vaid olema puhad. g
8 Kes ei hooli sellest, pole
hoolimatu mitte inimese, vaid
Jumala vastu, h kes annab tei¨
le oma puha vaimu. i
9 Aga vennalikust armastusest j ei ole meil vaja teile kir˜
jutada, sest Jumal on teid ope¨
tanud uksteist armastama. k
10 Te armastate oma vendi
kogu Makedoonias, aga me ergutame teid, vennad, armas¨
¨
tust veelgi rohkem ules naitama. 11 Olgu teil sihiks elada
vaikset elu, l tegeleda oma as¨ ¨
¨
jadega m ja teha tood oma ka˜
tega, n nagu me teid opetasime, 12 et te elaksite kombekalt nende keskel, kes ei kuulu
˜
kogudusse, o ega soltuks teistest.
13 Samuti, vennad, me ei taha, et te oleksite teadmatuses nende suhtes, kes magavad surmaund, p et te ei kurvastaks nii nagu need, kel
pole lootust. q 14 Sest kui me
¨
usume, et Jeesus suri ja arata˜
4:3 1 Kr porneia. (Vt „Sonaseletusi”.)
˜
˜
4:4 1 Sona-sonalt „anumat”.
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¨
ti ules, a siis usume ka, et Jumal kogub tema kaudu kokku
need, kes magavad surmaund,
et nad oleksid koos Jeesuse¨
ga. b 15 Me utleme teile Je˜
˜
hoova sona pohjal, et need
meist, kes on elus Isanda kohal˜
oleku ajal, ei joua mingil moel
ette neist, kes magavad surmaund, 16 sest Isand ise tu¨
leb taevast alla peaingli c kaski¨ ¨
va huuuga, Jumala trompet
¨
kaes, ning need, kes on sur˜
nud Kristuse omadena, touse¨
¨
vad ules esmalt. d 17 Seejarel
˜
tommatakse need meist, kes
¨
˜
elavad, pilvedes ules, e et voiksime olla nendega koos ja kohtuda oma isandaga f taevas. Nii
me saame olla kogu aeg koos
oma isandaga.g 18 Julgustage
¨
˜
uksteist nende sonadega.
Mis puutub aegadesse ja
¨ ¨
¨
maaratud paevadesse, vennad, siis sellest pole tarvis tei¨
le kirjutada. 2 Te teate vaga
¨
¨ h
hasti, et Jehoova paev tuleb
¨ ¨
justnagu varas oosel. i 3 Kui
¨
inimesed utlevad: „Rahu ja
julgeolek!”, tabab neid oota¨
¨
matult having, j niisama akki,
¨
nagu sunnitusvalud tabavad
lapseootel naist, ja nad ei saa
˜
selle eest pogeneda. 4 Teie
aga, vennad, ei ole pimedu¨
ses, et see paev saaks taba¨
da teid nagu paevavalgus var˜
gaid, 5 sest te koik olete val¨
guse ja paeva pojad. k Meie
¨ ¨
l
pole o
¨ o ega pimeduse omad.
6 Argem siis magagem nagu
¨
¨
teised,m vaid pusigem arkvel n
¨
˜
ja sailitagem kaine moistus. o
7 Sest kes magavad, magavad
¨ ¨
oosel, ja kes end purju joovad,
¨ ¨
on purjus oosel. p 8 Aga meie,
¨
¨
paeva pojad, sailitagem kaine
˜
¨
moistus ning pangem umber

5

¨ ¨
1. TESSALOONIKLASTELE 5:9 – 2. TESSALOONIKLASTELE, luhiulevaade 1576
usu ja armastuse rinnaturvis
¨
¨ ¨
ja pahe paastelootuse kiiver. a
¨
9 Jumal ei valinud meid ju valja selleks, et valada meie peale oma viha, vaid et me saak¨ ¨
sime paaste b oma isanda Jeesus Kristuse kaudu. 10 Jee˜
sus suri meie eest, c et voiksime
¨
˜
elada koos temaga, ukskoik
¨
˜
kas oleme arkvel voi unes1. d
¨
¨
11 Seeparast julgustage1 uks¨
teist ja tugevdage uksteise vaimu, e nagu te seda teetegi.
12 Me palume teid, vennad, pidage lugu neist, kes
˜
¨ ¨
teevad teie seas kovasti tood
ja juhatavad teid Isanda teenistuses ja manitsevad teid.
˜
13 Hinnake neid korgelt nen¨ ¨
¨
de too parast. f Hoidke omavahel rahu. g 14 Samuti palume teid, vennad, hoiatage
¨
neid, kes toimivad isepaiselt, h
lohutage masendunuid, toeta˜
˜
ge norku, olge kannatlikud koigiga. i 15 Vaadake, et keegi
teist ei tasuks halba halvaga,j
¨ ¨
vaid puudke alati teha head
¨
˜
uksteisele ja ka koigile teistek
le.
˜
˜
5:10 1 Voib tolkida ka „surmaunes”.
˜
˜
5:11 1 Voib tolkida ka „lohutage”.
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˜ ˜
16 Olge alati ro omsad. a
17 Palvetage
lakkamata. b
¨
˜
18 Tanage koige eest. c Seda ootab Jumal teilt kui Kris¨
¨
tus Jeesuse jungreilt. 19 Arge summutage
Jumala
vaimu
¨
˜
tuld. d 20 Arge polake proh˜
vetlikke sonumeid. e 21 Uuri˜
ge koige paikapidavust, f hoid˜
ke kovasti kinni sellest, mis on
˜
hea. 22 Hoiduge koigest halvast. g
¨
23 Rahu Jumal ise puhitse¨
gu teid taielikult. Hoitagu teie
meelsust1, elu2 ja keha igati
veatu ja laitmatuna meie isanda Jeesus Kristuse kohaloleku ajal. h 24 See, kes teid kutsub, on ustav ja ta kindlasti
˜
teeb koike seda.
25 Vennad, palvetage meie
eest. i
˜
26 Tervitage koiki vendi
¨
puha suudlusega.
27 Ma palun teid tungivalt
meie isanda nimel lugeda see
˜
kiri ette koigile vendadele. j
28 Meie isanda Jeesus Kristuse arm olgu teiega!

˜
˜
˜
˜
5:23 1 Sona-sonalt „vaimu”. 2 Sona-sonalt „hinge”.

i Ro 15:30
j Kol 4:16
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2 Seaduse
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¨ ¨
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¨
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1

Pauluselt, Silvaanuselt1 ja
Timoteoselt a Tessaloonika
¨
kogudusele, kes kuulub uhte
meie Jumala ja Isaga ning
meie isanda Jeesus Kristusega.
2 Armu1 ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie
isandalt Jeesus Kristuselt!
3 Vennad, me tunneme ala¨
ti kohustust tanada Juma˜
lat teie eest. Selleks on poh˜
just, sest teie usk kasvab joud¨
salt ja teie armastus uksteise
¨
vastu suveneb. b 4 Me tunne¨
me uhkust teie ule c Jumala
˜
kogudustes, kui motleme teie
vastupidavusele ja usule, mida
˜
te tagakiusamise all ja koi¨
¨
gis oma raskustes ules naita˜
te. d 5 See toendab, et Jumal
˜
˜
moistab kohut oiglaselt, mis˜
¨ ¨
tottu teid peetakse vaariliseks
¨ ¨
paasema Jumala kuningriiki1,
mille nimel te kannatategi. e
˜
˜
6 Jumal on toesti oiglane,
kui ta tasub viletsusega nei˜
le, kes teile kannatusi pohjustavad. f 7 Ent teie, kes kannatate, saate kergendust koos
meiega, kui meie isand Jeesus
¨
ilmub g taevast oma vagevate
inglitega h 8 leegitsevas tules
¨
ja maksab katte neile, kes ei
tunne Jumalat ja kes ei kuule˜
tu heale sonumile meie isanda
Jeesuse kohta. i 9 Neid karis¨
tatakse sellega, et nad havita¨
takse igaveseks j — nad puhitakse minema meie isanda pal¨
ge eest ja nad ei nae enam
˜
¨
tema vorreldamatut vage —
10 sel ajal, kui ta tuleb, et olla
¨
austatud koos oma puhadega
˜
ja imetletud koigi nende seas,
˜
˜
1:1 1 Sama kes Siilas. 1:2 1 Voib tolkida
¨
¨
ka „arateenimata lahkust”, „ulimat hea˜
˜
dust”. 1:5 1 Voib tolkida ka „kuninga˜
valitsusse”. (Vt „Sonaseletusi”.)
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1Te 4:9, 10

c 1Te 2:19
d 1Te 1:6
1Te 2:14
1Pe 2:21

e Ap 14:22
Ro 8:17
2Ti 2:12

f Ro 12:19
Ilm 6:9, 10

g Lu 17:29, 30
1Pe 1:7

h Mr 8:38
i Ro 2:8
j 2Pe 3:7
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PTK 2
b Mt 24:3
c 1Te 4:17
d 1Jo 4:1
e Sef 1:14
2Pe 3:10

f 1Ti 4:1
2Ti 2:16–18
2Ti 4:3
2Pe 2:1
1Jo 2:18, 19

g Mt 7:15
Ap 20:29, 30

h 2Pe 2:1, 3
i Ap 20:29, 30
1Ko 11:18, 19
1Jo 2:18

¨
¨
kes on naidanud ules usku
˜
meie antud tunnistuse tottu.
¨
11 Selleparast me palvetame alati teie eest, et meie Ju¨ ¨
mal peaks teid kutsumise vaa˜
riliseks a ning viiks oma jouga
˜
˜
¨
lopule koik talle meeleparase
˜
ja laseks korda minna koigil
˜
teie usutegudel. 12 Nii tostetakse meie isanda Jeesuse
nimi ausse teie kaudu ja teid
¨
austatakse tanu temale meie
Jumala ja meie isanda Jeesus
¨ ¨
Kristuse armu mooda.
¨ ¨
¨ ¨
Kui nuud raakida meie
isanda Jeesus Kristuse kohalolekust b ja sellest, et meid
kogutakse tema juurde, c siis
me palume teid, vennad, 2 et
te kergesti segadusse ei sa¨
tuks ega laseks end hairi˜
da monest prohvetlikust kuu¨
lutusest, d mis naib olevat Ju˜
˜
malalt, monest suulisest so˜
numist voi meile omistatud
¨
kirjast, milles vaidetakse, et
¨
¨ e
on
juba kaes.
Jehoova1
p
aev
¨
3 Argu keegi teid mingil vii¨
sil eksitagu, sest see paev ei
saabu enne, kui on toimunud
usust taganemine1 f ja saanud
¨
avalikuks seaduse eiraja, g havingu poeg. h 4 Ta on vasta˜
¨
˜
ne ja tostab ennast ule koigi,
˜
keda peetakse jumalateks voi
keda kummardatakse, ning istub Jumala templisse ja esi¨
neb jumalana. 5 Kas maleta¨ ¨
te, ma raakisin teile neist asjadest, kui olin teie juures?
¨ ¨
6 Nuud te teate, mis teda takistab, nii et ta saab avalikuks alles siis, kui tema aeg on
¨
˜
kaes. 7 Tosi, see seaduse eiraja salaja juba tegutseb, i aga

2

2:2 1 Vt lisa A5. 2:3 1 Kr apostasia, mis
¨
˜
kannab endas peale hulgamise motet ka
¨
massamisest.

2. TESSALOONIKLASTELE 2:8–3:12

¨ ¨
˜
see jaab nonda ainult seniks,
˜
kuni korvaldatakse teelt see,
kes teda takistab. 8 Siis saab
avalikuks see seaduse eiraja,
˜
kelle meie isand Jeesus korval¨
¨
dab oma suust lahtuva vaega a
˜
ja kellele ta teeb lopu oma kohaloleku avalikuks saamise
ajal. b 9 See seaduse eiraja te˜
gutseb Saatana mojutusel, c nii
¨
¨
et sunnib igasuguseid vagevaid
¨
tegusid, eksitavaid tunnustah¨
ti, imesid, d 10 ulekohut ja pet¨
tust.e Ta eksitab neid, kes lahe¨
vad havingusse karistuseks sel˜
le eest, et neis pole toearmas¨ ¨
tust, mis tooks neile paaste.
¨
11 Seeparast lasebki Jumal
neid eksitada, nii et nad hakkavad uskuma valet, f 12 ja nad
˜
˜
koik moistetakse hukka, kuna
˜
nad pole uskunud tode, vaid on
¨
tundnud heameelt ulekohtust.
13 Vennad, kes te olete Jehoovale armsad, me tunneme
¨
alati kohustust tanada Jumalat teie eest, sest teid, kes te
˜
usute tode, valis Jumal juba
¨
¨ ¨
¨
alguses valja g paasteks ja puhitses oma vaimuga. h 14 Ta
˜
on kutsunud teid hea sonumi kaudu, mida me kuulutame, et teile saaks osaks samasugune au nagu meie isandale Jeesus Kristusele. i 15 Nii¨ ¨
siis, vennad, jaage kindlaks j ja
pidage kinni sellest, mida tei˜
˜
le on opetatud k suuliselt voi
˜
mida te olete oppinud meie
kirjadest. 16 Meie isand Jeesus Kristus ning Jumal, meie
isa, kes meid armastab l ja on
meid julgustanud igavese julgustusega ning andnud meile
oma armust imelise lootuse, m
¨
17 kosutagu teie sudant ja
tehku teid tugevaks, et te ala¨ ¨
ti teeksite ja raagiksite head.
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˜
Ja lopuks, vennad, palvetage edaspidigi meie eest, a et
˜
Jehoova sona leviks kiiresti b ja
et inimesed austaksid seda nii
¨ ¨
nagu teie 2 ning et me paa˜
seksime oelate ja jumalatute
¨
˜
kaest, c sest mitte koigil ei ole
usku. d 3 Aga Isand on ustav
ning teeb teid vankumatuks ja
kaitseb teid Saatana1 eest.
¨
¨
4 Meie kui Isanda jarelkaijad
oleme veendunud, et te toimite
¨ ¨
nuud ja ka edaspidi meie juht¨ ¨
¨
nooride jargi. 5 Juhtigu Isand
¨
˜
teie sudant oiges suunas, et te
armastaksite Jumalat e ja peaksite Kristuse teenistuses vastu. f
¨
6 Me kasime teid, vennad,
meie isanda Jeesus Kristuse
nimel, et te hoiaksite eemale
igast vennast, kes toimib ise¨
paiselt, g mitte nende juhen¨
dite1 jargi, mis te meilt olete saanud2. h 7 Te teate ju, et
˜
teil tuleks meid eeskujuks votta, i sest meie ei toiminud teie
¨
seas isepaiselt 8 ega olnud
¨ ¨
kellegi juures muiduleivasoo¨ ¨
jad.j Vastupidi, me tegime ood
¨
¨ ¨
ja paevad tood, et mitte panna kellegi peale kulukat koormat. k 9 Mitte et meil poleks
˜
oigust teilt midagi saada,l vaid
me tahtsime olla teile eeskujuks. m 10 Me tavatsesime ju
¨
teie juures olles oelda: „Kes
¨ ¨
¨
ei taha tood teha, argu ka
¨ ¨
soogu.” n 11 Me oleme kuul˜
nud, et moned teie seast toi¨
¨
mivad isepaiselt o ega tee uldse
¨ ¨
tood ning sekkuvad asjadesse,
mis neisse ei puutu. p 12 Neid
¨
me kasime ja manitseme meie
isanda Jeesus Kristuse nimel,

3

˜
˜
˜
3:3 1 Sona-sonalt „Kurja”. 3:6 1 Sona˜
¨
˜
sonalt „selle parimuse”. 2 Teine voima¨
lik tahendus: „mis ta meilt on saanud”.
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2. TESSALOONIKLASTELE 3:13 – 1. TIMOTEOSELE 1:3

et nad teeksid vaikselt oma
¨ ¨
¨ ¨
tood ja sooksid enda teenitud
a
leiba.
¨
13 Teie aga, vennad, arge
¨
tudige head tegemast. 14 Kui
˜
˜
moni ei vota kuulda meie kir¨
jas oeldut, siis juhtige talle
¨
˜
tahelepanu1 ja lopetage tema¨
¨
b
ga labikaimine, et ta tunneks
¨
¨
habi. 15 Ometi arge pidage
˜
˜
¨
3:14 1 Voib tolkida ka „margistage ta”.

PTK 3
a Ef 4:28

b 2Te 3:6


Teine veerg
a 1Te 5:14

b Joh 14:27

c 1Ko 16:21
Kol 4:18

teda vaenlaseks, vaid manitsege teda a nagu venda.
16 Andku rahu isand ise
teile rahu igal viisil. b Isand
˜
olgu teie koikidega!
17 See on minu, Pauluse
tervitus, mille ma olen kirju¨
tanud omaenda kaega c ja mis
˜
˜
toendab mu kirjade oigsust;
nii ma kirjutan.
18 Meie isanda Jeesus Kris˜
tuse arm olgu teie koikidega!

ESIMENE KIRI

T I M OT E O S E L E
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Tervitused (1, 2)
˜
Hoiatus valeopetajate eest (3–11)
Paulusele osutatud arm (12–16)
Igaviku kuningas (17)
˜
˜
Hea voitluse voitlemine (18–20)
˜
2 Palve
k
oiksuguste
inimeste eest (1–7)
¨
¨
Uks Jumal, uks vahemees (5)
¨
Tapselt vastav lunastushind (6)
˜
Nouanded meestele ja naistele (8–15)
Riietuge tagasihoidlikkusega (9, 10)
˜
¨
3 Nouded ulevaatajatele (1–7)
˜
Nouded koguduseabilistele (8–13)
¨
¨
Jumalale puhendumuse puha
saladus (14–16)
˜
4 Hoiatus deemonite opetuse
eest (1–5)

Kristus Jeesuse
¨ ¨
1 Pauluselt,
apostlilt, Jumala, meie paast-

ja, ja Kristus Jeesuse, meie loo¨
tuse kasul a 2 Timoteosele,1 b
˜
oma toelisele pojale c usuteel.
¨
1:2 1 Nimi Timoteos tahendab „Jumalat
austav”.

Kuidas olla Kristuse tubli teenija (6–10)
¨
Keha treenimine ja puhendumus
Jumalale (8)
¨
˜
Jalgi, kuidas sa opetad (11–16)
5 Kuidas kohelda noori ja vanu (1, 2)
Lesknaiste toetamine (3–16)
Pere eest hoolitsemine (8)
Austage kogudusevanemaid, kes
¨
˜
naevad kovasti vaeva (17–25)
˜
Natuke veini on kohule hea (23)
6 Ori austagu oma isandat (1, 2)
˜
Valeopetajad ja rahaarmastus (3–10)
˜
Nouandeid Jumala teenijale (11–16)
Olge rikkad heade tegude
poolest (17–19)
„Hoia enda hoolde antud vara” (20, 21)

PTK 1
a 1Pe 1:3, 4

b Ap 16:1, 2
Flp 2:19, 20

c 1Ko 4:17

Armu,1 halastust ja rahu Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt Kristus Jeesuselt!
3 Nagu ma ergutasin sind
¨ ¨
jaama Efesosse, kui olin
˜
˜
¨
1:2 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
kust”, „ulimat headust”.

1. TIMOTEOSELE 1:4–20
minemas Makedooniasse, nii
¨ ¨
teen ma seda ka nuud, nimelt
selleks, et sa keelaksid teata˜
vaid inimesi opetamast teist˜
¨ ¨
suguseid opetusi 4 ning poo¨
ramast tahelepanu valejuttudele a ja sugupuudele. Neist asjadest pole mingit kasu,b vaid
need kutsuvad esile viljatuid arutelusid ega paku midagi sellist, mis tuleks Jumalalt ja tugevdaks usku.
¨ ¨
5 Nende juhtnooride sihiks
on armastus, c mis tuleneb
¨
¨
puhtast sudamest, heast sudametunnistusest ja silmakir˜
jatsematust usust. d 6 Moned
˜
˜
on koik selle korvale heitnud
¨ ¨
¨
ja poordunud tuhjade juttude poole. e 7 Nad tahavad olla
˜
seaduseopetajad, f kuid nad ei
˜
¨ ¨
moista seda, mida raagivad ja
˜
¨
mida nad nii jouliselt vaidavad
˜
oige olevat.
8 Me teame, et Moosese
˜
seadus on hea, kui seda oigesti rakendada 9 ning tunnistada, et seadust pole kehtes˜
¨
tatud mitte oigete parast,
¨
vaid nende parast, kes eira˜
vad seadust, g kes on torksad, jumalakartmatud, patused, ustavusetud, kes ei hooli
¨
puhadest asjadest, kes on isa˜
tapjad ja ematapjad, mortsukad, 10 hoorajad,1 homosek¨ ¨
suaalid,2 inimroovijad, valeta˜
jad, valevandujad voi kes teevad mida tahes muud, mis
˜
˜
on vastuolus oige3 opetusega. h
˜
˜
˜
11 See opetus pohineb onne˜
˜
liku Jumala vorratul heal so¨
numil, mis minu katte on usaldatud. i
˜
¨
˜
1:10 1 Vt „Sonaseletusi”, marksona
˜
˜
„hoorus”. 2 Voib tolkida ka „mehed, kes
˜
˜
magavad meestega”. 3 Voib tolkida ka
„tervistava”, „kasuliku”.
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l 2Ti 2:16–18

¨
12 Ma olen tanulik meie
isandale Kristus Jeesusele,
˜
kes on andnud mulle joudu,
selle eest, et ta pidas mind
¨ ¨
usaldusvaarseks ja andis mul¨
le ulesande oma teenistuses, a 13 olgugi et ma varem
olin teotaja, tagakiusaja ja jultunud mees. b Kuid minu peale on halastatud, sest ma tegutsesin tollal teadmatuses ja
mul puudus usk. 14 Aga ma
¨
olen saanud ulirohkelt meie
isanda armu koos usu ja
Kristus Jeesuse armastuse˜
¨
ga. 15 Toesed ja taiesti usal¨ ¨
˜
dusvaarsed on need sonad:
Kristus Jeesus tuli maailma
¨ ¨
paastma patuseid. c Ja mina
olen nende seast suurim. d
16 Kuid minu peale on halas˜
tatud, et Kristus Jeesus voiks
¨
minu kui suurima patuse naite varal ilmutada oma kannatlikkust. Nii on minust saanud eeskuju neile, kes edaspidi oma usu temale rajavad, et
saada igavene elu. e
17 Igaviku kuningale, f ka¨
dumatule, g nahtamatule, h ainsale Jumalale i kuulugu austus
ja au igavesest ajast igavesti!
Aamen.
¨
18 Selle ulesande usaldan
ma sulle, mu poeg Timoteos,
˜
kooskolas sinu kohta lausu˜
tud prohvetlike sonadega, et
˜
sa nende varal voitleksid ikka
˜
head voitlust j ning 19 hoiak¨
sid oma usku ja puhast suda˜
metunnistust. k Moned on mi¨
netanud sellise sudametunnis¨
tuse ja nende usk on lainud
˜
pohja nagu laev. 20 Nende
¨
hulgas on Humenaios l ja Aleksandros. Ma olen andnud nad
¨
ule Saatanale,1 m et nad saak-

m 1Ko 5:5, 11

¨
1:20 1 St nad heideti kogudusest valja.
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a 1Ti 4:7
2Ti 4:3, 4
Tt 1:13, 14
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2Ti 2:14

c Ro 13:8
d Ga 5:6
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2Ti 2:16–18

f Jk 3:1
g Ga 3:19
h 2Ti 1:13
Tt 1:7, 9

i Ga 2:7, 8
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˜
sid karistuse kaudu opetust
ega teotaks enam Jumalat.
˜
¨
Eelkoige kutsun ma ules
esitama
anumisi,
pal¨
veid, eestpalveid ja tanupal˜
veid koiksuguste inimeste eest,
˜
˜
2 kuningate ja koigi voimu˜
kandjate eest, a et me voiksime
elada rahulikku ja vaikset elu,
¨
¨
teenides Jumalat taieliku pu˜
hendumuse ja tosise suhtumisega. b 3 See on hea ja meel¨ ¨
div meie paastja, Jumala sil˜
c
mis, 4 kes tahab, et koiksu¨ ¨
gused inimesed paaseksid d ja
˜
˜
¨
opiksid tode hasti tundma.
¨
¨
5 On uks Jumal e ning uks vahemees f Jumala ja inimeste vahel, g inimene Kristus Jeesus, h
¨
6 kes andis iseenda tapselt
˜
vastavaks lunastushinnaks koigi1 eest. i Sellest antakse tunnistust omal ajal. 7 Sel ees¨
¨ ¨
margil maaratigi mind kuulu˜
tajaks j ja apostliks, k opetama
˜
mittejuutidele l usku ja tode. Ma
¨ ¨
˜
raagin tott, ma ei valeta.
8 Ma soovin, et igas teie ko˜
gunemispaigas tostaksid Ju¨
malale ustavad mehed kaed
¨
m
n
palves ules ilma viha ja
vaidlusteta. o 9 Samuti soovin ma, et naised kaunistak¨
sid end sundsa1 riietusega, ta˜
gasihoidlikkuse ja kaine mois¨
tusega2; nad argu ehtigu end
toretsevate palmitsetud soen¨
¨
gute, kulla, parlite ega ulikallite riietega, p 10 vaid heade tegudega, nagu on kohane
naistele, kes tunnistavad end
jumalakartlikuks. q
˜
11 Naine oppigu vaikides1
ja olgu alandlik.r 12 Ma ei lu-

2

˜
˜
˜
2:6 1 Voib tolkida ka „koiksuguste ini˜
˜
¨ ¨
meste”. 2:9 1 Voib tolkida ka „vaarika”.
˜
˜
˜
2 Voib tolkida ka „terve moistusega”,
˜
˜
˜
„hea otsustusvoimega”. 2:11 1 Voib tolkida ka „rahulikult”.

1. TIMOTEOSELE 2:1–3:8
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Jer 29:7
Ju 25
Jes 45:22
Ap 17:30
Ro 5:18
1Ti 4:10

e 5Mo 6:4
Ro 3:30

f Heb 8:6
Heb 9:15

g 1Ko 11:25
h Ap 4:12
Ro 5:15
2Ti 1:9, 10

i Mt 20:28
Mr 10:45
Kol 1:13, 14

j
k
l
m
n
o
p
q
r

Ap 9:15
Ga 2:7, 8
Ga 1:15, 16
L 141:2
Jk 1:20
Flp 2:14
1Pe 3:3, 4
˜
Op 31:30
Ef 5:24
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PTK 3
f Ap 20:28
Tt 1:5–9

g Ro 12:3
1Pe 4:7

h Ap 28:7
1Pe 4:9

i 1Ti 5:17
2Ti 2:24
Tt 1:7, 9

j Ro 13:13
k Flp 4:5
Jk 3:17

l Ro 12:18
Jk 3:18

m Heb 13:5
1Pe 5:2

n Ef 6:4
o 1Ti 5:22
p Ap 22:12
1Te 4:11, 12

˜
ba naisel opetada ega mehe
¨
ule valitseda, vaid ta vaikigu1. a
13 Aadam loodi ju esimesena,
¨
seejarel Eeva. b 14 Ja ega Aadamat petetud, vaid naine oli
¨
see, kes peteti ara c ja kes sai
¨
uleastujaks. 15 Ent naisele on
¨
kaitseks lastesunnitamine, d kui
ta vaid hoiab usku, armas¨
tust ja puhadust, samuti kainet
˜
moistust. e
˜
˜
Toesed on need sonad:
¨
¨
see, kes purgib ulevaa¨
¨ ¨
f igatseb ullast
tood.
tajaks,
¨
¨
2 Ulevaataja peab seeparast
¨
olema laitmatu, uhe naise
˜
˜ ˜
mees, koiges moodukas, kai¨
˜
ne moistusega,1 g korralik, ku¨
˜
lalislahke,2 h padev opetaja, i
¨
3 mitte joodik j ega vagivald˜
ne1, vaid moistlik2, k mitte
vaidlushimuline l ega rahaarmastaja, m 4 vaid mees, kes
¨
oma peret hasti juhib ning kel˜
le lapsed on sonakuulelikud
¨
¨
ja kaituvad hasti n 5 (sest kui
keegi ei oska omaenda peret juhtida, kuidas saab ta siis
kanda hoolt Jumala koguduse
¨ ¨
eest?), 6 mitte vastpoordu¨
nu, o et ta ei laheks uhkeks ja
talle ei saaks osaks sama kohtuotsust mis Kuradile. 7 Tal
¨
peab olema ka hea maine valp
jaspool kogudust, et temast
¨ ¨
ei hakataks raakima halba ja
¨ ¨
ta ei satuks Kuradi puunisesse.
8 Koguduseabilised pea˜
vad samuti olema t osise
suhtumisega ega tohi olla

3

˜
˜
¨ ¨
2:12 1 Voib tolkida ka „jaagu rahulikuks”.
˜
˜
˜
3:2 1 Voib tolkida ka „terve moistusega”,
¨
„selline, kes suudab langetada haid ot˜
˜
˜ ˜
suseid”. 2 Sona-sonalt „vooraid armas˜
tav”. 3:3 1 Vastav kreeka sona annab
˜
˜
edasi motte nii kehalisest kui ka so¨
˜
˜
nalisest vagivallast. 2 Voib tolkida ka
„paindlik”, „vastutulelik”.

1. TIMOTEOSELE 3:9–4:12
kahekeelsed1. Nad ei tohi olla
suured veinijoojad ega olla kasuahned, a 9 vaid neil tuleb
¨
hoida kinni usu1 puhast sala¨
dusest puhta sudametunnistusega. b
10 Esmalt kontrollitagu nende sobivust. Ja kui nad on selli¨ ¨
sed, keda ei saa milleski suudis˜
tada, voivad nad ametisse asuda.c
11 Naised peaksid sama˜
moodi olema tosise suhtumisega ega tohi olla laimajad. d
˜
˜ ˜
Neil tuleb koiges olla moodue
kad ja ustavad.
12 Koguduseabilised olgu
¨
uhe naise mehed, kes juhi¨
vad hasti oma lapsi ja peret. 13 Need, kes tublilt teenivad, saavutavad hea maine
˜
¨
¨ ¨
ja voivad taie julgusega raakida usust Kristus Jeesusesse.
¨
14 Ma loodan kull tulla peagi sinu juurde, kuid ma kirjutan sulle siiski neist asjadest,
15 et juhul, kui ma viibin, sa
¨
teaksid, kuidas tuleb kaituda
Jumala peres, f milleks on ela˜
va Jumala kogudus, toe sammas ja alustugi. 16 Jah, see
¨
¨
Jumalale puhendumuse puha
¨ ¨
¨
saladus on aarmiselt tahtis:
¨
„Jeesus sundis inimesena, g ta
˜
¨
tunnistati oigeks, kui aratati
¨
¨
ules vaimolendina, h ta laks
inglite juurde, i temast kuulutati rahvaste seas, j temasse
˜
¨
usuti maailmas, k ta voeti ules
auhiilgusse.”
˜
¨
Jumala sonum1 utleb selgelt, et tulevastel aegadel
¨
˜
hulgavad moned usu, kuna
˜
nad votavad kuulda eksitavaid

4

˜
˜
˜
3:8 1 Voib tolkida ka „valeliku konega”.
˜
3:9 1 Viitab ilmselt kristlikule opetusele
˜
˜
tervikuna. 4:1 1 Sona-sonalt „vaim”.
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f Heb 3:6
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h 1Pe 3:18
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a 2Te 2:1, 2
2Ti 4:3, 4
2Pe 2:1

b Ap 20:29, 30
2Ti 2:16
2Pe 2:3

c 1Ko 7:36
1Ko 9:5

d Ro 14:3
e 1Mo 9:3
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1Ko 10:25

g 1Mo 1:31
h Ap 10:15
i 2Ti 2:15
j 1Ti 6:20
Tt 1:13, 14

k Joh 17:3
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m 1Ti 2:3, 4
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˜
˜
sonumeid1 a ja deemonite ope¨ ¨
tusi 2 ning valesid, mida raab
givad silmakirjatsejad, kel¨
le sudametunnistus on just˜
kui poletusrauaga armistatud.
3 Nad keelavad abielluda c ega
¨ ¨
luba suua toite, d mis Jumal on
loonud e selleks, et need, kel
¨
on usku ja kes tunnevad hasti
˜
˜
¨
tode, votaksid need vastu ta˜
nuga. f 4 Koik, mis Jumal on
¨
loonud, on ju hea g ja uhtki toitu ei tohiks maha laita, h
˜
¨
kui see voetakse vastu tanuga,
¨
5 sest seda on puhitsetud Ju˜
mala sona ja palvega.
˜
6 Kui sa need nouanded
vendadele edasi annad, oled sa
Kristus Jeesuse tubli teenija,
˜
kes on toidetud usu ja hea ope˜
tuse sonadega, millest sa oled
¨
¨
tapselt kinni pidanud.i 7 Ara
˜
¨
vota kuulda tuhiseid ja valesid
¨ ¨
jutte, j mida vanad naised raagivad, vaid treeni end sihiga tee¨
nida Jumalat puhendumusega.
8 Keha treenimisest1 on veidi kasu, ent sellest, kui Ju¨
malat puhendumusega teenida,
on kasu igas asjas, kuna sel˜
lega kaasnevad onnistused nii
praeguses kui ka tulevases
˜
˜
elus. k 9 Need sonad on toe¨
¨ ¨
sed ja taiesti usaldusvaarsed.
¨
¨
10 Selleparast me naemegi
vaeva ja pingutame. l Me oleme
pannud oma lootuse elava Ju˜
mala peale, kes on koiksugus˜
te inimeste, m eelkoige ustavate
¨ ¨
paastja. n
˜
¨
11 Seda koike kasi neil te˜
ha ja opeta neile. 12 Keegi ei peaks suhtuma sinus˜
¨
se su nooruse tottu uleolevalt. Ole ustavatele eeskujuks
˜
˜
4:1 1 Sona-sonalt „vaime”. 4:8 1 Vastav
˜
¨
˜
kreeka sona viitab gumnasti (voimleja)
treeningule.
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˜
¨
kones, kaitumises, armastuses,
˜
usus ja kolbelises puhtuses.
13 Kuni ma tulen, keskendu
˜
ettelugemisele, a nouandmisele1
¨
˜
ja opetamisele. 14 Ara suhtu
hooletult andi, mis anti sulle
˜
kooskolas sinu kohta lausutud
˜
prohvetlike sonadega, kui va¨
nematekogu pani kaed sinu
˜
b
peale. 15 Motiskle nende as¨
˜
¨
jade ule, tee seda koike puhendumusega, et su edenemi˜
¨
ne oleks ilmne koigile. 16 Jalgi ennast ja seda, kuidas sa
¨ ¨
˜
˜
opetad. c Jaa selle koige juurde,
˜
¨ ¨
sest nonda paastad sa nii enda kui ka need, kes sind kuul˜
da votavad. d
¨
Vanemat meest ara noomi
e
karmilt. Kohtle teda kui
isa, nooremaid mehi kui vendi,
2 vanemaid naisi kui emasid,
˜
¨ ¨
nooremaid kui odesid, jaades
igati vooruslikuks.
3 Kanna hoolt lesknaiste
˜
eest,1 kes toesti abi vajavad2.f
˜
4 Aga kui monel lesel on lapsi
˜
˜
voi lapselapsi, siis oppigu need
esmalt hoolitsema oma pereliikmete eest nagu jumalateenijaile kohane g ning tasugu oma
vanematele ja vanavanematele,
˜
mis nad neile volgnevad, h sest
¨
see on Jumalale meeleparane. i
5 Lesknaine, kes on puuduses
˜
ja vajab toesti abi, loodab Jumala peale j ning anub ja palve¨ ¨
¨
tab ood ja paevad. k 6 Aga
see, kes andub naudingutele,
on surnud, ehkki ta elab.
˜
7 Anna neile koik need juhendid edasi, et nad oleksid laitmatud. 8 Aga see, kes omaste ja

5

˜
˜
4:13 1 Voib tolkida ka „julgustamise˜
˜
le”. 5:3 1 Sona-sonalt „austa lesknaisi”. 2 St kel pole kedagi, kes nende eest
hoolitseks.
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Ap 19:6
2Ti 1:6

c 2Ti 4:2
d 1Ko 9:22
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k Lu 2:36, 37
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eriti oma pereliikmete eest ei
¨
hoolitse, on usu huljanud ja on
halvem kui uskmatu.a
9 Abisaajate nimekirja kan¨
tagu lesknaine, kes on vahemalt 60-aastane, kes oli oma
mehele ustav1, 10 kes on
tuntud heade tegude poolest, b
¨
kes on kasvatanud hasti oma
¨
c
lapsi ning olnud kulalislah¨
ke, d pesnud puhade jalgu, e
¨
aidanud hadasolijaid f ja teinud
palju head.
¨
11 Kuid ara kanna nimekirja nooremaid lesknaisi, kes tahavad abielluda. Kui suguiha tuleb nende ja Kristu˜
se vahele, 12 tombavad nad
˜
enda peale hukkamoistu, sest
nad on taganenud oma esialgsest lubadusest. 13 Selliste˜
le saab harjumuseks olla joude
¨
¨ ¨
ja kaia mooda maju. Siis pole
¨
˜
nad mitte uksnes joude, vaid
¨ ¨
ka raagivad teisi taga, sekku˜ ˜
vad voorastesse asjadesse g ja
¨ ¨
raagivad seda, mida ei peaks.
¨
14 Seeparast ma soovin, et
nooremad lesed abielluksid, h
¨
sunnitaksid lapsi, i hoolitseksid majapidamise eest ega an˜
naks vastasele pohjust meist
¨ ¨
˜
halba raakida. 15 Moned le¨
sed ongi juba lainud Saatana
¨
jalgedes. 16 Kui usklikul nai¨ ¨
sel on leseks jaanud sugulasi, siis hoolitsegu tema nende
¨
eest ja kogudust argu koormatagu. Kogudus saab sel juhul
˜
aidata leski, kes toesti vajavad
j
abi.
17 Vanemaid, kes kogudust
¨
hasti juhivad, k peetagu ka¨ ¨
hekordse austuse vaariliseks, l
¨
˜
eriti neid, kes naevad kovasti
˜
¨ ¨
vaeva, et Jumala sona raakida
˜
˜
¨
5:9 1 Sona-sonalt „uhe mehe naine”.

1. TIMOTEOSELE 5:18–6:11

¨
˜
¨
a 18 Utleb ju puja opetada.
¨
hakiri: „Arge siduge kinni pulli suud, kui see pahmast tal¨ ¨
lab”, b samuti: „Tootegija on
¨ ¨
oma palka vaart.” c 19 Kogudusevanema vastu esitatud
¨ ¨
¨
˜
suudistust ara vota kuulda
˜
muidu kui kahe voi kol¨
me tunnistaja utluste peale. d
˜
20 Noomi e patustajaid koigi
ees, f et see oleks teistele hoiatuseks. 21 Ma manitsen sind
¨
Jumala, Kristus Jeesuse ja pu¨
hade1 inglite ees, et sa jargiksid neid juhendeid eelarvag
musteta
¨ ja erapooletult.
¨
22 Ara kiirusta kellelegi ka¨
si peale panema1 h ja ara saa
teiste inimeste pattude kaasosaliseks.
Hoia end puhtana.
¨
23 Ara joo enam vett,1 vaid
˜
tarvita natuke veini oma kohu
¨
ja sagedaste haigestumiste parast.
˜
24 Mone inimese patud on
˜
koigile teada ja talle saab kohe
˜
osaks hukkamoist, aga teis¨
te patud tulevad valja hiljem. i
˜
25 Samuti on head teod koigile teada, j ja need, millest veel
¨ ¨
ei teata, ei jaa varjule. k
Orjaikkes olija pidagu en¨
da omanikku taie austuse
¨ ¨
vaariliseks, l et Jumala nimest
˜
¨ ¨
ja opetusest ei raagitaks halba. m 2 Kellel on usklik oma¨
nik, argu suhtugu temasse sel¨
leparast lugupidamatult, et ta
on vend, vaid teenigu teda
veel meelsamini, sest tema
¨ ¨
too toob ju kasu usukaaslasele ja armsale vennale.

6

˜
˜
¨
5:21 1 Sona-sonalt „valjavalitud”. 5:22
¨
1 See tahendab, et kedagi ei tohtinud
¨ ¨
kiirustades ametisse maarata. 5:23
˜
¨
1 Voib viidata sellele, et valtida tuli saastunud vett, mis oli tema haigestumiste
˜
˜
˜
¨
pohjuseks. Voib tolkida ka „ara joo enam
ainult vett”.
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c 1Ko 8:2
d 2Ti 2:14
Tt 1:10
Tt 3:9

e 2Ko 11:3
2Ti 3:8
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f 1Pe 5:2
g 1Ti 4:8
h Ii 1:21
L 49:16, 17
˜

i Op 30:8, 9
Heb 13:5

j Mt 13:22
˜
k Op 28:20, 22
Jk 5:1

l Mt 6:24

˜
˜
Seda opeta ja ohuta tege˜
ma. 3 Kui keegi opetab mida˜
gi muud ega noustu meie isan˜
˜
da Jeesus Kristuse oige1 ope¨
tuse a ja juhatusega, mis naitab, kuidas tuleb Jumalat
teenida, b 4 siis selline inime¨
ne on uhkust tais ega saa millestki aru.c Ta tahab iga hinna
¨ ¨
˜
eest1 vastu raakida ja sonade
¨
ule vaielda. d Sellest tuleb
kadedust, riidu, laimu,2 kur˜
je kahtlusi, 5 samuti loputut
¨
¨
¨
vaidlemist tuhja-tahja parast,
˜
mida ohutavad need, kelle
˜
motlemine on rikutud e ja kes
˜
˜
ei moista enam tode ning peavad jumalateenimist tuluallikaks. f 6 Muidugi toob jumalateenimine suurt tulu, g kui
inimene on rahul sellega, mis
tal on. 7 Me pole ju midagi
toonud maailma ega saa siit
¨
ka midagi ara viia. h 8 Seega,
kui meil on olemas toit ja riided1, siis olgem rahul. i
9 Ent need, kes tahavad
rikkaks saada, satuvad kiusa¨ ¨
tusse ja puunisesse j ning paljude rumalate ja kahjulike
¨ ¨
soovide kuusi, need aga suru¨
vad inimesed hukatusse ja havingusse. k 10 On ju rahaarmastus igasuguste halbade asjade juur. Raha ihaldades on
˜
˜
moned usuteelt korvale kaldu˜
nud ja pohjustanud endale palju valu. l
11 Aga sina, Jumala teeni˜
ja, pogene selle eest. Su sihiks
olgu taotleda seda, mis on
˜
¨
oige, teenida Jumalat puhen¨
¨
dumusega, naidata ules us˜
˜
6:3 1 Voib tolkida ka „tervistava”, „kasu˜
˜
liku”. 6:4 1 Voib tolkida ka „tal on haig˜
˜
lane soov”. 2 Voib tolkida ka „solvan˜
˜
guid”. 6:8 1 Voib tolkida ka „peavari”.
˜
˜
Sona-sonalt „kate”.
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¨ ¨
1. TIMOTEOSELE 6:12 – 2. TIMOTEOSELE, luhiulevaade

ku, armastust, vastupidavust
˜
ja tasadust. a 12 Voitle head
˜
˜
usuvoitlust. Haara kovasti kinni igavesest elust, mille jaoks
sind on kutsutud ja millest sa
¨ ¨
oled raakinud paljude tunnistajate ees.
¨
13 Ma kasin sind Jumala
˜
ees, kes koiki elus hoiab, ja
Kristus Jeesuse ees, kes andis head tunnistust Pontius Pilatusele, b 14 pidada nendest
juhenditest veatult ja laitmatult kinni, kuni ilmub
meie isand Jeesus Kristus, c
˜
15 kes on onnelik ja ainus va¨ ¨
litseja ja kes ilmub maaratud
˜
ajal. Tema on kuningas koi¨
gi kuningate ule ja isand
˜
¨
koigi isandate ule, d 16 ainus,
kes on surematu, e kes elab
¨ ¨
ligipaasmatus valguses, f keda
¨
¨
ukski inimene pole nainud ega
¨
saagi naha.g Temale kuulugu
¨
austus ja igavene vagi! Aamen.

˜

PTK 6

a Op 15:1

b
c
d
e
f
g

Mt 5:5
Ga 5:22, 23
Kol 3:12
1Pe 3:15
Mt 27:11
Joh 18:33, 36
Joh 19:10, 11
2Te 2:8
2Ti 4:1, 8
Ilm 17:14
Ilm 19:16
Heb 7:15, 16
Ap 9:3
Ilm 1:13, 16
Joh 14:19
1Pe 3:18
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a Mt 13:22
Mr 10:23

b Kog 5:19
Mt 6:33
Jk 1:17

c Ro 12:13
2Ko 8:14
Jk 1:27

d Mt 6:20
e Lu 16:9
f 2Ti 1:13, 14
2Ti 3:14
2Ti 4:5

g 1Ko 2:13
1Ko 3:19
Kol 2:8

17 Manitse neid, kes on rikkad praegusel ajastul, et nad
¨
poleks uleolevad ega loodaks rikkusele, mille peale ei
saa kindel olla,a vaid Ju¨
malale, kes annab meile kul˜
luslikult koike head, mida
nautida. b 18 Innusta neid tegema head, olema rikkad hea¨
de tegude poolest, heldekaelised ja valmis teistega jagama, c
˜
19 et nad voiksid koguda endale varandust heaks aluseks
˜
tuleviku tarvis d ja haarata ko˜
vasti kinni toelisest elust. e
20 Timoteos, hoia enda
¨ ¨
hoolde antud vara f ning poor¨
du ara jumalakartmatutest
¨
tuhjadest juttudest ja vastuolulistest targutustest, mis ei
˜
˜
ole kooskolas toega. g 21 Sellise „tarkusega” uhkeldades
˜
˜
on moned usust korvale kaldunud.
Arm olgu teiega!

TEINE KIRI

T I M OT E O S E L E
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Tervitused (1, 2)
¨
Paulus tanab Jumalat Timoteose usu
eest (3–5)
Hoia Jumala andi leegitsemas (6–11)
˜
˜
Hoia kinni oige opetuse
eeskujust (12–14)
˜
Pauluse vaenlased ja sobrad (15–18)
˜
2 Anna sonum edasi ustavatele (1–7)
˜
Kannatuste talumine hea sonumi
¨
parast (8–13)
¨
˜
˜
˜
Kasitle toe sona oigesti (14–19)
˜
Pogene noorusea ihade eest (20–22)
Kuidas vastupanijatega
¨
kaituda (23–26)

¨
3 Viimseil paevil tulevad karmid
ajad (1–7)
¨
Jargi hoolega Pauluse eeskuju (8–13)
¨
„Pusi selles, mida oled
˜
oppinud” (14–17)
¨
Kogu puhakiri on Jumalalt (16)
4 „Anna teenistuses endast parim” (1–5)
˜
Kuuluta Jumala sona, pea seda
¨ ¨
tood pakiliseks (2)
˜
˜
„Ma olen voidelnud head voitlust” (6–8)
¨ ¨
Isiklik poordumine (9–18)
Viimased tervitused (19–22)

2. TIMOTEOSELE 1:1–2:2

1

Pauluselt, kes on Kristus Jeesuse apostel Juma˜
¨
la tahtel selle elu tootuse jar˜
gi, mis on voimalik Kristus
Jeesuse kaudu, a 2 Timoteosele, armsale pojale. b
Armu,1 halastust ja rahu
Jumalalt, meie isalt, ja meie
isandalt Kristus Jeesuselt!
¨
3 Ma olen tanulik Jumalale,
keda ma teenin oma esiisade
¨
kombel ja puhta sudametunnistusega, meenutades sind
¨
¨ ¨
oma anumistes paeval ja ool.
4 Ma meenutan su pisaraid
¨
ja igatsen sind naha, et mu
¨
˜
¨
˜ ˜
suda voiks taituda roomuga.
˜
5 Ma motlen su siirale usule, c mis elas esmalt sinu vanaemas Loises ja su emas Euni¨ ¨
kes ning nuud, ma olen veendunud, elab ka sinus.
¨
6 Seeparast tuletan ma sulle meelde, et sa hoiaksid endas leegitsemas seda Jumala
andi, mille sa said, kui ma sul¨
le kaed peale panin. d 7 Jumal pole ju andnud meile ar˜
guse vaimu,e vaid jou, f armas˜
tuse
ja
kaine
m
oistuse1
vaimu.
¨
¨
8 Argu siis olgu sul habi meie
isandast tunnistust anda, g sa¨
¨
muti ara habene mind, kes ma
¨
olen vang tema parast, vaid
˜
¨
ole hea sonumi parast valmis
raskusi taluma, h toetudes Ju˜
mala joule. i 9 Tema on meid
¨ ¨
¨
paastnud ja kutsunud puha
kutsega j mitte meie tegude ko¨
haselt, vaid oma eesmargi ko¨ ¨
haselt ja oma armu mooda. k
Seda armu osutati meile seoses Kristus Jeesusega juba
¨ ¨
igiammu, 10 ent nuud on see
˜
˜
¨
1:2 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
˜
˜
kust”, „ulimat headust”. 1:7 1 Voib tol˜
kida ka „terve moistuse”.
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1Jo 1:2

d 1Pe 1:3, 4
e Ro 1:16
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Tt 1:7, 9
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PTK 2
n 1Ti 1:2
o 2Ti 3:14

¨ ¨
saanud ilmselgeks meie paastja Kristus Jeesuse ilmumise˜
ga.a Ta on korvaldanud surma b
ning heitnud valgust elule c
˜
ja kadumatusele d hea sonumi kaudu, e 11 mille kuuluta˜
jaks, apostliks ja opetajaks
¨ ¨
f
mind on maaratud.
¨
12 Selleparast ma kanna¨
tangi, g kuid mul pole habi, h
sest ma tunnen teda, kellesse ma usun, ja olen veendunud, et ta suudab kuni kohtu¨
˜
paevani kaitsta koike, mis ma
tema hoolde olen usaldanud. i
13 Hoia kinni minult kuuldud
¨
˜
˜
oige1 opetuse eeskujust2, j nai¨
dates Kristus Jeesuse jungri¨
na ules usku ja armastust.
14 Kaitse sinu hoolde usalda¨
tud kallist vara puha vaimu
abil, mis meis elab. k
15 Sa tead, et Aasia pro˜
vintsis l on koik mulle sel¨ ¨
¨
ja pooranud, ka Fugelos ja
Hermogenes. 16 Isand tehku head Onesiforose majarahvale, m sest tema on sageli mu hinge kosutanud ega ole
¨
habenenud mu vangiahelaid.
17 Kui ta Rooma tuli, otsis ta mind hoolega ja leidiski
¨
mu ules. 18 Halastagu meie
isand Jehoova1 tema peale
¨
kohtupaeval. Ja nagu sa tead,
¨
oli ta Efesoses vaga abivalmis.
˜
n
Mu poeg, ammuta joudu
armust, mida Jumal osu¨
tab Kristus Jeesuse jungritele. 2 See, mida sa oled minult
kuulnud ja mida on kinnitanud paljud tunnistajad, o anna
edasi ustavatele inimestele, et

2

˜
˜
1:13 1 Voib tolkida ka „tervistava”, „ka˜
˜
suliku”. 2 Voib tolkida ka „visandist”.
1:18 1 Vt lisa A5.
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˜
˜
needki saaksid kolblikuks opetama teisi. 3 Ole valmis raskusi taluma a kui Kristus
Jeesu¨
˜
˜
se tubli sodur. b 4 Ukski sodur
¨
ei seo1 end ariasjadega2, sest
˜
ta soovib voita selle soosingut,
˜
¨
kes ta soduriks on varvanud.
¨
¨
5 Spordimangudel ei parjata
˜
seda, kes ei voistle reeglite
¨
¨ ¨
˜
jargi. c 6 Ja tookas pollumees
peab esimesena saagist osa
˜
˜
saama. 7 Motle mu sonadele,
¨
˜
kull meie isand aitab sul koigest aru saada.
8 Pea meeles, et Jeesus
¨
¨
Kristus aratati surnuist ules d
˜
ja et ta p olvnes Taaveti
˜
soost e — seda head sonumit
¨
ma kuulutan f 9 ning selle parast ma kannatan ja olen vangis otsekui kurjategija. g Kuid
˜
Jumala sona ei ole aheldatud. h
˜
10 Seetottu pean ma edaspi˜
¨
digi koiges vastu aravalitute
¨
parast, i et ka nemad saaksid
¨ ¨
Kristus Jeesuse kaudu paaste
˜
koos igavese auga. 11 Toe˜
sed on need sonad: kui oleme
koos temaga surnud, siis ka
elame koos temaga; j 12 kui
peame vastu, siis ka valit¨
seme uheskoos kuningatena; k
kui me ta salgame, siis salgab tema ka meid; l 13 kui me
¨ ¨
pole ustavad, jaab tema siiski
¨
ustavaks, sest ta ei lahe endaga vastuollu.
˜
14 Tuleta neile seda koike
meelde, manitsedes neid Juma˜
la ees, et nad ei vaidleks so¨
nade parast, sest sellest pole
mingit kasu, vaid see toob kuulajatele kahju. 15 Tee oma
parim, et olla Jumala soosingu
˜
˜
¨
2:4 1 Sona-sonalt „ei massi”. 2 Teine
˜
¨
voimalik tahendus: „argitoimetustega”.

2. TIMOTEOSELE 2:3–24

PTK 2
a 2Ti 1:8
b 1Ti 1:18
c 1Ko 9:25
d Ap 2:24
e Ap 2:29–32
Ro 1:3

f Ap 13:23
g Ap 9:16
Flp 1:7

h Kol 4:3, 4
i 2Ko 1:6
Ef 3:13
Kol 1:24

j Ro 6:5, 8
k Ilm 3:21
Ilm 20:4, 6

l Mt 10:33
Lu 12:9


Teine veerg
a 2Ti 4:2
b 1Ti 4:7
1Ti 6:20

c 1Ti 1:20
d 1Ko 15:12
e 4Mo 16:5
f Jes 26:13
g 1Ti 1:3, 4
1Ti 4:7
Tt 3:9

h 1Te 2:7
i Mt 5:39

¨ ¨
¨ ¨
vaariline, tootegija, kellel pole
¨
¨
midagi habeneda, kes ¨ kasitleb
˜
˜
˜
a
toe sona oigesti. 16 Ara kuu¨
la jumalakartmatuid tuhje jut¨
¨
te, b sest need1 lahevad uha
jumalakartmatumaks. 17 Selliste inimeste jutt levib nagu
¨
gangreen. Nende seas on Humenaios ja Fileetos. c 18 Need
˜
˜
mehed on toest korvale kaldu¨
¨
˜
nud ja utlevad, et ulestousmine
˜ ˜
on juba toimunud, d ning oones˜
tavad monede usku. 19 Ometi seisab Jumala rajatud vundament kindlana ja sellel on pitser „Jehoova tunneb neid, kes
¨
talle kuuluvad” e ja „Igauks, kes
¨ ¨
huuab appi Jehoova nime, f loo¨
bugu ulekohtust”.
¨
20 Suures majas ei ole uks˜
nes kuld- ja hoberiistu1, vaid on
˜
ka puu- ja saviriistu2. Moned on
¨ ¨
auvaarseks, teised aga mitteau¨ ¨
vaarseks otstarbeks. 21 Kes
end viimastest eemale hoiab,
¨ ¨
¨ ¨
on tooriist1 auvaarseks otstar¨
beks. Ta on puha, kasulik
enda omanikule, valmis igaks
¨ ¨
˜
heaks tooks. 22 Pogene noorusea ihade eest. Taotle seda,
˜
mis on oige, samuti usku, armastust ja rahu koos nendega,
¨ ¨
kes huuavad meie isandat appi
¨
puhta sudamega.
˜
23 Hoidu rumalatest ja motg
tetutest vaidlustest, sest need
¨
tekitavad
tulisid. 24 Meie
isanda ori ei tohiks kellegagi
¨
tulitseda, vaid peaks olema lee˜
˜
be1 koigiga, h oskama opetada,
¨
olema valmis taluma ulekohut i
˜
˜
¨ ¨
2:16 1 Voib tolkida ka „nende raakijad”.
˜
˜
˜
2:20 1 Voib tolkida ka „kuld- ja hobeanu˜
˜
maid”. 2 Voib tolkida ka „puu- ja savi˜
˜
anumaid”. 2:21 1 Voib tolkida ka
˜
˜
„anum”. 2:24 1 Voib tolkida ka „taktitundeline”.

2. TIMOTEOSELE 2:25–4:2

˜
25 ja opetama tasase meele˜
ga neid, kes on torksad. a Ehk
laseb Jumal sellistel inimestel oma patte kahetseda1 ja
˜
˜
¨
nad opivad tode hasti tundma b
˜
26 ning tulevad moistusele ja
¨ ¨
¨ ¨
paasevad minema Kuradi puunisest, saades aru, et ta on nad
¨ ¨
elusalt kinni puudnud ja allutanud oma tahtele. c
Aga seda tea, et viim¨
seil paevil d tulevad karmid ajad. 2 Inimesed on siis
enesearmastajad, rahaarmasta¨
˜
jad, hooplejad, uleolevad, oela
¨
˜
utlemisega, sonakuulmatud va¨
nematele, tanamatud, ustavusetud, 3 kalgid oma pereliik¨
mete vastu,1 jareleandmatud, laimajad, enesevalitsuse˜
ta, metsikud, hea polgajad,
˜
¨
4 reeturid, p oikpaised, uh˜
ked, lobuarmastajad, aga mitte jumalaarmastajad, 5 selli¨
sed, kes on pealtnaha jumalakartlikud, aga kelle teod se˜
da ei toenda, e ja nendest hoia
˜
eemale. 6 Nende hulgast touseb mehi, kes avaldavad sala˜
kavalalt moju tervetele perede˜
˜
le ning votavad onge pattude¨ ¨
ga koormatud ja ihade kuusis
˜
¨
olevaid norku naisi, 7 kes uha
˜
˜
opivad, kuid ei moista kunagi
˜
¨
tode taielikult.
8 Nagu Jannes ja Jambres panid vastu Moosesele, nii
panevad needki mehed vastu
˜
˜
¨
toele. Nende motlemine on labini rikutud, nad on kristlas˜
tena1 kolbmatud. 9 Neid ei
saada edu, sest nende ru-

3

˜
˜
˜
2:25 1 Voib tolkida ka „oma motteviisi
˜
˜
muuta”. 3:3 1 Voib tolkida ka „sellised,
¨
kellel pole loomuparast kiindumust”.
˜
˜
3:8 1 Sona-sonalt „usu poolest”.
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˜

PTK 2

a Op 15:1
Ga 6:1
Tt 3:2
1Pe 3:15

b 1Ti 2:3, 4
c Joh 13:27
Ap 5:3
1Ti 1:20


PTK 3
d Mt 24:3
1Ti 4:1
2Pe 3:3
Ju 17, 18

e Mt 7:15
Mt 7:22, 23


Teine veerg
a 2Mo 7:11, 12
2Mo 9:11

b 1Ko 4:17
2Ti 1:13

c Ap 13:50
d Ap 14:1, 5, 6
e Ap 14:19
f 2Ko 1:10
g Mt 16:24
Joh 15:20
Ap 14:22

h 2Te 2:11
1Ti 4:1

i 2Ti 1:13
˜

j Op 22:6
k Ap 16:1, 2
l Joh 5:39
m Joh 14:26
2Pe 1:21

n Ro 15:4
o 1Ko 10:11


PTK 4
p Joh 5:22
Ap 17:31
2Ko 5:10

q Joh 5:28, 29
Ap 10:42

r Ilm 11:15
Ilm 12:10

s 1Ti 6:14, 15
1Pe 5:4

ˇ
s 2Ti 2:15

˜
malus saab koigile ilmselgeks, nagu see oli ka nende kahe mehe puhul. a 10 Ent
¨
sina oled hoolega jarginud mu
˜
eeskuju opetamises, eluviisis, b
¨
eesmarkides, usus, kannatlikkuses, armastuses ja vastupidavuses 11 ning sa tead, milline vaenamine ja millised
kannatused said mulle osaks
Antiookias, c Ikoonionis d ja
¨
¨
Lustras. e Ma jain tagakiusami¨ ¨
se all kindlaks ja Isand paastis
mu. f 12 Kuid taga kiusatakse
˜
koiki, kes soovivad elada jumalakartlikult Kristus Jeesu¨
se jungritena. g 13 Kurjad ini¨
mesed ja petised lahevad aga
veelgi kurjemaks, eksitavad
teisi ja lasevad end eksitada. h
¨
14 Sina aga pusi selles, mi˜
da oled oppinud ja milles
˜
sul aidati veendumusele jou¨
i
da, sest sa tead, kelle kaest
˜
sa seda oled oppinud. 15 Sa
¨
¨
tunned vaiksest peale j puhi
˜
tekste, k mis voivad anda sul¨ ¨
le tarkust paaste saamiseks
usu kaudu Kristus Jeesuses¨
se. l 16 Kogu puhakiri on Ju˜
malalt1 m ning on kasulik open
tamiseks, noomimiseks, asjade kordaseadmiseks, suunami˜
seks oiguses, o 17 et Jumala
¨
teenija oleks igati padev ja val¨ ¨
mis igaks heaks tooks.
¨
Ma panen sulle sudamele Jumala ja Kristus Jee˜
suse ees, kes moistab kohut p
¨
elavate ja surnute ule, q kui ta
kuningana r tuleb: s 2 kuuluta
ˇ
¨ ¨
˜
Jumala sona, s pea seda tood
pakiliseks, tee seda nii sood-

4

˜
˜
¨
3:16 1 Voib tolkida ka „kogu puhakiri on
˜
kirja pandud Jumala vaimu mojutusel”.
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sal kui ka ebasoodsal ajal,
noomi, a kutsu korrale ja in˜
nusta, olles kannatlik ja opetades oskuslikult. b 3 Tuleb
aeg, kui inimesed ei salli
˜
˜
oiget1 opetust,c vaid koguvad
¨
˜
enda umber selliseid opeta¨ ¨
jaid, kes raagivad neile seda,
¨
˜
¨
mille jarele nende korvad sugelevad2. d 4 Nad sulgevad
˜
˜
korvad toele ning kuulavad
hoopis valejutte. 5 Sina aga
¨
˜
˜
sailita kaine moistus koiges,
pea vastu raskustes, e tee hea
˜
¨ ¨
sonumi kuulutaja tood, anna
teenistuses endast parim. f
6 Mind juba valatakse joogiohvrina1 altarile g ning mu
vabanemise h aeg on kohe
¨
˜
kaes. 7 Ma olen voidelnud
˜
head voitlust, i ma olen jook˜
su lopetanud, j ma olen usu
¨
sailitanud. 8 Mulle on valmis
˜
¨
pandud oiguse parg, k mille an¨
nab mulle kohtupaeval tasuks l
˜
meie isand ja oiglane kohtu¨
˜
moistja.m Ta ei anna seda uks˜
nes mulle, vaid koigile neile,
kes on igatsenud tema ilmumist.
˜
9 Tee koik endast olenev,
et peagi minu juurde tulla.
¨
10 Deemas n jattis mu maha,
kuna ta hakkas armastama
¨
praegust maailma, ja laks Tes¨
saloonikasse. Kreeskens laks
Galaatiasse ja Tiitus Dalmaatsiasse. 11 Ainult Luukas on
˜
minu juures. Vota endaga kaasa Markus, sest ta saab mind
¨
teenistuses aidata. 12 Tuh˜
˜
4:3 1 Voib tolkida ka „tervistavat”, „ka˜
˜
sulikku”. 2 Voib tolkida ka „mida nad
˜
tahavad kuulda”. 4:6 1 Selle koneku¨
jundiga valjendab Paulus oma soovi
˜
anda endast koik, et kaaskristlasi aidata.

2. TIMOTEOSELE 4:3–22
PTK 4
a 1Ti 5:20
Tt 1:7, 9
Tt 1:13
Tt 2:15

b 2Ti 2:24, 25
c 1Ti 1:9, 10
d 1Ti 4:1
e 2Ti 1:8
2Ti 2:3

f Ro 15:19
Kol 1:25

g 4Mo 28:6, 7
h Flp 1:23
i 1Ko 9:26
1Ti 6:12

j Flp 3:14
k 1Ko 9:25
Jk 1:12

l 1Pe 5:4
Ilm 2:10

m Joh 5:22
n Kol 4:14
Flm 23, 24


Teine veerg
a Ef 6:21
Kol 4:7

b L 28:4
L 62:12
˜
Op 24:12

c Ap 9:15
d L 22:21
e Ilm 20:4
f Ro 16:3
g 2Ti 1:16
h Ap 19:22
i Ap 21:29

hikose a aga saatsin ma Efesosse. 13 Kui sa tuled, too kaa¨
sa kuub, mille ma jatsin Troasesse Karpose juurde, ja rull¨
raamatud1, eriti pargamendid.
14 Vasksepp Aleksandros
on teinud mulle palju halba. Jehoova tasub talle tema
¨
tegude jargi. b 15 Ole sinagi
tema suhtes valvas, sest ta on
˜
¨
meie sonumile agedalt vastu
seisnud.
16 Kui ma end esimest korda kaitsesin, ei toetanud mind
˜
¨
keegi, ¨ vaid koik jatsid mu
maha. Argu arvatagu seda nei¨ ¨
le suuks. 17 Kuid meie isand
˜
seisis mu korval ja andis mul˜
le joudu, et minu kaudu saaks
¨ ¨
˜
kuulutustoo tehtud ja koik
˜
rahvad kuuleksid seda sonu¨ ¨
mit. c Meie isand paastis mu
¨ ¨
˜
lovi suust. d 18 Ta paastab
˜
˜
mind koigest kurjast ja votab
mu oma taevasesse kuningriiki1.e Temale kuulugu au ikka ja
igavesti! Aamen.
19 Tervita minu poolt Priskat ja Akvilat f ning Onesiforose majarahvast. g
¨
20 Erastos h jai Korintoses¨
se, aga Trofimose i jatsin ma
¨
Mileetosesse, sest ta jai hai˜
geks. 21 Tee koik endast ole˜
nev, et jouda kohale enne
talve.
Eubulos tervitab sind, samuti saadavad sulle tervitusi
˜
Pudens, Linos, Klaudia ja koik
vennad.
22 Meie isand olgu sinu vaimuga! Tema arm olgu teiega!
˜
˜
4:13 1 Sona-sonalt „raamatukesed”; kr
˜
biblia, millest tuleneb sona „piibel”.
˜
˜
4:18 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus˜
¨
˜
se”. (Vt „Sonaseletusi”, marksona „Jumala kuningriik”.)

KIRI

TI ITUS E LE
¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Tervitused (1–4)
¨ ¨
Tiitus peab Kreetal maarama ametisse
kogudusevanemad (5–9)
¨
Noomi massajaid (10–16)
˜
˜
2 Oige opetus noortele ja vanadele (1–15)
Hoidu jumalakartmatusest (12)
¨
Innukas tegema haid tegusid (14)

Jumala orjalt ja
1 Pauluselt,
Jeesus Kristuse apostlilt,

kellel on samasugune usk nagu
ka teistel Jumala valitutel ja
¨
˜
kes tunneb hasti tode, millele tugineb Jumala teenimine
¨
˜
puhendumusega. 2 Need pohinevad igavese elu a lootusel,
˜
mida Jumal, kel on voimatu
˜
valetada, b on tootanud kaua
¨ ¨
aega tagasi. 3 Maaratud ajal
˜
tegi ta oma sonumi teata¨ ¨
vaks kuulutustoo kaudu, mis
on usaldatud minule c Juma¨ ¨
¨
la, meie paastja kasu kohaselt. 4 See kiri on Tiitusele,
˜
¨
mu toelisele pojale meid uhendavas usus.
Armu1 ja rahu Jumalalt,
¨ ¨
meie isalt, ja meie paastjalt
Kristus Jeesuselt!
¨
5 Ma jatsin sind Kreetale, et
sa seaksid korda, mis oli kor¨
¨ ¨
rast ara, ja maaraksid igas linnas ametisse kogudusevane¨
maid, nagu ma sind kaskisin.
6 Kogudusevanem peab olema selline, keda ei saa milles¨ ¨
¨
ki suudistada, uhe naise mees,
kellel on usklikud lapsed, sel˜
˜
¨
1:4 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
kust”, „ulimat headust”.

3 Kohane allumine (1–3)
Keskendu heade tegude
tegemisele (4–8)
Hoidu rumalatest vaidlustest ja
˜
valeopetustest (9–11)
Isiklikud juhendid ja tervitused (12–15)

PTK 1
a Ro 6:23
b 4Mo 23:19
c Ap 9:15


Teine veerg
a 1Ti 3:2–7
b 2Pe 2:10
c Jk 1:19
d 1Pe 4:9
e Ro 12:3
1Ti 3:2

f 1Ti 2:8
g 2Ti 2:24
Jk 3:13

h 1Ti 4:16
1Ti 6:3, 4

i 1Ti 1:9, 10
2Ti 1:13

j 1Ti 5:20
2Ti 4:2
Tt 1:13
Ilm 3:19

k Ap 15:1
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¨ ¨
lised, kellele ei saa suuks pan¨ ¨
¨
¨
na poorast kaitumist ega masa
sumeelsust. 7 Sest Jumala
¨
majapidajana peab ulevaataja
olema selline, keda ei saa mil¨ ¨
leski suudistada. Ta ei tohi olla
¨
¨
ulbe, b kergesti arrituv, c joo¨
dik, vagivaldne1 ega kasuahne,
¨
8 vaid peab olema kulalislahke1, d armastama head, olema
˜
˜
kaine moistusega,2 e oiglane ja
¨
ustav f ning ennast hasti va˜
litsema. g 9 Ta peab opetades
¨ ¨
pidama kinni usaldusvaarsest
˜
˜
sonast, h et ta voiks innustada
˜
˜
teisi oige1 opetusega i ja noomida j neid, kes sellele vastu
¨ ¨
raagivad.
¨
10 On ju palju massajaid,
¨
¨ ¨
tuhja jutu raakijaid ja eksitajaid, eriti nende seas, kes pea¨
˜
vad visalt kinni umberloikamiskombest. k 11 Nende suu
on vaja sulgeda, sest just ne¨ ¨
¨
mad pooravad ara terveid pe˜
resid, opetades kasuahnusest
˜
1:7 1 Vastav kreeka sona annab eda˜
˜
si motte nii kehalisest kui ka sonalisest
¨
˜
˜
˜ ˜
vagivallast. 1:8 1 Sona-sonalt „vooraid
˜
˜
armastav”. 2 Voib tolkida ka „olema
˜
terve moistusega”, „suutma langetada
¨
˜
˜
haid otsuseid”. 1:9 1 Voib tolkida ka
„tervistava”, „kasuliku”.
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¨
valet. 12 Uks nende oma
¨
prohvet1 on oelnud: „Kreetalased on igavesed luiskajad, kur˜
jad kiskjad, laisklevad ogardid.”
¨
13 See utlus peab paika.
¨
Seeparast noomi neid ran˜
gelt ka edaspidi, et neil voiks
olla tugev usk1 14 ja et nad
¨ ¨
¨
ei pooraks tahelepanu juutide
¨
˜
˜
valjamoeldistele ega toeteelt
˜
¨
korvalekaldunud inimeste kas˜
kudele. 15 Puhtaile on koik
¨
puhas, a aga ruvedaile ja uskmatuile pole miski puhas, sest
˜
¨
nii nende motted kui ka su¨
dametunnistus on ruvetunud. b
16 Nad kuulutavad, et tunnevad Jumalat, kuid oma tegudega nad salgavad teda, c sest
¨
˜
nad on jaledad, sonakuulma˜
tud ega kolba tegema head.
¨ ¨
Sina raagi ikka seda, mis
˜
˜
sobib kokku oige1 opetused
ga. 2 Vanemad mehed ol˜
˜ ˜
˜
gu koiges moodukad, tosise
˜
suhtumisega, kaine moistusega,1 terved usus, armastuses
ja vastupidavuses. 3 Vanemad naised olgu aupaklikud,
mitte laimajad ega rohke vei˜
ni orjuses. Nad opetagu head
˜
4 ja ohutagu nooremaid naisi
armastama oma meest ja lap˜
si, 5 olema kaine moistuse¨ ¨
ga, puhta meelega, kodutoodes usinad, lahked ning oma
˜
mehele alluma, e et Jumala so¨ ¨
˜
nast ei raagitaks polastavalt.
6 Manitse ka nooremaid
˜
mehi olema kaine moistusega f
7 ja ole neile eeskujuks hea-

2

TIITUSELE 1:12–3:2

PTK 1
a Ro 14:14
b Mt 15:11
c Mt 7:16–18


PTK 2
d 1Ti 4:16
2Ti 1:13

e 1Ko 14:34, 35
1Pe 3:1, 2

f Ro 12:3
1Pe 5:5


Teine veerg
a 2Ti 2:15
b Kol 3:8
c 1Pe 2:15
d Ef 6:5
1Ti 6:1
1Pe 2:18

e Ef 4:28
f Mt 5:16
g Ro 5:18
h 1Jo 2:16
i Ro 12:2
j 1Pe 1:13
k Mt 20:28
1Ti 2:5, 6

l Ef 1:7
Kol 1:13, 14

m Ef 2:10
Heb 9:14

¨
˜
tegemises. Jaga taie tosiduse˜
ga puhast opetust.1 a 8 Sinu
˜
kone olgu kosutav1 ja laitma¨ ¨
¨
tu, b nii et vastased jaaksid habisse, kuna neil pole meie koh¨
ta oelda midagi halba. c 9 Or˜
jad allugu oma isandale koi¨ ¨
ges. d Nad puudku olla talle
¨
¨
¨ ¨
meele jarele, argu raakigu vas¨
tu, 10 argu varastagu tema
¨
tagant,e vaid olgu taiesti usal¨ ¨
dusvaarsed, et kaunistada iga¨ ¨
˜
ti meie paastja, Jumala opef
tust.
11 Jumala arm on saanud
¨ ¨
˜
avalikuks ja toob paaste koiksugustele inimestele. g 12 See
˜
opetab meid hoiduma jumalakartmatutest tegudest, seisma
vastu maailma ihadele h ning
olema praegusel ajastul kaine
˜
˜
moistusega, elama oigesti ja
¨
teenima Jumalat puhendumusega, i 13 samal ajal kui oota¨
me imelise lootuse taitumist j
¨
ja vageva Jumala ning meie
¨ ¨
¨
paastja Jeesus Kristuse ulevat ilmumist. 14 Kristus andis enese meie eest, k et vabastada meid l seadusetutest tegudest ja puhastada endale rahvaks, kes on tema eriline
¨
omand, innukas tegema haid
m
tegusid.
¨ ¨
15 Raagi sellest ning ma˜
nitse1 ja noomi kooskolas sulle antud volitustega. n Keegi ei
¨
peaks suhtuma sinusse uleolevalt.
Tuleta neile meelde, et nad
alluksid ja kuuletuksid va˜
litsejatele ja voimukandjatele, o
oleksid alati valmis tegema
¨ ¨
head, 2 ei raagiks kellestki

3

1:12 1 Kreeta poeet Epimenides, 6. sa˜
˜
jand e.m.a. 1:13 1 Voib tolkida ka n 2Ti 4:2
˜
„et nad voiksid olla usult terved”. 2:1 
˜
¨
˜
˜
˜
2:7 1 Teine voimalik tahendus: „opeta
1 Voib tolkida ka „tervistava”, „kasuliku”.
PTK 3
¨
˜
˜
˜
˜
taie tosidusega ja puhtal viisil”.
2:2 1 Voib tolkida ka „terve moistusega”, o Mr 12:17
˜
˜
¨
2:8 1 Voib tolkida ka „tervistav”. 2:15
„sellised, kes suudavad langetada haid
Ro 13:1
˜
˜
1 Voib tolkida ka „julgusta”.
otsuseid”.
1Pe 2:13, 14

¨ ¨
TIITUSELE 3:3 – FILEEMONILE, luhiulevaade
halvustavalt, poleks riiakad,
˜
˜
vaid moistlikud1, a leebed koib
gi inimestega. 3 Meiegi oli˜
me kord rumalad, sonakuulmatud, eksitatud, mitmesuguste ihade ja naudingute orjad,
tegime kurja, olime kadedad ja
˜
¨ ¨
polastusvaarsed ning vihkasi¨
me uksteist.
4 Kui aga Jumala, meie
¨ ¨
paastja lahkus c ja armastus
inimkonna vastu ilmsiks said
˜
5 (mitte meie oigete tegude
¨
˜
tottu,d vaid tanu tema halas¨ ¨
tusele), e paastis ta meid sellega, et puhastas meid, tehes meid elavaks, f ning tegi
¨
meid uueks oma puha vaimu
abil. g 6 Seda vaimu valas ta
meie peale rikkalikult meie
¨ ¨
paastja Jeesus Kristuse kau¨
du, h 7 et me parast seda, kui
˜
meid on tema armust oigeks
˜
moistetud, i saaksime igavese
¨
elu parijaiks j oma lootuse kohaselt. k
˜
˜
8 Need sonad on toesed ja
˜
˜
ma soovin, et sa koike seda rohutaksid, et need, kes usuvad
Jumalasse, keskenduksid hea˜
de tegude tegemisele. Koik see
on inimestele hea ja kasulik.
˜
˜
3:2 1 Voib tolkida ka „paindlikud”, „vastutulelikud”.
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˜

b Op 15:1
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2Ti 2:24, 25
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Ro 2:4
Ef 4:32

d 5Mo 9:5
Ro 3:10
Ga 3:21

e Ro 5:15, 21
Ro 6:23

f Ro 5:18
g Joh 3:5
Ro 8:23
2Ko 5:17

h Ap 2:33
i Ro 3:24
Ga 2:15, 16

j Ro 8:17
k Ro 6:23
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a 1Ti 1:3, 4
1Ti 6:3–5

b 1Ko 11:19
Ilm 2:6

c 2Ti 4:2
d Ro 16:17
2Jo 10

e Ap 20:4
Ef 6:21
2Ti 4:12

f 1Ko 9:14
Ga 6:6
Heb 13:16

g 1Ko 9:11
h Kol 1:10

˜
˜
3:10 1 Voib tolkida ka „hoiatanud”.
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Tervitused (1–3)
Fileemoni armastus ja usk (4–7)
¨
Paulus palub Oneesimose parast (8–22)
Viimased tervitused (23–25)
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9 Aga rumalatest vaidlustest, sugupuude uurimisest ja
¨
riidudest hoidu, samuti tuli¨
dest Moosese seaduse parast,
˜
¨
sest koik see on kasutu ja tuhine. a 10 Kui keegi levitab va˜
leopetusi, b kuigi sa oled teda
kaks korda manitsenud1, c siis
¨
ara tee sellise inimesega mingit tegemist, d 11 sest ta on
˜
˜
¨
oigelt teelt korvale lainud ja
teeb pattu ning on ise end
˜
hukka moistnud.
12 Kui ma saadan su juurde
˜
¨
Artemase voi Tuhhikose, e siis
˜
tee koik endast olenev, et tulla minu juurde Nikopolisesse,
sest ma olen otsustanud talve seal veeta. 13 Hoolitse
selle eest, et Zeenas, kes tun¨
neb hasti Moosese seadust,
¨
ja Apollos laheksid teele korralikult varustatuna, neil olgu
˜
koik vajalik olemas. f 14 Ka
˜
teised meie omad oppigu tegema head, et nad saaksid aida¨
ta hadasolijaid g ega oleks oma
tegemistes viljatud. h
15 Sulle saadavad tervitu˜
si koik, kes on minuga. Tervita minu poolt usukaaslasi, kes
meid armastavad.
˜
Arm olgu teie koigiga!
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1 Pauluselt, kes on vangis a
¨
Kristus Jeesuse parast, ja
b
vend Timoteoselt meie arm¨ ¨
sale kaastoolisele Fileemonile,
˜
˜
2 meie oele Appiale ja voitluskaaslasele Arhipposele, c samuti kogudusele sinu majas. d
3 Armu1 ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt
Jeesus Kristuselt!
¨
4 Ma tanan alati oma Jumalat, kui meenutan sind oma palvetes, e 5 sest ma olen kuulnud sinu usust meie isandasse Jeesusesse ja su armastu˜
¨
sest tema ja koigi puhade
vastu. 6 Ma palvetan, et usk,
mis on nii sinul kui ka teis¨
tel, aitaks sul veelgi sugava˜
˜
malt moista koike seda head,
¨
mis meil on tanu Kristusele.
7 Kui ma kuulsin sinu armastusest, valmistas see mulle pal˜ ˜
ju roomu ja heameelt, sest sa
¨
¨
oled kosutanud puhade sudant,
mu vend.
¨
8 Seeparast, ehkki mul
˜
oleks Kristuse apostlina oigus
¨
sind kaskida, et sa teeksid,
mida vaja, 9 ma pigem pa¨
lun sind su armastuse parast,
mina, Paulus, kes olen ju vana
¨ ¨
mees ja nuud ka Kristus Jee¨
suse parast vangis. 10 Ma palun sind oma lapse Oneesimo¨
se1f parast, kelle isaks ma saing
vangis olles. 11 Varem ei olnud temast sulle kasu, aga
¨ ¨
nuud on ta kasulik nii sulle
kui ka mulle. 12 Ma saadan ta
sinu juurde tagasi, tema, kes
¨
on mu sudamesse kasvanud.
13 Ma tahaksin hoida teda
enda juures, et ta oleks mulle
abiks sinu asemel, sellal kui ma
˜
˜
¨
3 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
kust”, „ulimat headust”. 10 1 Nimi
¨
Oneesimos tahendab „kasulik”.

FILEEMONILE 1–25

a Ef 4:1

b Ap 16:1, 2
Heb 13:23

c Kol 4:17

d Ro 16:5
1Ko 16:19

e Ef 1:15, 16
1Te 1:2

f Kol 4:9

g 1Ko 4:15


Teine veerg
a Ef 6:19, 20
Flp 1:7

b 2Ko 9:7

c 1Ko 7:22

d 1Ti 6:2

e Flp 2:24

f Kol 1:7
Kol 4:12, 13

g Ap 19:29
Ap 27:2
Kol 4:10

h 2Ti 4:10

i Kol 4:14

˜
¨
hea sonumi kuulutamise paa
rast vangis olen. 14 Aga ma
ei taha teha midagi ilma sinu
˜
nousolekuta, et su heategu poleks pealesunnitud, vaid vaba˜
¨
tahtlik. b 15 Voib-olla sellepa˜
rast oligi ta monda aega sinu
¨
juurest ara, et sa saaksid ta tagasi igaveseks, 16 kuid enam
mitte orjana,c vaid rohkem kui
orjana — kalli vennana, d kes
¨
on vaga armas mulle, ent palju enam veel sulle, nii inimesena kui ka kristliku venna¨ ¨
na. 17 Kui sa nuud pead mind
˜
˜
¨
oma sobraks, siis vota ta su˜
damlikult vastu, nagu sa votaksid mind ennast. 18 Kui ta
on sulle mingit kahju tekitanud
˜
˜
voi on sulle volgu, siis pane see
minu arvele. 19 Mina, Paulus,
¨
kirjutan omaenese kaega: mina
maksan selle tagasi. Pealegi
˜
volgned sa ju mulle oma elu.
20 Mu vend, tee mulle see tee˜
ne, kuna me molemad oleme
¨
¨
Isanda jungrid. Kosuta mu su¨
dant Kristuse parast!
21 Ma kirjutan seda, kuna
olen kindel sinu vastutulelikkuses ja tean, et sa teed
veel rohkemgi, kui ma palun.
22 Ja veel, sea mulle valmis
peatuspaik, sest ma loodan,
¨
et tanu teie palvetele antakse
mind teile tagasi1. e
23 Sulle saadab tervitusi
Epafras, f kes on koos mi¨
nuga Kristus Jeesuse parast
vangis, 24 samuti tervitavad
¨ ¨
sind minu kaastoolised Markus, Aristarhos, g Deemas h ja
Luukas. i
25 Meie isanda Jeesus Kristuse arm olgu teie vaimuga!
˜
˜
22 1 Voib tolkida ka „lastakse mind vabaks teie heaks”.
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¨ ¨
Jumal raagib Poja kaudu (1–4)
Poeg on inglitest
˜
korgem (5–14)
¨ ¨
2 Poorakem kuuldule eriti suurt
¨
tahelepanu (1–4)
˜
Koik on allutatud Jeesusele (5–9)
Jeesus ja tema vennad (10–18)
¨ ¨
Paaste teerajaja (10)
¨
Halastav ulempreester (17)

¨
Kristus suudab tuua ulima
¨ ¨
paaste (25)
¨
8 Telkpuhamu ja taevased
asjad (1–6)
Vana ja uue lepingu
vastandus (7–13)
¨
9 Teenistus maises puhamus (1–10)
¨
Kristus laks taevasse oma
verega (11–28)
Uue lepingu vahemees (15)

1

3 Jeesus on suurem kui
Mooses (1–6)
˜
Jumal on teinud koik (4)
Hoiatus usupuuduse eest (7–19)
¨
„Tana, kui te kuulete Jumala
¨ ¨
haalt” (7, 15)
¨
4 „Nad ei saa puhata uhes
minuga”
(1–10)
¨
Uleskutse puhata koos
Jumalaga (11–13)
˜
Jumala sona on elav (12)
¨
Jeesus, suur ulempreester (14–16)
˜
5 Jeesus on korgem kui inimestest
¨
ulempreestrid (1–10)
Melkisedeki
sarnane (6, 10)
˜
Oppis kuulekust kannatuste
kaudu (8)
¨ ¨
Igavese paaste tooja (9)
¨
Kupsete inimeste jaoks on tahke
toit (11–14)
¨
¨
6 Purgigem edasi kupsuse
poole (1–3)
¨ ¨
Usutaganejad loovad Jumala poja
¨
jalle postile (4–8)
Olgu teie lootus kindel (9–12)
˜
¨
Jumala tootus taitub
kindlasti (13–20)
˜
Jumala tootus ja vanne on
muutumatud (17, 18)

10 Loomohvrid on kasutud (1–4)
Moosese seadus on vari (1)
Kristuse ohver on alatiseks (5–18)
Uus,
tee (19–25)
¨ elluviiv
¨
Argem jatkem unarusse koguduse
koosolekuid (24, 25)
Hoiatus tahtliku patustamise
eest (26–31)
Vastupidamiseks on vaja
usku (32–39)
11

Usu definitsioon (1, 2)
Usu eeskujud (3–40)
˜
Ilma usuta on voimatu Jumalale
¨
meeleparane olla (6)

12 Jeesus, usu teerajaja (1–3)
¨ Suur˜ pilv tunnistajaid (1)
Ara polga Jehoova manitsust (4–11)
Tehke sirgeks tee, mida
¨
kaite (12–17)
Taevase Jeruusalemma juurde
tulemine (18–29)
¨
13 Viimased uleskutsed ja
tervitused
(1–25)
¨
Arge unustage osutada
¨
kulalislahkust
(2)

Hoidke abielu au sees (4)
Kuuletuge neile, kes on teie seas
eestvedajad (7, 17)
Tooge kiitusohvrit (15, 16)

7 Melkisedek, ainulaadne kuningas ja
preester (1–10)
Kristuse preestriameti
¨
ulevus (11–28)
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¨ ¨
¨ ¨
Moodunud ajal raakis Jumal meie esiisadega palju kordi ja mitmel viisil proh¨ ¨
vetite kaudu, a 2 aga nuudsel
¨ ¨
ajal1 on ta raakinud meiega
¨ ¨
Poja kaudu, b kelle ta on maa˜
¨
ranud koige parijaks c ja kelle
˜
kaudu ta on loonud koik taevas ja maa peal2. d 3 Tema on
Jumala au peegeldus e ja te¨
¨
mas valjendub taiuslikult Juf
mala olemus ning ta hoiab
˜
¨
˜
¨
koike alal vageva sonaga. Parast meie puhastamist pattudest g istus ta Majesteedi pa¨
remale kaele taevas. h 4 See˜
ga on ta saanud inglitest kor¨
¨
gemaks i ja parinud ulevama
nime kui nemad. j
5 Kellele oma inglitest on
¨
Jumal eales oelnud: „Sina oled
¨
mu poeg, tana sai minust su
˜
isa” k voi „Mina olen talle isaks
ja tema on mulle pojaks”? l
6 Aga kui ta saadab oma es¨
masundinu m uuesti maa peale,
¨
˜
utleb ta: „Koik Jumala inglid
kummardagu tema ees.”
¨
7 Inglite kohta ta utleb: „Ta
teeb oma inglid tuulteks, teenijad n tuleleekideks.” o 8 Kuid
¨
Poja kohta ta utleb: „Jumal
on su troon p ikka ja igavesti,
su kuninglik valitsuskepp on
˜
oiguse valitsuskepp. 9 Sa ar˜
mastad oigust ja vihkad sea¨
dusetust. Seeparast on Jumal,
˜
˜ ˜
sinu Jumal, voidnud sind q roo˜
muoliga rohkem kui su kaas¨
lasi1.” r 10 Ja veel on oeldud: „Sina, Isand, rajasid alguses maa alustoed ja tae¨
¨ ¨
vas on su katetoo. 11 Need
¨
¨
havivad, aga sina pusid, need

1

˜
˜
¨
˜
1:2 1 Sona-sonalt „nende paevade lo˜
˜
¨
pul”. 2 Voib tolkida ka „on lasknud sundida ajastutel”. 1:9 1 St teisi Taaveti
soost kuningaid.
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d Joh 1:3
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Kol 1:16

e Joh 1:14
Joh 17:5

f Kol 1:15
g Heb 9:26
h L 110:1
Ap 2:32, 33
Ap 7:55

i Ef 1:20, 21
1Pe 3:22

j Ap 4:12
Flp 2:9, 10

k L 2:7
l 2Sa 7:14
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Mr 1:11
Lu 9:35
2Pe 1:17
Joh 1:14
Ro 8:29
Kol 1:15
L 91:11
Lu 22:43
L 104:4
Mt 28:18
Ilm 3:21
Jes 61:1
Lu 3:21, 22
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L 45:6, 7
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a L 102:25–27
b L 110:1
Mt 22:44
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L 91:11
Ap 5:18, 19


PTK 2
d Lu 8:15
e L 73:2
Heb 3:12
2Pe 3:17

f Ga 3:19
g 5Mo 4:3
Ju 5

h Heb 10:
28, 29
Mr 1:14
Ap 2:22
1Ko 12:11
Ap 17:31
2Pe 3:13
m L 144:3
n L 8:4–6
o Mt 28:18
1Ko 15:27
Ef 1:22

i
j
k
l

˜
koik kuluvad nagu riided.
12 Sa keerad nad kokku otse¨
kui kuue ja vahetad nad valja
¨ ¨
nagu ruu. Aga sina oled seesa˜
ma, sinu aastad ei loppe iial.” a
13 Kellele oma inglitest on
¨
Jumal eales oelnud: „Istu mu
¨
paremale kaele, kuni ma pa¨
nen su vaenlased su jalaja˜
b
riks”? 14 Kas pole nad koik
teenijad vaimud, c keda Jumal
on saatnud aitama neid, kes
¨ ¨
kord paastetakse?
¨
¨ ¨
Seeparast tuleb meil poo¨
rata eriti suurt tahelepanu
sellele, mida oleme kuulnud, d
et me iialgi eemale ei triiviks. e
¨ ¨
2 Kui juba inglite kaudu raa¨ ¨
˜
gitud sonum1 f oli usaldusvaar¨
ne ning iga uleastumine ja
˜
˜
sonakuulmatu tegu sai oiglase
karistuse, g 3 siis kuidas me
˜
saaksime pogeneda karistuse
˜
eest, kui me ei hooli niivord
¨ ¨
¨ ¨
suurest paastest? h Sellest raa˜
kis koigepealt meie isand i ja
seda kinnitasid meile need,
˜
kes teda konelemas kuulsid.
4 Jumal kinnitas seda omalt
¨
poolt tunnustahtede, imede ja
¨
mitmesuguste vagevate tegu¨
j
dega ning puha vaimu jagami¨
sega oma tahte jargi. k
5 Tulevast maailma, l mil¨ ¨
lest me raagime, pole ¨ ta ju allutanud inglitele. 6 Uks tun¨
nistaja on oelnud: „Mis on inimene, et sa teda meeles pead,
inimlaps, et sa tema eest hoolitsed? m 7 Sa tegid ta pisut
alamaks inglitest, kroonisid ta
¨ ¨
au ja hiilgusega ning maara¨
¨ ¨ ¨
sid ta oma katetoo ule. 8 Sa
˜
panid koik ta jalge alla.” n Kui
˜
Jumal allutas koik oma poja¨
le, o siis ei jatnud ta midagi

2

2:2 1 St Moosese seadus.

HEEBREALASTELE 2:9–3:10
talle allutamata. a Ent praegu
¨
˜
me veel ei nae, et koik oleks
¨
b
temale allutatud. 9 Kull aga
¨
naeme Jeesust, kes sai pisut
alamaks inglitest, c kroonituna
au ja hiilgusega selle eest, et
ta kannatas ja suri. d Jumala
˜
armu1 tottu maitses ta surma
˜
koigi inimeste eest. e
10 Jumal, kelle auks ja kel˜
˜
le tottu on koik olemasollu tulnud, arvas heaks teha
¨
kannatuste kaudu taiuslikuks f
¨ ¨
paaste teerajaja1, g kes pidi
viima palju poegi auhiilgus¨
se. h 11 Sest nii puhitseja kui
˜
¨
¨
ka puhitsetavad i on koik uhe
¨
isa lapsed j ja seeparast pole
¨
Jeesusel habi nimetada neid
¨
vendadeks. k 12 Ta utleb: „Ma
kuulutan su nime oma vendadele, kiidan sind lauluga keset
kogudust”, l 13 samuti: „Ma
panen oma lootuse tema peale,” m ja veel: „Mina ja lapsed,
kelle Jehoova1 on mulle andnud.” n
14 Kuna need lapsed on
liha ja veri, sai ka tema lihaks
ja vereks, o et teha oma sur˜
maga lopp sellele, kes suudab
¨
˜
pohjustada surma, p see tahendab Kuradile, q 15 ja vabas˜
tada koik need, kes on olnud kogu oma elu surmakartuse orjuses. r 16 Ta ei hoolitse
ju inglite eest, vaid Aabraha¨
mi jareltulijate eest. s 17 Nii˜
siis pidi ta saama koiges oma
ˇ
vendade sarnaseks, s et temast
˜
voiks saada Jumala teenistu¨
ses halastav ja ustav ulempreester, kes tooks lepitusˇ
ohvri z rahva pattude eest. z
˜
˜
¨
2:9 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
˜
kuse”, „ulima headuse”. 2:10 1 Voib
˜
¨
tolkida ka „ulemjuhi”. 2:13 1 Vt lisa A5.
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h Ro 8:18, 19
2Ko 6:18

i Joh 17:19
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j Joh 20:17
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Joh 1:14
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Lu 10:18
Joh 8:44
1Jo 3:8
Ilm 12:9

r Jes 25:8
Ro 8:20, 21
1Ko 15:26

s Ga 3:29
ˇ
s Flp 2:7
z Ro 3:25
1Jo 2:1, 2
1Jo 4:10

ˇ
z Ro 5:10
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Ilm 3:10


PTK 3
c Flp 3:14
1Te 2:12

d
e
f
g
h
i
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Heb 8:1
Joh 8:29
4Mo 12:7
Mt 17:1, 2
Mt 17:5
1Pe 2:5
2Sa 23:2
Ap 1:16

k 2Mo 17:7
l 2Mo 16:35
4Mo 32:13
L 95:9

18 Kuna ta ise kannatas, kui
ta proovile pandi, a suudab ta
aidata neid, keda proovile
pannakse. b
¨
Seega, puhad vennad, kes
olete saanud taevase kut˜
se, c motelge saadikule1 ja
¨
ulempreestrile, keda me tunnistame — Jeesusele. d 2 Ta
oli ustav Jumalale, kes ta ametisse pani, e nagu ka Mooses oli
ustav Jumala kojas1. f 3 Jee¨ ¨
sus aga vaarib suuremat ausg
tust kui Mooses, nagu ka ehi¨ ¨
taja on auvaarsem kui maja,
˜
mille ta on ehitanud. 4 Moistagi on iga maja kellegi ehitatud, aga see, kes on tei˜
nud koik, on Jumal. 5 Mooses oli ustav teener Jumala
kojas ning tema teenistus osu¨ ¨
tas sellele1, millest pidi raagitama hiljem. 6 Kristus aga
on ustav poeg, h kes on seatud
¨
Jumala koja ule. Meie oleme
¨ ¨
˜
see koda, i kui me jaame lopuni
˜
julgeks ja hoiame kovasti kin¨
˜ ˜
ni lootusest, mille ule me roomu tunneme.
˜
¨
¨
7 Seet ottu
utleb puha
¨
vaim: j „Tana, kui te kuulete
¨ ¨
¨
Jumala haalt, 8 arge tehke
¨
˜
oma sudant kovaks, nagu juhtus siis, kui kutsuti esile kibe
¨
viha, nagu sundis proovilepa¨
˜
neku paeval korbes, k 9 kus
teie esiisad panid mind proo¨
vile, kuigi olid nainud mu
¨
tegusid nelikummend aastat. l
¨
10 Seeparast tekkis mul selle
˜
¨
polvkonna vastu tulgastus ja
¨
¨
ma utlesin: „Nende suda eksitab neid pidevalt ja nad ei ole
˜
oppinud tundma minu teid.”

3

˜
˜
3:1 1 Sona-sonalt „apostlile”. 3:2
˜
˜
1 Moeldakse Iisraeli rahvast. 3:5 1 Voib
˜
tolkida ka „oli tunnistuseks sellest”.
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11 Ma vandusin oma vihas:
¨
„Nad ei saa puhata uhes minua
ga.1””
12 Vaadake ette, vennad,
¨
et keegi teist ei muutuks sudamelt kurjaks ega uskmatuks, sest just selleni viib eemaldumine elavast Jumalast. b
¨
13 Pigem julgustage uksteist
¨
iga paev, kuni veel kestab
¨
see aeg, mille kohta oeldakse
¨
¨
„tana”, c et teie suda ei kalgis˜
tuks patu petliku veetluse tottu. 14 Me saame kogeda sedasama mida Kristus, kui me
¨
˜
vaid sailitame lopuni samasuguse veendumuse,
mis meil
¨
oli alguses. d 15 Oeldakse ju:
¨
„Tana, kui te kuulete Jumala
¨ ¨
¨
¨
haalt, arge tehke oma sudant
˜
kovaks, nagu juhtus siis, kui
kutsuti esile kibe viha.” e
16 Sest kes olid need, kes
¨
kull kuulsid, ent kutsusid siiski esile Jumala kibeda viha?
˜
Kas mitte koik need, kes olid
Moosese juhtimisel Egiptu¨
¨
sest valja lainud? f 17 Ja kel¨
le vastu tundis Jumal tul¨
gastust nelikummend aastat? g
Kas mitte nende vastu, kes
¨
tegid pattu, kelle laibad jaid
˜
maha korbesse? h 18 Ja kellele ta vandus, et nad ei saa pu¨
hata uhes temaga? Kas mit˜
te neile, kes olid sonakuulma¨
tud? 19 Niisiis me naeme, et
nad ei saanud puhata1 oma
˜
usupuuduse tottu. i
¨
˜
Seeparast, kuna tootus, et
˜
¨
me voime puhata uhes Ju˜
malaga1, on veel jous, olgem

4

˜
˜
¨ ¨
3:11 1 Voib tolkida ka „nad ei paase
minu valmistatud puhkepaika”. 3:19
˜
˜
1 Voib tolkida ka „minna puhkepaika”.
˜
˜
¨ ¨
4:1 1 Voib tolkida ka „paaseda Jumala
valmistatud puhkepaika”.
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L 95:7–11
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c L 95:7
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e L 95:7, 8
f 2Mo 17:1–3
4Mo 14:2, 4

g 4Mo 14:11
5Mo 32:21

h 4Mo 14:
22, 23
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28–30
Ju 5
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PTK 4
a Heb 3:12, 13
b Mt 4:23
Ap 15:7
Kol 1:23

c L 95:11
Heb 3:11

d 2Mo 31:17
e 1Mo 2:2, 3
f L 95:11
g 4Mo 14:30
5Mo 31:27

h L 95:7, 8
i 2Mo 24:13

¨ ¨
valvel,1 et keegi meist ei jaaks
˜
sellest voimalusest ilma. a
2 Ka meile on kuulutatud
˜
head sonumit, b nagu oli kuulu˜
tatud neilegi. Aga kuuldud sonumist ei olnud neile kasu,
sest neil polnud sellist usku
nagu nendel, kes seda kuul˜
da votsid. 3 Ent meie, kel on
¨
usku, saame puhata uhes Jumalaga. Nende kohta on ta aga
¨
oelnud: „Ma vandusin oma vi¨
has: „Nad ei saa puhata uhes
¨
minuga””, c kuigi ta ise on pa¨ ¨ ˜
rast oma too lopetamist puhanud, maailma rajamisest pea¨
le1. d 4 Sest kuskil on ta oel¨
nud seitsmenda paeva kohta
¨
¨
jargmist: „Seitsmendal paeval
¨
¨ ¨
jai Jumal tehtud toost puhkama”, e 5 aga selles kohas ta
¨
¨
utleb: „Nad ei saa puhata uhes
minuga.” f
˜
˜
6 Kuna monedel on veel voi¨
malus hakata puhkama uhes
temaga, ja need, kellele head
˜
sonumit esmalt kuulutati, ei
˜
saanud puhata sonakuulmatu˜
¨ ¨
se tottu, g 7 maarab ta veel
¨
¨
¨
uhe paeva, oeldes kaua aega
¨
hiljem Taaveti laulus „tana”,
¨
¨
nagu eespool oeldud: „Tana,
¨ ¨
kui te kuulete Jumala haalt,
¨
¨
˜
arge tehke oma sudant kovaks.” h 8 Kui Joosua i oleks
nad puhkepaika viinud, po¨ ¨
leks Jumal raakinud hiljem
¨
¨
veel uhest paevast. 9 Seega
˜
on Jumala rahval veel voimalus saada osa puhkusest, mis
¨
on otsekui hingamispaeva puh¨
kus. j 10 Kes puhkab uhes Jumalaga,1 puhkab oma tegudest
nagu Jumal enda omadest. k

5Mo 1:38

j Mr 2:28
k 1Mo 2:2, 3

˜
˜
4:1 1 Sona-sonalt „kartkem”. 4:3 1 St
¨
Aadama ja Eeva laste sunnist peale.
˜
˜
¨ ¨
4:10 1 Voib tolkida ka „kes on paasenud
Jumala valmistatud puhkepaika”.
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˜
11 Tehkem siis koik, mis
˜
voimalik, et hakata puhka¨
ma uhes Jumalaga, et keegi ei muutuks nende kom˜
bel sonakuulmatuks. a 12 Ju˜
˜
˜
mala sona1 on elav ja mojuvoi¨
mas b ning teravam kui ukski
˜ ˜
kaheteraline mook c ja tungib
¨
nii sugavale, et eraldab hinge
¨
ja vaimu,2 liigesed ja udi ning
¨
˜
on sudame motete¨ ja kavatsuste hindaja. 13 Ukski loodu
pole Jumala pilgu eest varja˜
tud,d vaid koik on alasti ja paljastatud tema silme ees ning
temale tuleb meil aru anda. e
¨
14 Kuna meil on suur ulem¨
preester, kes on lainud taevasse, Jumala poeg Jeesus, f siis
¨
argem lakakem temast tunnistust andmast. g 15 Meil pole
¨
ju selline ulempreester, kes ei
˜
suudaks meile meie norkustes
kaasa tunda,h vaid selline, kes
˜
pandi koigiti proovile, nagu
meidki pannakse, kuid kes
ei teinud pattu. i 16 Mingem
¨
seeparast julgelt j Jumala armutrooni ette, et ta halastaks
meile ja osutaks oma armu,
˜
pakkudes meile abi oigel ajal.
Iga inimeste hulgast ame¨
tisse seatud ulempreester
¨ ¨
maaratakse inimeste esindajana Jumala teenistusse k tooma
ande ja ohvreid pattude eest. l
2 Ta suudab kaasa tunda neile,1 kes teadmatusest pattu
teevad, sest temagi seisab
˜
silmitsi oma norkustega 3 ja
peab oma pattude eest ohvreid tooma, nagu ta toob ohvreid rahva pattude eest. m

5

˜
˜
˜
4:12 1 Voib tolkida ka „sonum”. 2 St
¨
toob valja erinevuse selle vahel, milline
¨
inimene naib olevat (hing) ja milline ta
˜
˜
on tegelikult (vaim). 5:2 1 Voib tolkida
˜
ka „ta moistab neid”.
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¨
4 Au olla ulempreester ei
˜
saa inimene endale ise votta,
vaid ta saab selle ainult siis,
¨ ¨
kui Jumal ta ametisse maa¨ ¨
rab, nagu ta maaras Aaroni.a
5 Nii ei ole ka Kristus ennast
¨
¨
ise ulendanud b ulempreestriks,
vaid seda on teinud Jumal, kes
¨
utleb tema kohta: „Sina oled
¨
mu poeg, tana sai minust su
¨
¨
isa.” c 6 Ta utleb veel uhes kohas: „Sina oled preester igavesti, Melkisedeki sarnane.” d
7 Kristus esitas maa peal
¨ ¨
elades valju huudmise ja pisaratega anumisi ja palveid e sel˜
lele, kes vois teda surmast
¨ ¨
˜
paasta, ja teda voeti kuulda
¨
tema jumalakartuse parast.
˜
8 Ehkki ta oli tema poeg, oppis ta kuulekust oma kannatuste kaudu. f 9 Kui ta oli
¨
sel moel taiuslikuks tehtud, g
¨ ¨
sai temast igavese paaste
˜
tooja koigile, kes talle kuu¨ ¨
letuvad, h 10 sest Jumal maaras ta Melkisedeki-sarnaseks
¨
ulempreestriks. i
11 Tema kohta oleks meil
¨
palju oelda, aga seda on ras¨
ke selgitada, kuna te olete lainud loiuks kuulma. 12 Kuigi
te peaksite praeguseks juba
˜
opetajad olema, vajate taas, et
˜
teile opetataks algusest peale
¨
˜
˜
Jumala puhade sonumite pohi¨
˜
todesid.j Te olete jalle sellised,
kes vajavad piima, mitte tah¨
ket toitu. 13 Igauks, kes toi˜
˜
tub piimast, ei tunne oiguse sonumit, kuna ta on alles laps. k
¨
14 Aga kupsete inimeste jaoks
on tahke toit, nende jaoks, kes
˜
on oma eristusvoimet harjutamise teel treeninud1 vahet te˜
gema oige ja vale vahel.
˜
¨
5:14 1 Vastav kreeka sona viitab gum˜
nasti (voimleja) treeningule.
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¨ ¨
Seega nuud, kus oleme alg˜
a
opetuse Kristusest seljata¨
¨
¨
ha jatnud, purgigem
edasi kup¨
suse poole. b Argem hakakem
uuesti ehitama vundamenti,
mille moodustavad surnud tegude kahetsemine, usk Juma˜
lasse, 2 opetus ristimisest,
¨
kate pealepanemisest, c surnute
¨
¨
˜
ulesaratamisest d ja loplikust1
¨
kohtuotsusest. 3 Me purgime¨
gi kupsuse poole, kui Jumal lubab.
4 Neid, kes kord olid valgustatud e ja maitsesid taevast
¨
andi, said puha vaimu 5 ning
˜
maitsesid Jumala head sona ja
¨
tulevase ajastu vage, 6 kuid
¨ ¨
nuud on usust taganenud, f
˜
¨
pole voimalik argitada uues¨ ¨
ti kahetsema, kuna nad loo¨
vad Jumala poja jalle postile
¨
ja habistavad teda avalikult. g
˜
7 Maa saab onnistuse Jumalalt, juues vihma, mida tema
¨
peale kulluslikult langeb, ning
kasvatab siis tarvilikku vilja
maaharijaile. 8 Kui maa kas˜ ˜
vatab aga ogalisi poosaid ja
¨
ohakaid, siis see huljatakse
¨
¨
ja on ligilahedal araneedmise¨ ¨
˜
˜
le ning suudatakse lopuks polema.
¨ ¨
˜
9 Kuigi me raagime nonda, armsad, oleme veendunud,
et teie olete paremas olukor¨ ¨
ras ja saate paaste. 10 Jumal
¨
ei ole ulekohtune, et ta unus¨
¨ ¨
taks ara teie too ja armastuse, mida olete osutanud tema
nime vastu, h kui olete aida¨
nud1 puhasid ja aitate veel˜
gi. 11 Me soovime, et te koik
¨ ¨
oleksite sama tookad nagu al¨
guses ja oma lootuses taiesti

6

˜
˜
6:2 1 Sona-sonalt „igavesest”.
˜
˜
1 Sona-sonalt „teeninud”.
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˜
kindlad a lopuni, b 12 nii et te
¨
ei muutuks loiuks,c vaid jargik¨
site nende eeskuju, kes tanu
usule ja kannatlikkusele saa¨
˜
vad katte tootatu.
13 Kui Jumal andis Aabra˜
hamile tootuse, siis vandus ta
iseenese juures, kuna polnud
kedagi suuremat, kelle juures
¨
˜
vanduda, d 14 oeldes: „Ma onnistan sind ja annan sulle
¨
palju jareltulijaid.” e 15 Aab˜
¨
raham sai selle tootuse parast kannatlikku ootamist.
16 Inimesed vannuvad kellegi
endast suurema nimel ja nen¨
de vanne valistab mistahes
edasised vaidlused, kuna see
¨
˜
kinnitab, et oeldu vastab toele. f 17 Samamoodi Jumal, ol¨
˜
les otsustanud naidata tootu¨
se parijatele g veelgi selge¨
mini oma eesmargi muutu˜
matust, kinnitas oma tootust
vandega. 18 Ta tegi seda selleks, et need kaks muutuma¨
tut asja,1 mis naitavad, et
˜
Jumalal on voimatu valetada, h annaksid meile, kes oleme tema juures varju leidnud,
˜
rohkelt tarmu haarata kovasti
kinni meie ette seatud lootusest. 19 See lootus i on meile otsekui hinge1 ankur, kindel
ja tugev, ning viib meid eesriide taha, j 20 kuhu on enne
¨
meid1 lainud Jeesus, k kellest
on saanud Melkisedeki-sarna¨
ne ulempreester igaveseks
ajaks. l
See Melkisedek, Saalemi
˜
kuningas, korgeima Jumala preester, kohtus Aabrahamiga, kui see naasis kuningaid
˜
tapmast, ja onnistas teda m

7

Heb 5:6

˜
 6:18 1 St Jumala tootus
ja vanne. 6:19
˜
˜
˜
˜
PTK 7
6:10
1 Voib tolkida ka „elu”. 6:20 1 Sona-som 1Mo 14:17–20

nalt „eeljooksjana”.

HEEBREALASTELE 7:2–24
2 ning Aabraham andis talle
¨
˜
kumnendiku koigest. Tema
¨
˜
nimi tahendab „oiguse kuningas” ja ta on ka Saalemi ku¨
ningas, see tahendab „rahu
kuningas”. 3 Pole teada, kes
olid ta isa ja ema, milline on
¨
ta sugupuu ning millal ta sundis ja suri, ent olles saanud
¨ ¨
Jumala poja sarnaseks, jaab
ta preestriks alatiseks. a
¨
¨
4 Pange tahele, kui vagev
oli see mees, kellele patriarh
˜
Aabraham andis oma sojasaa¨
gi parimast osast kumnendi˜
ku. b 5 On tosi, et preestri¨ ¨
teks maaratud Leevi poega¨
del c kasib Moosese seadus ko¨
guda kumnist rahvalt, d see
¨
tahendab oma vendadelt, kui¨
gi need on Aabrahami jareltulijad. 6 Ent see mees, kes ei
˜
¨
olnud Leevi soost, vottis kum˜
nist Aabrahamilt ja onnistas
˜
teda, kellele olid antud tootu˜
sed. e 7 On vaieldamatu tode,
¨
˜
et vaiksem saab
onnistuse
¨
suuremalt. 8 Uhel juhul saa¨
vad kumnist surelikud inimesed, aga teisel juhul see, kelle kohta tunnistatakse, et ta
˜
¨
elab. f 9 Voib oelda, et isegi
¨
Leevi, kellele kumnist antakse, maksis Aabrahami kaudu
¨
kumnist, 10 sest ta oli alles
oma esiisa niuetes1, kui Melkisedek Aabrahamiga kohtus. g
¨
11 Kui t aiuslikkus oleks
olnud saavutatav leviitide
preestriameti kaudu h (see amet
¨
oli ju satestatud rahvale antud seaduses), miks oli siis veel
˜
vaja, et touseks teine prees¨
ter, kes oeldakse olevat Melkisedeki, i aga mitte Aaroni
sarnane? 12 Kui preestriamet
¨
7:10 1 St Leevi kui Aabrahami jareltulija
¨
polnud veel sundinud.
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muutub, on vaja muuta ka
seadust. a 13 Sest see, kelle
¨
kohta seda oeldakse, tuli teisest suguharust, mille liikmeist
pole keegi teeninud altari juures. b 14 On ju teada, et meie
˜
isand polvneb Juudast, c ometi
¨
ei oelnud Mooses, et sellest suguharust tuleks preestreid.
˜
˜
˜
15 Koige selle pohjal mois˜
tame veel selgemalt, et touseb uus, Melkisedeki-sarnane preester, d 16 kes pole saanud selleks mitte seaduse alu˜
¨
¨
sel, polvnemise jargi, vaid tanu
¨
¨
vaele, mis annab havimatu1
elu. e 17 Tema kohta on tunnistatud: „Sina oled preester
igavesti, Melkisedeki sarnane.” f
¨
18 Niisiis jaetakse endised
¨ ¨
˜
maarused korvale, kuna need
˜
on jouetud ja kasutud. g
19 Sest Moosese seadus ei
¨
teinud midagi t aiuslikuks, h
¨
kull aga on seda teinud pare¨
ma lootuse toomine, i tanu millele me saame tulla Jumala
juurde. j 20 Jumal andis Jeesusele preestriameti vandega
21 (teised on saanud preestriteks ilma Jumala vandeta,
kuid Jeesus on saanud preestriks vandega, mille andis tema
¨
kohta Jumal, kes utles: „Je˜
hoova on tootanud ega muuda meelt: „Sina oled preester
˜
igavesti””) k 22 ja seetottu on
Jeesus saanud parema lepingu tagatiseks1. l 23 Peale sel¨
le on paljud pidanud uks¨
teise jarel preestriteks saama, m sest surm pole lasknud
¨ ¨
neil sellesse ametisse jaada.
24 Kuna aga tema elab igavesti, n pole tal preestriame˜
˜
¨
7:16 1 Voib tolkida ka „havitamatu”.
˜
˜
¨
7:22 1 Voib tolkida ka „kaendajaks”.
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¨
¨
tis uhtki jareltulijat. 25 See¨
¨ ¨
ga suudab ta tuua ulima paaste neile, kes tema kaudu Jumala juurde tulevad, sest ta
on alati elus, et nende eest
kosta. a
¨
26 Ta on just selline ulempreester, millist me vajame: us¨ ¨
¨
tav, ilma suuta, ruvetamata, b
¨
erinev patustest, ulendatud
˜
taevast korgemale. c 27 Erine¨
valt teistest ulempreestritest
¨
pole tal vaja iga paev ohvd
reid tuua, esmalt enda ja see¨
jarel rahva pattude eest, e sest
¨
˜
ta tegi seda uhe korra ja loplikult, kui ohverdas iseenda. f
¨ ¨
28 Moosese seadus maarab
¨
ju ulempreestriteks puuduste¨
ga inimesi, g kuid parast sea¨ ¨
dust antud vanne h maarab sel¨
leks Poja, kes on saanud taiuslikuks i igaveseks.
¨
Peamine, mida me oelda tahame, on see: meil
¨
on selline ulempreester, j kes
on taevas istunud Majesteedi troonist paremale k 2 ning
¨
˜
teenib puhas paigas1 l ja toe¨
lises telgis, mille on pustitanud Jehoova, mitte inime¨
ne. 3 Kuna iga ulempreester
¨ ¨
on maaratud ohverdama ande
ja ohvreid, pidi temagi midagi
ohverdama. m 4 Kui ta oleks
maa peal, ei oleks ta preester, n kuna siin on juba olemas
¨
mehed, kes seaduse jargi ande
ohverdavad. 5 Nende teenistus on taevaste asjade eelpilt ja vari. o Eks Mooses saanud telki valmistama asudes
¨
Jumalalt kasu: „Valmista need
˜
¨
koik eeskuju jargi, mida sul¨
¨
le mael naidati.” p 6 Ent Jee-

8

˜
˜
˜
¨
8:2 1 Voib tolkida ka „koige puhamas
paigas” (vt ka Heb 9:8, 12, 24, 25; 10:
19; 13:11).
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PTK 9
k 2Mo 25:8
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¨
sus on saanud ulevama ameti, sest ta on palju parema lepingua vahemees. b See leping
on seaduslikult rajatud pare˜
matele tootustele. c
7 Kui esimene leping oleks
olnud veatu, poleks teist olnud vaja. d 8 Jumal ju lai¨
dab rahvast, oeldes: „„Tulevad
¨
˜
paevad, mil ma solmin Iisraeli
soo ja Juuda sooga uue lepingu,” lausub Jehoova. 9 „See
leping pole samasugune nagu
˜
see, mille ma solmisin nen¨
de esiisadega sel paeval, kui
˜
¨
ma votsin neil kaest kinni, et
¨
tuua nad valja Egiptusemaalt. e
¨
Nad ei taitnud minu lepingut
¨
ja seeparast ei hoolitsenud ma
¨
enam nende eest,” utleb Jehoova.
˜
10 „Leping, mille ma sol¨
min Iisraeli sooga parast neid
¨
¨
paevi, on jargmine,” lausub
Jehoova. „Ma panen oma sea˜
dused nende moistusesse ja
¨
kirjutan need nende sudamesse. f Siis ma olen nende Jumal
ja nemad on minu rahvas. g
˜
¨
11 Siis ei opeta enam ukski
oma kaaskodanikku ega oma
¨
venda, oeldes: „Tunne Jehoo˜
vat!”, sest nad koik tunne˜
˜
vad mind, koige pisemast koige suuremani. 12 Ma andes¨
tan neile nende ulekohtused
teod ega tuleta enam meelde
h
nende patte.””
¨
13 Oeldes „uus leping”, on
ta tunnistanud eelmise vanaks. i Kuid see, mis on vana ja
¨
uha vananeb, kaob peagi. j
Eelmine leping sisaldas ettekirjutusi teenistuse kohta ja selle juurde kuulus maine
¨
¨
puhamu. k 2 Sellesse telkpuhamusse tehti esimene ruum,
kus olid lambijalg, l laud ja

9

HEEBREALASTELE 9:3–19
vaateleivad, a ning seda nime¨
tati puhaks paigaks. b 3 Aga
teise eesriide c taga oli ruum,
˜
¨
mida nimetati koige puhamaks paigaks. d 4 Seal olid
¨
kullast suitsutuspann e ja uleni kullaga kaetud f lepingulae˜
gas, g milles olid kuldnou mannaga h ja Aaroni kepp, mis oli
¨
kord punga lainud, i ning lepingutahvlid. j 5 Laeka peal olid
aulised keerubid, mis varjasid lepituskaant1. k Kuid prae˜
¨
gu pole aeg sellest koigest uk¨ ¨
sikasjalikult raakida.
¨
˜
6 Parast seda, kui koik oli
˜
¨
nonda valmis tehtud, kai¨
sid preestrid korraparaselt
¨
telgi esimeses ruumis, et taita oma teenistuskohustusi. l
¨
7 Kuid teise ruumi laks ainult
¨
ulempreester, kord aastas m ja
alati koos verega, n mille ta ohverdas iseenda eest o ja pattude eest, mis rahvas oli
teadmatusest teinud. p 8 See¨
¨
ga naitab puha vaim, et sel
ajal, kui oli olemas esimene
telk, ei olnud kellelegi veel
¨
avatud teed puhasse paika. q
9 See telk on eelpilt praeguseks ajaks r ja selle kohaselt tuuakse siiamaani nii ande
kui ka ohvreid, s kuid need
¨
ei suuda jumalateenija su¨
dametunnistust taiesti puhˇ
taks teha. s 10 Need annid ja
˜
ohvrid on ju seotud koigest
toitude, jookide ja mitmesuguste rituaalsete pesemiste¨
ga. z Seesugused ihu kohta kaiˇ
˜
vad nouded z pidid kehtima
¨ ¨
maaratud ajani, mil asjad pidi
korda seatama.
11 Ent kui tuli Kristus —
¨
ulempreester, kes pidi tooma
˜
˜
onnistusi, mis ongi juba toeks
˜
˜
9:5 1 Voib tolkida ka „lepituspaika”.
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¨
saanud —, laks ta suuremas¨
se ja taiuslikumasse telki, mis
¨
¨
pole katega tehtud, see tahendab, mis pole maise loodu osa.
¨
¨
12 Ta laks puhasse paika,
kuid mitte kitsede ega noorte
pullide verega, vaid omaenda
¨
verega, a ta tegi seda uheain˜
sa korra ning toi meile igavese vabastuse1. b 13 Kui juba
kitsede ja pullide veri c ning
lehmmullika tuhk, mida piserdatakse nende peale, kes
¨
on ruvetunud, teeb nad Jumala silmis puhtaks, d 14 siis kui
palju enam puhastab Kristuse
¨
veri e meie sudametunnistuse
surnud tegudest! f Tema ohverdas end igavese vaimu juhtimisel veatuna Jumalale, et me
saaksime teenida elavat Jumalat. g
¨
15 Selleparast ongi ta uue
lepingu vahemees, h et kutsu˜
tud saaksid tootuse igave¨
˜
se parandi kohta. Koik see on
˜
¨
saanud voimalikuks tanu tema
surmale, mille kaudu nad
on lunastatud i ning vabastatud eelmise lepingu aegsetest
¨
uleastumistest. j 16 Sest kui
on tegemist lepinguga, mis on
˜
solmitud Jumalaga, on vaja,
˜
et lepingu solminud inimene
sureks, 17 kuna surm paneb lepingu kehtima. Sel ajal
˜
kui lepingu solminud inimene
˜
elab, pole see jous. 18 See˜
˜
tottu ei joustunud ka eelmine leping ilma vereta. 19 Kui
˜
˜
Mooses oli koik seaduse nouded rahvale teada andnud,
˜
vottis ta noorte pullide ja kitsede vere, samuti vee, ning
piserdas seda erepunase villa ja iisopi abil nii rullraama˜
˜
9:12 1 Sona-sonalt „lunastuse”.
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¨
tu kui ka rahva peale, 20 oeldes: „See on selle lepingu veri,
¨
mida Jumal on kaskinud teil
¨
taita.” a 21 Ta piserdas verd
˜
ka telgi ja koigi teenistuses
kasutatavate anumate peale. b
¨
22 Moosese seaduse jargi pu˜
hastatakse peaaegu koik verega; c ilma verd valamata ei ole
andeksandmist. d
23 Niisiis, taevaste asjade
maiseid vasteid e oli vaja sel
moel puhastada, f kuid taevaste asjade endi puhastamiseks
on vaja palju paremaid ohv¨
reid. 24 Kristus ei lainud ju
¨
¨
katega tehtud puhasse paika, g
˜
mis on koigest tegelikkuse eelpilt,h vaid taevasse endasse, i
¨ ¨
kus ta nuud astub Jumala palge ette meie heaks. j 25 Ta ei
¨
lainud sinna selleks, et end
korduvalt ohverdada — nagu
¨
¨
ulempreester laheb igal aastal
¨
k
puhasse paika ja mitte enda
verega —, 26 muidu oleks ta
pidanud alates maailma rajamisest1 korduvalt kannatama.
¨ ¨
Kuid nuud on ta ilmunud ajas¨
¨
tute2 viimseil paevil uheainsa
korra, et ennast ohvriks tuues
˜
korvaldada patt. l 27 Nii nagu
¨
inimesed surevad uhe korra ja
¨
˜
parast seda on kohtumoistmine, 28 nii ohverdati ka Kris¨
tus uks kord ja alatiseks, et ta
˜
votaks enda kanda paljude patud. m Kui ta teist korda ilmub,
˜
siis mitte enam patu korvalda¨
miseks. Ja teda naevad need,
¨ ¨
kes temalt pikisilmi paastet
ootavad. n
Kuna Moosese seadus
on ainult tulevaste heade asjade vari, o mitte aga nen-

10

9:26 1 St alates Aadama ja Eeva laste
¨
˜
sunnist. 2 Moeldakse juudi ajastuid.
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de tegelik kuju, siis ei saa see1
iialgi nendesamade ohvritega,
mida aastast aastasse ohver¨
datakse, jumalateenijaid taiuslikuks teha. a 2 Muidu oleks
˜
ju ohvrite toomine loppenud,
sest ohvritoojad oleksid saa¨
nud puhtaks uhe korraga ega
¨ ¨
oleks tundnud enam suume¨
piinu pattude parast. 3 Kuid
need ohvrid tuletavad aastast aastasse patte meelde, b
˜
4 sest on voimatu, et pullide
¨
˜
ja kitsede veri patud ara votaks.
¨
¨
5 Seeparast utles Kristus
maailma tulles: „„Ohvrit ja
ohvriandi sa ei tahtnud, aga
sa valmistasid mulle keha.
˜
6 Poletus- ja patuohvreid sa
ei kiitnud heaks.” c 7 Siis ma
¨
utlesin: „Siin ma olen, rullraamatus on minust kirjutatud.
¨
Ma olen tulnud taitma su tad
het, mu Jumal.”” 8 Olles es¨
malt oelnud: „Sa ei tahtnud ega kiitnud heaks ohv˜
reid ja ohvriande, samuti poletus- ja patuohvreid” — need on
ohvrid, mida Moosese seadu¨
¨
se jargi tuuakse —, 9 utleb ta
¨
parast seda: „Siin ma olen. Ma
¨
olen tulnud taitma su tahet.” e
˜
Ta korvaldab esimese, et panna kehtima teine. 10 Sellesama tahte f kohaselt on meid
Jeesus Kristuse keha ohver¨
¨
damise kaudu puhitsetud uks
kord ja alatiseks. g
¨
11 Iga preester asub pae¨
vast paeva oma kohale, et
¨
¨
taita teenistusulesandeid h ja
tuua korduvalt samu ohvreid, i mis ei suuda kunagi pat¨
¨
˜
te taiesti ara votta. j 12 Aga
˜
¨
tema toi pattude eest uhe
˜
¨
10:1 1 Teine voimalik tahendus: „inimesed”.

HEEBREALASTELE 10:13–35
ohvri alatiseks ja istus Juma¨
la paremale kaele a 13 ning
¨ ¨
ootab nuud, kuni ta vaenla¨
sed pannakse
tema jalajariks. b
¨
14 Uhe ohvriga on ta teinud
¨
alatiseks t aiuslikuks need,
¨
keda puhitsetakse. c 15 Seda
¨
kinnitab meile ka puha vaim,
˜
¨
sest koigepealt see utleb:
˜
16 „„Leping, mille ma solmin
¨
¨
nendega parast neid paevi,
¨
on jargmine,” lausub Jehoova. „Ma panen oma seadused
¨
nende sudamesse ja kirjutan
˜
need nende moistusesse.”” d
¨
17 Hiljem see utleb: „Ma ei tuleta enam meelde nende patte ega seadusvastaseid tegusid.” e 18 Kui need on andeks
antud, siis pole enam vaja ohv¨
reid patu parast.
19 Niisiis, vennad, kuna
¨
meil on tanu Jeesuse verele
¨
julgus siseneda puhasse paika f teed pidi, 20 mille ta
on avanud meile kui uue
tee — elluviiva tee — eesriide, g
¨
see tahendab oma keha kaudu, 21 ja kuna meil on suur
¨
preester Jumala koja ule, h
22 siis mingem Jumala ette
¨
siira sudame ja kindla usuga,
olles piserdamisega1 puhasta¨
tud mustast sudametunnistusest i ja pestud puhta veega. j
23 Andkem alati oma lootusest vankumatult tunnistust, k
˜
sest tootuse andja on ustav.
˜
¨
24 Moelgem uksteise peale,1
˜
˜
¨
et voiksime ohutada uksteist
armastusele ja headele tegu¨
¨
dele, l 25 ning argem jatkem
unarusse koguduse koosole˜
¨
kutel kaimist, m nagu monel
on kombeks, vaid julgustagem
10:22 1 St Jeesuse verega. 10:24
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „hooligem uksteisest”,
¨
¨
„olgem uksteise vastu tahelepanelikud”.
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¨
uksteista — seda enam, mida
¨
¨
¨
lahemale naeme seda paeva
˜
b
joudmas.
26 Kui me tahtlikult pat¨
tu teeksime, parast seda kui
˜
˜
oleme tode tundma oppinud, c
¨ ¨
siis ei jaaks pattude lepi¨
tamiseks enam uhtki ohvrit. d
¨ ¨
¨
27 Jaaks vaid ule hirmuga
˜
oodata kohtumoistmist ja tu¨
list viha, mis neelab ara vas¨
e
tupanijad. 28 Igauks, kes on
˜
heitnud korvale Moosese seaduse, sureb halastust leidmata
˜
¨
kahe voi kolme tunnistaja utluse peale. f 29 Kui palju kar¨ ¨
mimat karistust vaariks teie
arvates siis see, kes on Jumala poja jalge alla tallanud ega
pea millekski eriliseks lepin¨
guverd, g millega teda on puhitsetud, ja kes on teotanud
armu vaimu? h 30 Me teame,
¨
¨
et Jumal utles: „Kattemaks
¨
kuulub mulle, mina tasun katte,” ja et on kirjutatud: „Je˜
hoova moistab kohut oma rah¨
va ule.” i 31 Hirmus on lange¨
da elava Jumala katte.
¨ ¨
32 Tuletage meelde moo¨
dunud paevi, kui te, olles valgustatud, j pidasite vastu suu˜
res voitluses ja kannatustes.
˜
33 Monikord said teile avalikult1 osaks solvangud ja kat˜
¨
sumused, monikord jalle pakkusite tuge neile2, kes selliseid raskusi kogesid. 34 Te
tundsite kaasa neile, kes olid
˜ ˜
vangis, ja te ei kaotanud roo¨ ¨
mu, kui teie vara rooviti, k sest
te teadsite, et teil on parem ja
¨ ¨
jaadav varandus. l
¨
¨
35 Seeparast arge kaotage
julgust1, sest see toob suure
˜
˜
10:33 1 Voib tolkida ka „otsekui areenil”.
˜
˜
˜
2 Voib tolkida ka „seisite nende korval”.
˜
˜
¨ ¨
10:35 1 Voib tolkida ka „raakige julgelt”.
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tasu. a 36 Teil on vaja vastu¨
pidavust, b et te parast Ju¨
mala tahte taitmist saaksite
¨
˜
¨ ¨
katte tootatu. 37 Sest „uurike aega” c veel ja „saabub see,
kes on tulemas, ega viivita”. d
˜
¨ ¨
¨
38 „Aga oige jaab tanu usule
¨ ¨
elama”, e ja „kui ta loob araks
ja minust taganeb, ei ole mul
temast head meelt”. f 39 Ent
meie ei ole sellised, kes taganevad ja hukkuvad,g vaid sel¨ ¨
lised, kes usuvad ja jaavad
elama.
˜
Usk on pohjendatud ootus, et loodetav saab
˜
˜
˜
t oeks, h t oenditel p ohinev
veendumus selles,1 mida pole
¨
naha. 2 Usu kaudu said vanal ajal elanud inimesed1 kinnituse, et nad on Jumalale
¨
meeleparased.
˜
˜
3 Usu tottu me moistame,
˜
et koik taevas ja maa peal1 on
˜
¨
seatud paika Jumala sona labi
¨
ning nahtav on tulnud olemas¨
ollu nahtamatust.
˜
˜
4 Usu tottu toi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain,
ja usu kaudu sai ta kinnituse,
˜
et ta on oige, sest Jumal kiitis tema annid heaks. i Kuigi ta
¨ ¨
on surnud, raagib ta usu kaudu veel praegugi. j
˜
˜
5 Usu tottu voeti Eenok k
¨
ara, et ta ei peaks kannatusrikast surma surema, ja teda ei
leitud kusagilt, kuna Jumal oli
¨
˜
¨
ta ara votnud. l Enne kui ta ara
˜
voeti, oli ta saanud kinnitu¨
se, et ta on Jumalale meelepa˜
rane. 6 Ilma usuta on voima¨
tu Jumalale meeleparane olla,
sest kes Jumala juurde tuleb,

11

˜
˜
˜
11:1 1 Voib tolkida ka „veenev toend te˜
˜
gelike asjade kohta”. 11:2 1 Voib tolki˜
da ka „meie esivanemad”. 11:3 1 Voib
˜
tolkida ka „et ajastud”.
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peab uskuma, et ta on olemas
ja et ta annab tasu neile, kes
˜
teda tosimeeli otsivad. a
˜
7 Usu tottu tegutses Noa b
jumalakartlikult ja ehitas oma
¨ ¨
pere paastmiseks laeva, c olles saanud Jumalalt hoiatuse
selle kohta, mida polnud veel
¨
˜
naha.d Oma usuga moistis ta
¨ ¨
˜
maailma suudi e ning usu tottu
˜
kuulutati tema oigeks.
˜
8 Usu tottu kuuletus Aabraham, f kui teda kutsuti, ning ta
¨
asus teele paika, mille pidi pa¨
randiks saama. Ta laks, tead¨
mata, kuhu ta laheb. g 9 Usu
˜
˜ ˜
tottu elas Aabraham voorana
˜
tootatud maal, h elas telkides i
koos Iisaki ja Jaakobiga, kes
˜
said sama tootuse mis tema, j
10 sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille kavandaja1 ja ehitaja on Jumal. k
˜
11 Usu tottu sai ka Saara
˜
korgest east hoolimata ram¨
mu soojatkamiseks, l sest ta pi˜
das tootuse andjat ustavaks1.
˜
¨
¨
12 Nonda sundis uhele mehe˜
le, kes polnud enam voimeline
¨
m
sugu jatkama,1 nii palju lap¨
si n nagu tahti taevas ja liiva
¨ ¨
mere aares. o
˜
¨
13 Nad koik sailitasid usu
¨
kuni surmani, saamata kat˜
¨
te tootatut. p Kuid nad nagid seda kaugelt q ja tervitasid
seda ning tunnistasid end ole˜ ˜
vat voorad ja ajutised elanikud sellel maal. 14 Need, kes
¨
seda tunnistavad, naitavad,
et nad igatsevad paika, mis
oleks nende oma. 15 Kui nad
˜
oleksid muudkui moelnud sellele paigale, kust nad olid
˜
˜
11:10 1 Voib tolkida ka „arhitekt”. 11:11
˜
˜
¨ ¨
1 Voib tolkida ka „usaldusvaarseks”.
˜
˜
11:12 1 Voib tolkida ka „kes oli niisama
¨
hasti kui surnud”.

HEEBREALASTELE 11:16–35
lahkunud, a oleksid nad ju leid˜
¨ ¨
nud voimaluse tagasi poorduda. 16 Ent nad igatsesid paremat paika, seda, mis kuulub
˜
taevale. Seetottu pole Juma¨
¨
lal nende parast habi, kui nad
teda kui oma Jumalat b appi
¨ ¨
huuavad, ta on koguni valmistanud neile linna. c
˜
17 Usu tottu Aabraham nii¨
sama hasti kui ohverdas Iisaki, kui ta proovile pandi d —
˜
˜ ˜
tema, kes oli tootused roo˜
muga vastu votnud, oli valmis ohverdama oma ainsat
poega e —, 18 ehkki talle oli
¨
˜
¨
oeldud: „Sulle tootatud ja˜
reltulijad polvnevad Iisakist.” f
˜
19 Ta nimelt motles, et Jumal suudab Iisaki isegi sur¨
¨
nuist ules aratada. Ta saigi
oma poja otsekui surnuist ta¨
¨
gasi ja sellel oli sumboolne tahendus. g
˜
˜
20 Usu tottu onnistas Iisak
h
Jaakobit ja Eesavit i seoses
tulevaste asjadega.
˜
˜
21 Usu tottu onnistas Jaa˜
kob enne oma surma j molemat
Joosepi poega k ja kummardas
Jumalat, toetudes kepi najale. l
˜
¨ ¨
22 Usu tottu raakis Joosep
˜
oma elu lopul Iisraeli poega¨
de valjumisest Egiptusest ning
andis korralduse oma luude1
kohta. m
˜
23 Usu tottu varjasid vane¨
¨
mad Moosest parast tema sun¨
di kolm kuud, n sest nad nao
gid, et ta on ilus laps, ja
¨
nad ei kartnud kuninga kas˜
ku. p 24 Usu tottu ei tahtnud
¨
Mooses t aiskasvanuks saades, q et teda nimetataks vaa¨
rao tutre pojaks. r 25 Ta otsustas pigem lasta end koos
˜
˜
11:22 1 Voib tolkida ka „matmise”.
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Jumala rahvaga halvasti ko¨ ¨
helda kui nautida uurikest pa˜ ˜
turoomu, 26 kuna ta pidas
˜
endale voituna1 osaks saavat halvakspanu suuremaks
rikkuseks kui Egiptuse aardeid, sest ta pilk oli keskendu˜
nud tasule. 27 Usu tottu lahkus ta Egiptusest, a mitte hir˜
mu tottu kuninga viha ees; b
¨
¨
ta jai kindlaks, otsekui na¨
hes teda, kes on nahtamatu. c
˜
28 Usu tottu korraldas ta paa¨
sapuha pidamise ja uksepiita¨ ¨
de verega maarimise, et hukkaja ei teeks viga nende esma¨
sundinutele. d
˜
¨
¨
29 Usu tottu laksid nad labi
Punase mere nagu kuiva maad
¨ ¨
mooda. e Egiptlased proovisid
sedasama teha, aga nad uppusid. f
˜
30 Usu tottu varisesid kok¨ ¨
¨
ku Jeeriko muurid, parast
seda kui rahvas oli seitsmel
¨
¨
paeval umber nende marssi˜
nud. g 31 Usu tottu ei saanud
˜
prostituut Raahab koos sonakuulmatutega hukka, sest ta
oli luurajad rahumeelselt vas˜
tu votnud. h
¨
32 Mida ma veel utleksin?
¨
Mul ei jatku aega, et jutustada Giideonist, i Baarakist, j Simsonist, k Jeftast,l Taavetist, m
samuti Saamuelist n ja teis˜
test prohvetitest. 33 Usu tottu alistasid nad kuningrii˜
ke, o tegutsesid oiguse heaks,
˜
˜
p
said tootused, sulgesid lovide suu, q 34 summutasid tule
¨ ¨
˜ ˜
¨
vae, r paasesid moogatera eest, s
ˇ
˜
¨
said norgast tugevaks, s said va˜
˜
˜
gevaks sojas, z loid pogenema
ˇ
¨
sissetungijate vaed. z 35 Naised said tagasi oma surnud
˜
˜
11:26 1 Sona-sonalt „kristusena”.
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¨
˜
ulestousmise kaudu.a Teisi aga
˜
piinati, sest nad ei noustunud mingi lunastushinna eest
vabaks saama, et neile saaks
¨
˜
osaks parem ulestousmine.
˜
36 Monede katsumuseks olid
˜
monitamised ja piitsutamised,
enamgi veel — ahelad b ja
vanglad.c 37 Neid visati kividega surnuks, d nende usk pandi proovile, neid saeti pooleks,
˜ ˜
¨
hukati moogaga, e nad kaisid
f
lamba- ja kitsenahkades, olid
puuduses ja raskustes, g kogesid halba kohtlemist. h 38 Nemad, keda maailm polnud
¨ ¨
˜
vaart, otsisid varju korbetest,
¨
magedest, koobastest i ja maa˜
lohedest.
˜
¨
39 Ehkki koik nad said tanu
oma usule kinnituse, et nad
¨
on Jumalale meeleparased, ei
¨
˜
saanud nad katte tootatut,
¨
40 sest Jumal nagi meile ette
midagi paremat, j et nad ei
¨
saaks taiuslikuks ilma meieta.
¨
Niisiis, kuna meie umber on nii suur pilv tunnistajaid, siis heitkem meie¨
˜
gi endalt ara koik, mis
meid koormab, ja patt, millesse me kergesti takerdume, k ning jookskem vastupida˜
vusega voidujooksu, mis meile joosta on antud, l 2 hoides pilku meie usu teerajajal
¨
ja taiustajal Jeesusel.m Ta pidas piinapostil vastu eesoota˜ ˜
¨
va roomu parast ega hoolinud
¨
habist ning on istunud Jumala
˜
troonist paremale. n 3 Moelge
˜
siis tosiselt tema peale, kel
tuli taluda patuste vaenulikke
˜
sonu, o mida need iseendi kah¨
¨
juks utlesid, et te ei vasiks ega
p
annaks alla.
˜
4 Patuga voideldes ei ole te
˜
veel voidelnud surmani. 5 Te
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a Op 3:11, 12
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Heb 2:10
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c Op 13:24
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e 1Pe 1:15, 16
f Jes 35:3
˜

g Op 4:26
h L 34:14
Ro 12:18
Ro 14:19

i Ro 6:19
1Te 4:3, 4
Heb 10:10

¨
˜
olete taiesti unustanud nouan¨
de, mis utleb teile kui poega¨
˜
dele: „Mu poeg, ara polga Je¨
hoova manitsust, ja ara heida meelt, kui ta sind noomib,
6 sest keda Jehoova armastab, seda ta manitseb. Ta ka¨
ristab igauht, kelle ta kui poja
˜
vastu votab.” a
7 Kannatused, mida teil tuleb taluda, kasvatavad teid.
Jumal kohtleb teid kui poegi. b
Kuid mis poeg see on, keda isa
˜
ei karista1? c 8 Kui teid koi˜
ki poleks nonda karistatud,
siis oleksite vallaslapsed, mitte pojad. 9 Meie lihased isad
karistasid meid ja me pidasime neist lugu. Kas me ei
peaks siis palju meelsamini alluma sellele isale, kes on meile vaimu kaudu elu andnud,1
˜
et voiksime elada? d 10 Liha¨
sed isad karistasid meid luhi¨
¨
kese aja jooksul oma aranage¨
mise jargi, aga Jumal teeb
¨
seda meie huvanguks ees¨
¨
margiga, et saaksime puhaks,
¨
¨
nagu tema on puha. e 11 Uks˜ ˜
ki karistus ei too esialgu roomu, vaid on valus1, kuid
need, keda karistuse kaudu
˜
on kasvatatud, loikavad hiljem
˜
rahu- ja oigusevilja.
¨
12 Seeparast
kinnitage
¨
˜
rammetuid kasi ja jouetuid
˜ f
polvi 13 ning tehke sirgeks
¨
tee, mida kaite, g et see, mis
¨
on vigane, ei laheks liigesest
¨
valja, vaid saaks hoopis ter˜
veks. 14 Taotlege rahu koigi
¨
inimestega h ja puhadust, i mil¨
leta keegi ei saa Isandat naha.
˜
˜
12:7 1 Voib tolkida ka „ei manitse”, „ei
˜
˜
kutsu korrale”. 12:9 1 Voib tolkida ka
„alluma oma vaimse elu isale”. 12:11
˜
˜
1 Voib tolkida ka „toob kurbust”.

HEEBREALASTELE 12:15–13:4
15 Vaadake hoolega, et keegi
¨ ¨
Jumala armust ilma ei jaaks
¨
¨
¨
ning ukski murgine juur ei tar˜
¨
kaks ega pohjustaks hada ja
˜
¨
paljud selle tottu ei ruvetuks. a
16 Vaadake, et keegi teie
seast ei oleks hooraja1 ega sel¨
line, kes ei hinda puhi asju,
¨
nagu Eesav, kes andis ara
¨
˜
¨
˜
oma esmasunnioiguse uhe ko¨
hutaie eest. b 17 Te teate, et
˜
hiljem, kui ta tahtis onnistust
˜
saada, heideti ta korvale. Ehkki ta anus pisarsilmil oma isa,
et see meelt muudaks, c ei olnud sellest mingit abi.
18 Te ei ole tulnud sellise
¨
¨
mae juurde, mida saaks kae˜ ˜
ga katsuda d ja mis tules loomaks, e samuti mitte tumeda
pilve, pilkase pimeduse ja maru juurde f 19 ega trompeti¨ ¨
¨ ¨
huuu g ja haale juurde, h mida
kuuldes inimesed anusid, et
¨ ¨
see nendega enam ei raagiks. i
¨
20 Neid kohutas kask „Isegi
˜
¨
kui moni loom mage puudutab, tuleb ta kividega surnuks visata”. j 21 See vaate¨
pilt oli nii hirmuaratav, et
¨
Mooses utles: „Ma tunnen hir¨
mu ja varisen.” k 22 Teie aga
¨
olete tulnud Siioni mae, l elava Jumala linna, taevase Je¨
ruusalemma m juurde, kumnete
tuhandete kokkutulnud inglite juurde, n 23 taevasse kirja
¨
pandud esmasundinute kogu˜
duse juurde, Jumala, koiki˜
¨
o
de kohtumoistja juurde, pu¨
p
hast vaimust sundinud ja
¨
˜
taiuslikuks tehtud oigete juurde,1 q 24 uue lepingur vahemehe Jeesuse s juurde ja piser˜
¨
˜
12:16 1 Vt „Sonaseletusi”, marksona
˜
˜
„hoorus”. 12:23 1 Voib tolkida ka
¨
˜
„taiuslikuks tehtud oigete vaimse elu
juurde”.
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˜
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¨ ¨
datud vere juurde, mis raagib
a
paremini
¨ kui Aabeli veri.
25 Arge keelduge kuula¨ ¨
mast1 seda, kes raagib. Kui
¨ ¨
juba need ei paasenud, kes
keeldusid kuulamast seda, kes
edastas Jumala hoiatuse maa
peal, siis kui palju enam ei
¨ ¨
¨ ¨
paase meie, kui poorame sel¨ ¨
ja sellele, kes raagib taevast! b 26 Tol ajal raputas Ju¨ ¨
¨ ¨
mala haal maad, c aga nuud
˜
on ta tootanud: „Veel kord
ma raputan maad, ent ka tae˜
vast.” d 27 Sonad „veel kord”
˜
annavad moista, et see, mida
raputatakse ja mida pole tei˜
nud Jumal, korvaldatakse, et
¨ ¨
¨
jaaks pusima see, mida ei saa
˜
koigutada. 28 Kuna meile antakse kuningriik1, mida ei saa
˜
¨ ¨
koigutada, siis jaagu meie pea¨
le arm, tanu millele me saame
teenida Jumalat talle meele¨
paraselt, jumalakartuse ja aukartusega. 29 Meie Jumal on
¨
havitav tuli. e
¨ ¨
Teie vennaarmastus¨ jaa¨
gu
pusima. f 2 Arge
¨
unustage osutada kulalislah¨
g
kust1, sest tanu sellele on
˜
˜ ˜
moned enese teadmata voo˜
rustanud ingleid. h 3 Moelge
neile, kes on vangis, i otsekui
oleksite vangistatud koos nendega, j ja neile, keda halvasti koheldakse, sest teiegi olete
˜
maises kehas1. 4 Koik hoidku abielu au sees ja abieluvoo¨
di olgu ruvetamata, k sest Ju-

13

˜
˜
¨
12:25 1 Voib tolkida ka „arge otsige
¨
vabandusi, et mitte kuulata”, „arge eira˜
˜
ke”. 12:28 1 Voib tolkida ka „kuninga˜
¨
˜
valitsus”. (Vt „Sonaseletusi”, marksona
˜
˜
„Jumala kuningriik”.) 13:2 1 Sona-so˜ ˜
nalt „armastust vooraste vastu”. 13:3
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „otsekui kannataksite koos nendega”.
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˜
mal moistab kohut hooraja¨
te1 ja abielurikkujate ule. a
5 Teie elust ilmnegu, et teis
pole rahaarmastust.b Olge rahul sellega, mis teil on. c Jumal
¨
¨
on ju oelnud: „Ma ei hulga sind
¨
iial, ma ei jata sind kunagi
˜
maha.” d 6 Niisiis voime olla
¨
¨
taiesti julged ja oelda: „Jehoova on mu abimees, ma ei kar˜
da. Mida voib inimene mulle
teha?” e
˜
7 Moelge neile, kes on teie
¨ ¨
seas eestvedajad, f kes on raa˜
kinud teile Jumala sona. Pan¨
¨
ge tahele nende eluviisi haid
˜
tulemusi ja votke eeskujuks
nende usku. g
8 Jeesus Kristus on seesa¨
ma — ¨ eile, tana ja igavesti.
9 Arge laske end eksitada
˜ ˜
˜
mitmesugustel voorastel ope¨
tustel. Sudamele on hea saa˜
da joudu Jumala armust, mitte toitudest1; pole need ju too¨
nud kasu neile, kes neid ule¨
liia tahtsaks peavad. h
10 Meil on altar, millelt
¨
need, kes teenivad telkpuha˜
¨ ¨
mus, ei voi suua. i 11 Nende loomade kehad, kelle ve¨
re ulempreester patuohvriks
¨
˜
puhasse paika viib, poleta¨
¨
takse ara valjaspool laag¨
rit. j 12 Seeparast kannatas
¨
¨
ka Jeesus valjaspool linnava¨
ravat, k et puhitseda rahvast
oma verega. l 13 Mingem siis
¨
tema juurde valjapoole laagrit, taludes samasugust teotust nagu tema, m 14 sest
¨ ¨
meil pole siin jaadavat linna,
vaid me ootame pikisilmi tulevast linna. n 15 Toogem Jee˜
¨
˜
13:4 1 Vt „Sonaseletusi”, marksona
„hoorus”. 13:9 1 St reeglitest toidu
kohta.
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suse kaudu alati Jumalale kii¨
tusohvrit, a see tahendab oma
¨
b
huulte vilja,¨ ulistades tema
nime. c 16 Arge ka unustage
head teha ja jagada teistega
seda, mis teil on, d sest sellised ohvrid on Jumalale meele¨
parased. e
17 Kuuletuge ja alistuge f
neile, kes on teie seas eestvedajadg — sest nad valvavad
¨
teie jarele, teades, et neil tuleb selle kohta aru andah —,
¨ ¨
˜ ˜
et nad teeksid oma tood roomuga ja mitte ohates, sest see
tooks teile kahju.
18 Palvetage meie eest,
sest me teame, et meil on pu¨
has sudametunnistus, ja me
˜
¨
soovime koiges kaituda au˜
i
salt. 19 Aga eriti ohutan ma
teid palvetama selle eest, et
mind teile kiiremini tagasi antaks.
20 Rahu Jumal, kes on toonud surnuist ellu lammaste
suure karjase j — meie isanda Jeesuse, kes viis Jumala
ette igavese lepingu vere —,
˜
21 varustagu teid koige heaga
¨
taitma tema tahet. Tegutsegu
ta meis Jeesus Kristuse kaudu
˜
¨
nonda, nagu on talle meeleparane. Jumalale kuulugu au igavesest ajast igavesti! Aamen.
¨ ¨
22 Vennad, poorake suurt
¨
˜
tahelepanu neile julgustussonadele, sest ma olen kirjuta¨
nud teile luhidalt. 23 Teadke, et meie vend Timoteos on
vabaks lastud. Kui ta tuleb
¨
varsti, siis kulastan ma teid
koos temaga.
24 Tervitage minu poolt
˜
koiki, kes on teie seas eestve˜
¨
dajad, ja koiki puhasid. Itaak
lia vennad tervitavad teid.
˜
25 Arm olgu teie koigiga!

J A A KO B U S E
KIRI

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Tervitused (1)
˜
Vastupidavus toob onne (2–15)
¨
Labiproovitud usk (3)
Paluge usus (5–8)
Vale soov viib patu ja surmani (14, 15)
¨
Iga hea and on ulalt (16–18)
˜
¨
Jumala sona kuulamine ja selle jargi
tegutsemine (19–25)
Inimene, kes vaatab peeglisse (23, 24)
Puhas ja rikkumata
jumalateenistus (26, 27)

2 Erapoolikus on patt (1–13)
Armastus, kuninglik seadus (8)
Usk ilma tegudeta on surnud (14–26)
¨
Deemonidki usuvad ja varisevad (19)
Aabrahami nimetatakse Jehoova
˜
sobraks (23)

Jaakobuselt, Jumala ja
1 meie
isanda Jeesus Kris¨
a

3 Keele taltsutamine (1–12)
˜
Mitte koik ei peaks olema
˜
opetajad
(1)
¨
¨
Ulalt lahtuv tarkus (13–18)
¨
˜
4 Arge olge maailma sobrad (1–12)
Seiske vastu Kuradile (7)
¨
Lahenege Jumalale (8)
Hoiatus uhkuse eest (13–17)
„Kui Jehoova tahab” (15)
5 Hoiatus rikastele (1–6)
˜
Jumal onnistab neid, kes on
kannatlikud ja vastupidavad (7–11)
Teie „jah” olgu „jah” (12)
Usus esitatud palvel on suur
˜
moju (13–18)
Patuse tagasitoomine eksiteelt (19, 20)

PTK 1
a Mt 13:55

tuse orjalt, kaheteistkumnele
hajali asuvale suguharule.
Tervitusi teile!
˜ ˜
2 Pidage lausa roomuks,
mu vennad, kui teid tabavad mitmesugused katsumu¨
sed, b 3 sest te teate, et labiproovitud usk teeb teid vastupidavaks. c 4 Laske ainult
¨ ¨ ˜
vastupidavusel oma too lopuni
¨
teha, et te oleksite taiuslikud1
ja veatud ning teis poleks midagi puudu. d
5 Kui kellelgi teist on puudu tarkusest, siis ta palugu
Jumalat e — sest tema annab
˜
koigile heldelt, etteheiteid tegemata f — ja seda antakse talle. g 6 Aga ta palugu usus, h

b Mt 5:11, 12

˜
˜
1:4 1 Voib tolkida ka „laitmatud”.

f Mt 5:10

c 1Pe 1:6, 7
d 1Ko 14:20
Ef 4:13

e 1Ku 3:9
Mr 11:24
1Jo 3:22

f Mt 7:11
˜

g Op 2:3–6
Joh 15:7
1Jo 5:14

h Mt 7:7
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ilma kahtlemata, a sest kes
kahtleb, on otsekui merelaine,
˜
¨
mida tuul tostab ja sinna-tanna pillutab. 7 Selline inime¨
ne argu oodaku, et ta Jehoovalt1 midagi saab. 8 Ta on
˜
˜
kohklev, b ebakindel koigil oma
teedel.
¨
9 Kehval jarjel vend tund˜ ˜
¨
ku roomu oma ulendusest, c
10 rikas aga oma madalu¨
sest, d sest rikkad havivad
˜
˜
nagu p ollulilled. 11 Nonda
¨
˜
¨
nagu paike touseb ja nartsitab
˜
oma korvetava kuumusega lil˜
le, nii et selle ois variseb maha
˜
¨
ja ilu kaob, nonda narbub ka
e
rikas oma
eluteel.
˜
12 Onnelik on see, kes
peab katsumustes vastu, f sest
¨
kui ta palvib Jumala soo1:7 1 Vt lisa A5.
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¨
singu, saab ta eluparja1, a mil˜
le Jehoova on tootanud anda
b
neile,
¨ kes teda armastavad.
13 Argu keegi katsumuse kor¨
ral oelgu: „See katsumus on
mulle Jumalalt.” Sest Jumalat ei saa keegi ahvatleda halba tegema ja ka tema ise ei
ahvatle kedagi halba tegema.
¨
14 Pigem paneb igauhe proovile tema enda vale soov, mis
teda ahvatleb ja peibutab. c
15 Kui see soov on viljastunud, toob ta ilmale patu, ja kui
¨
patt on tehtud, sunnitab see
surma.¨ d
16 Arge eksige, mu armsad
vennad. 17 Iga hea and ja iga
¨
¨
taiuslik kingitus on ulalt, e taef
vase valguse isalt, kes pole
muutlik nagu vari. g 18 Oma
¨
tahtel on ta meid sunnitanud
˜
˜
toe sona kaudu, h et oleksime
esimesed valitud1 tema loodute hulgast. i
19 Teadke seda, mu arm¨
sad vennad: igauks olgu alati
¨
¨ ¨
valmis kuulama, ta argu raaki˜
¨
gu motlematult, j ta argu vihastugu kergesti,1 k 20 sest inimese viha takistab teha seda,
˜
mis on oige Jumala silmis. l
¨
˜
21 Heitke siis endast ara koik
¨
saast ja vahimgi kurjus1. m Laske alandlikult endasse istuta˜
˜
da Jumala sona, mis voib teid
¨ ¨
paasta.
22 Olge sellised, kes Juma˜
¨
la sona jargi tegutsevad, n mit¨
te sellised, kes uksnes kuulavad ja petavad end valede
˜
¨
mottekaikudega. 23 Sest kui
˜
˜
1:12 1 Voib tolkida ka „auhinnaks elu”.
˜
˜
1:18 1 Voib tolkida ka „uudsevili”. 1:19
˜
˜
¨
1 Voib tolkida ka „igauks olgu kiire kuu¨ ¨
lama, aeglane raakima, aeglane vihas˜
¨
tuma”. 1:21 1 Teine voimalik tahendus:
„oma rohke kurjus”.
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j 3Mo 19:15
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˜
keegi sona kuuleb, aga selle
¨
jargi ei tegutse, a sarnaneb ta
inimesega, kes vaatab oma
¨
nagu peeglist. 24 Ta vaatab
¨
¨
ennast, laheb ara ja unustab
kohe, milline ta on. 25 Kes
¨
aga vaatab teraselt1 taiusliku
seaduse b sisse, mis teeb va¨
baks, ja jargib seda, pole mitte unustav kuulja, vaid tegut˜
seja. Kes nii teeb, on onnelik. c
26 Kui keegi peab ennast
Jumala teenijaks1, aga ei talitse oma keelt, d siis ta petab ennast ja tema jumalateenistus
¨
on tuhine. 27 Puhas ja rikkumata jumalateenistus1 meie
Jumala ja isa silmis on selline: tuleb hoolitseda orbude e ja
lesknaiste f eest nende raskustes g ning hoida end maailmast
¨ ¨
maardumata. h
Mu vennad, kas teie meelest sobib erapoolikus kok¨ ¨
ku usuga meie auvaarsesse
isandasse Jeesus Kristusesse? i 2 Oletame, et teie koos˜
olekule tuleb kuldsormuseid
ja uhkeid riideid kandev mees
¨ ¨
ning ka vaene mees maardunud riietes. 3 Kas te soosite seda, kes on uhkelt rii¨
des, ning utlete talle: „Sina
¨ ¨
istu siia auvaarsele kohale!”,
¨
aga vaesele utlete: „Sina sei¨
˜
sa pusti!” voi „Istu sinna, mu
¨
˜
jalajari korvale!”? j 4 Kui nii,
¨
siis eks pea te uht teisest paremaks k ja ole saanud koh˜
tumoistjateks, kes langetavad
alatuid otsuseid? l
5 Kuulge, mu armsad vennad! Eks ole Jumal valinud
need, kes maailma silmis on

2

˜
˜
1:25 1 Voib tolkida ka „kummardudes”.
˜
˜
1:26 1 Voib tolkida ka „peab ennast usk˜
˜
likuks”. 1:27 1 Voib tolkida ka „religioon”.

JAAKOBUSE 2:6–3:2
vaesed, saama rikkaks usus a
¨
ja parima kuningriiki1, mida
˜
ta on tootanud neile, kes teda
armastavad? b 6 Teie aga ole˜
te vaest polanud. Eks just rik˜
kad rohu teid c ja vea teid
kohtu ette? 7 Eks just nemad
¨
teota seda ullast nime, mida
¨
te esindate? 8 Kui te taida¨
te puhakirjas olevat kuninglikku seadust „Armasta oma
ligimest nagu iseennast”, d siis
¨
teete hasti. 9 Kui te aga olete edaspidigi erapoolikud, e
siis teete pattu ja see seadus
tunnistab teid seadusrikkujateks. f
10 Kui inimene peab kinni
kogu Moosese seadusest, kuid
¨
eksib uhes asjas, on ta eksinud kogu seaduse vastu. g
¨
11 On ju see, kes utles: „Sa
¨
ei tohi abielu rikkuda”, h oelnud ka: „Sa ei tohi tappa.” i Kui
sa siis ei riku abielu, aga tapad kellegi, oled sa seadusrik¨ ¨
kuja. 12 Raakige ja tegutse¨
ge siis nii nagu need, kelle ule
˜
kord moistetakse kohut vaba
¨
rahva1 seaduse jargi. j 13 Kohus ei halasta sellele, kes ise
ei osuta halastust. Aga see,
˜
kes osutab halastust, k moiste˜
takse kohtus oigeks.1
14 Mis kasu on sellest, mu
¨
vennad, kui keegi utleb endal
usku olevat, aga tal ei ole te˜
gusid? l Ega selline usk voi teda
¨ ¨
˜
paasta? m 15 Kui monel ven˜ ˜
nal voi oel pole midagi selga
panna ja tal pole piisavalt toi¨
tu 16 ning keegi teist utleb
¨
¨
talle: „Mine rahuga, ara kul-
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¨ ¨
˜
¨
meta, soo koht tais!”, aga ei
¨
anna talle eluks hadavajalikku, siis mis kasu sellest on? a
17 Samamoodi on usk ilma tegudeta surnud. b
˜
¨
18 Keegi voib aga oelda, et
¨
uhel on usk ja teisel on teod.
¨
Kuidas sa saad mulle naidata oma usku, kui sul pole te˜
¨
gusid? Mina voin naidata sulle
oma usku tegudega. 19 Kas
sa usud, et on olemas vaid
¨
¨
uks Jumal? Vaga hea. Dee¨
monidki usuvad seda ja vari˜
sevad. c 20 Sa moistmatu ini˜
mene, kas tahad toendeid selle kohta, et usk ilma tegudeta
on kasutu? 21 Eks meie isa
˜
˜
Aabraham moistetud oigeks
tegude alusel, kui ta viis
oma poja Iisaki ohvrialtarile? d
¨
22 Sa naed, et tema usk avaldus tegudes ja et tegude kau¨
du sai tema usk taiuslikuks e
¨
23 ning taitus kirjakoht, mis
¨
utleb: „Aabraham uskus Je˜
hoovat ja seetottu tunnistati
˜
ta oigeks”, f ning teda hakati
˜
nimetama Jehoova sobraks. g
¨
˜
24 Nagu naete, moistetak˜
se inimene oigeks tegude, mitte ainult usu alusel. 25 Eks
˜
ka prostituut Raahab moiste˜
tud oigeks tegude alusel, kui
˜
¨
ta vottis kaskjalad lahkelt vastu ja saatis nad teist teed pidi
¨
ara? h 26 Jah, nagu keha ilma
eluvaimuta on surnud, i nii ka
usk ilma tegudeta on surnud. j
˜
Mitte koik teist ei peaks
˜
olema opetajad,1 mu vennad, kuna te teate, et meie
˜
¨
˜
kui opetajate ule moistetakse
˜
k
kohut rangemini. 2 Me koik

3

˜
˜
2:5 1 Voib tolkida ka „kuningavalitsust”. j Ro 10:10
˜
¨
˜
Jk 2:17
(Vt „Sonaseletusi”, marksona „Jumala
˜
˜
kuningriik”.) 2:12 1 Sona-sonalt „vaba- 
˜
˜
˜
˜
PTK 3
3:1 1 Sest koik ei vasta koguduse opetaduse”. 2:13 1 Voib tolkida ka „aga ha˜
˜
˜
¨
jaks saamise nouetele.
lastus voidutseb kohtumoistmise ule”. k Lu 12:48
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˜
ju eksime1 tihti. a Kui keegi so¨
nas ei eksi, siis on ta taiuslik
ja suudab talitseda kogu oma
keha. 3 Kui me paneme hobustele suurauad suhu, et nad
meile kuuletuksid, siis juhi˜
me kogu nende keha. 4 Voi
˜
moelgem laevadele: kuigi need
¨
on vaga suured ja tugevate
¨ ¨
tuulte ajada, juhib tuurimees
¨
¨ ¨
neid vaikse tuuriga, kuhu tahab.
¨
5 Nii on ka keel vaike ke˜
haliige, aga hoopleb kovasti.
˜
¨
˜
Motle, kui vaike tuli voib
¨ ¨
˜
suudata polema suure metsa.
6 Keel on tuli. b Meie kehaliik¨
mete seas on keel otsekui ule¨
kohtune maailm, sest ta ruve¨ ¨
˜
tab kogu keha c ja suutab polema kogu inimese elu, ning ta
¨ ¨
ise on suudatud Gehennast1.
7 Igasuguseid metsloomi, linde, roomajaid ja mereasukaid
saavad inimesed taltsutada ja
ongi taltsutanud, 8 aga keelt
¨
ei suuda taltsutada ukski inimene. See on ohjeldamatu
¨
¨
ja ohtlik, tais surmavat mur¨
ki. d 9 Sellega me ulistame
oma isa Jehoovat ja sellesamaga me neame inimesi, kes
on loodud Jumala sarnaseks. e
¨
10 Samast suust tuleb nii ulistus kui ka needus.
See ei sobi, mu vennad. f
11 Kas samast allikast pulbit¨
seb valja magedat ja kibedat
vett? 12 Mu vennad, kas vii˜
gipuu saab kanda oliive voi viinapuu viigimarju? g Samuti ei
saa soolasest allikast tulla magedat vett.
13 Kes on teie seas tark
¨
ja arusaaja? Ta naidaku se¨
da oma hea kaitumisega, te˜
˜
3:2 1 Sona-sonalt „komistame”. 3:6
˜
1 Vt „Sonaseletusi”.
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gudega, mis on tehtud tar˜
kusest vorsunud tasaduse¨
ga. 14 Aga kui teie sudames on kibedat kadedust a ja
¨
riiakust1, b siis arge hoobelge c oma tarkusega, see oleks
ju valetamine. 15 Selline tar¨
¨
kus ei lahtu ulalt, vaid on
maine, d ilmalik, deemonlik.
16 Sest kus on kadedust ja
riiakust, seal on ka korratust
ja palju halba. e
¨
¨
17 Ent ulalt lahtuv tarkus
˜
on eelkoige puhas, f siis rahu˜
meelne, g moistlik,1 h varmas
¨
kuuletuma, tais halastust ja
¨
haid vilju, i erapooletu, j mitte silmakirjalik. k 18 Rahute¨
gijate jaoks kulvatakse1 rahu˜
likes oludes oiguse seemet l ja
˜
˜
nad loikavad oiguse vilja. m
¨
Kust on parit teievaheli˜
¨
sed sojad ja tulid? Kas mitte patustest ihadest, mis teie
˜
sees sodivad? n 2 Te ihaldate
midagi, kuid ei saa seda. Te tapate ja ahnitsete, kuid ei saa¨
vuta midagi. Te muudkui tulit˜
sete ja sodite.o Te ei saa, sest
te ei palu. 3 Kui te ka palute,
siis te ikka ei saa, sest te pa¨
lute valel eesmargil: et rahuldada oma patuseid ihasid.
4 Te truudusemurdjad1, eks
˜
te tea, et soprus maailmaga
¨
t ahendab vaenu Jumalaga?
˜
Kes tahab olla maailma sober, saab Jumala vaenlaseks.p
˜
¨
5 Voi kas te arvate, et puhakiri
¨
ilmaaegu utleb: „Meis pesitsev
kadeduse vaim muudkui ihaleb
¨
millegi jarele”? q 6 Ent Jumala

4

˜
¨
3:14 1 Teine voimalik tahendus: „ise¨ ¨
˜
˜
kaid puudlusi”. 3:17 1 Voib tolkida ka
„paindlik”, „vastutulelik”. 3:18 1 Teine
˜
¨
¨
voimalik tahendus: „rahutegijad kulvavad”. 4:4 1 St need, kes pole Jumalale
ustavad.

JAAKOBUSE 4:7–5:11

¨
arm1 on sellest vagevam. See¨
¨
¨
parast oeldakse: „Jumal on ula
bete vastu, kuid alandlikele on
ta armuline.”b
7 Seega alistuge Jumalale. c Ent Kuradile seiske vas˜
tu, d siis ta pogeneb teie juu¨
rest. e 8 Lahenege Jumalale,
¨
siis tema laheneb teile. f Pes¨
ke kaed, te patused, g ja pu¨
˜
hastage oma suda, h te kohklejad. 9 Kurvastage, leinake ja
nutke.i Teie naer saagu leinaks
˜ ˜
ja teie room meeleheiteks.
10 Olge alandlikud Jehoova
¨
ees, j siis ta ulendab teid. k
˜
¨
11 Vennad, lopetage uks¨ ¨
teisest halva raakimine. l Kes
¨ ¨
˜
oma vennast halba raagib voi
¨
˜
¨ ¨
tema ule kohut moistab, raa˜
gib halba seadusest1 ja mois¨
tab kohut seaduse ule. Kui
˜
sa aga moistad kohut seaduse
¨
¨
ule, siis pole sa seaduse taitja,
˜
vaid kohtumoistja. 12 Ainult
¨
uks on seadusandja ja kohtu˜
˜
moistja m — see, kes voib nii
¨ ¨
paasta kui ka hukata. n Ent kes
¨
oled sina, et sa ligimese ule
˜
kohut moistad? o
¨ ¨
¨
13 Kuulge nuud, kes utle¨
˜
¨
te: „Tana voi homme laheme
sellesse linna, oleme seal aas¨
ta, ajame ari ja teenime tulu.” p
14 Te ei tea aga sedagi, milline on teie elu homme. q Sest
te olete udu, mis viivuks ilmub
¨
ja seejarel haihtub. r 15 Sel¨
le asemel peaksite utlema:
„Kui Jehoova tahab, s siis me
˜
elame ja teeme seda voi teist.”
16 Teie aga hooplete enese¨
kindlalt ja olete selle ule uhked. Selline hooplemine on
halb. 17 Kui keegi teab, mida
˜
˜
¨
4:6 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
kus”, „ulim headus”. 4:11 1 Ilmselt vii¨
tab see Jumala seadusele uldiselt.
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˜
on oige teha, kuid ei tee seda,
siis teeb ta pattu. a
¨ ¨
Kuulge nuud, te rikkad!
Nutke ja halage oma tule¨
¨
vaste hadade parast. b 2 Teie
˜
rikkus on kodunenud ja teie
riided koitanud. c 3 Teie kuld
˜
ja hobe on roostetanud ja
see rooste tunnistab teie vas¨ ¨
tu ning soob teie luudelt liha.
¨
Teie varandus on viimseil paed
vil otsekui tuli. 4 Palk, mille
¨
te olete jatnud maksmata teie
˜
¨ ¨
poldudel saaki koristanud toolistele, kisendab ning saagiko¨ ¨
˜
ristajate appihuuded on joud¨
˜
nud vagede Jehoova korvu. e
5 Te olete maa peal luksuses elanud ja naudingutele andunud. Te olete nuumanud
¨
end tapapaevaks. f 6 Te ole˜
te hukka moistnud ja tapnud
˜
¨
oige. Eks seista teile seeparast
vastu?
7 Vennad, olge kannatli˜
¨
kud, kuni jouab katte Isan˜
da kohaloleku aeg. g Pollumees
ootab, et maa annaks kallist
vilja, ning on kannatlik, kuni
¨
tuleb nii sugis- kui ka kevadvihm. h 8 Olge teiegi kannat¨
likud.i Teie suda olgu kindel,
sest Isanda kohaloleku aeg on
¨
j
lahedal.
¨
¨
9 Arge nurisege1 uksteise
¨
parast, vennad, et teid huk˜
˜
ka ei moistetaks. k Kohtumoistja seisab uksel! 10 Vennad,
˜
votke selles, kuidas kurja taluda l ja kannatlikud olla, m ees¨ ¨
kujuks prohvetid, kes on raakinud Jehoova nimel. n 11 Me
˜
peame onnelikuks neid, kes
on vastu pidanud.o Te olete kuulnud Iiobi vastupidavu˜
sest p ja teate, et Jehoova on˜
¨
nistas teda lopuks. q See nai-

5

˜
˜
5:9 1 Sona-sonalt „ohake”.
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¨ ¨
JAAKOBUSE 5:12 – 1. PEETRUSE, luhiulevaade

¨
tab, et Jehoova on vaga hell1
ja halastav. a
¨
12 Mis eriti tahtis, mu ven¨
nad, arge enam vanduge ei
taeva nimel ega maa nimel ja
¨
arge andke mingit muud vannet, vaid teie „jah” olgu „jah”
ning teie „ei” olgu „ei”, b et teid
˜
hukka ei moistetaks.
13 Kas keegi teist on raskustes? Siis ta palvetagu. c Kas
keegi on heas tujus? Siis ta
laulgu psalme. d 14 Kas keegi teist on haige1? Siis ta kutsugu enda juurde kogudusevanemad. e Need palvetagu tema
˜
˜
eest ja voidku teda oliga2 f Jehoova nimel. 15 Usus esitatud palve teeb haige1 terveks
˜
ja Jehoova tostab ta jalule. Ja

˜
˜
¨
5:11 1 Voib tolkida ka „vaga kaastund˜
˜
lik”. 5:14 1 Moeldakse ilmselt norge˜
nenud suhteid Jumalaga. 2 Moeldakse
˜
ilmselt Jumala Sona kasutamist. 5:15
˜
¨
¨
1 Teine voimalik tahendus: „vasinu”.
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kui ta on pattu teinud, annab
Jumal talle andeks.
¨
16 Seeparast tunnistage
¨
uksteisele oma patud ava¨
meelselt ules a ja palvetage
¨
uksteise
eest,
et saaksite ter˜
veks. Oige inimese anuval pal˜
vel on suur moju. b 17 Eelija oli samasugune1 inimene
nagu meie ja ometi, kui ta palus tungivalt, et vihma ei sajaks, siis ei sadanud maa peale vihma kolm aastat ja kuus
kuud. c 18 Siis ta palvetas
uuesti ning taevas andis vih¨
ma ja maa kandis jalle vilja. d
19 Mu vennad, kui keegi
˜
˜
teist eksitatakse toeteelt korvale ja keegi toob ta tagasi,
20 siis teadke, et see, kes patu¨ ¨
se eksiteelt tagasi toob, e paastab ta surmast ja katab kinni
hulga patte. f
˜
˜
5:17 1 Voib tolkida ka „samasuguste
tunnetega”.

PEETRUSE
ESIMENE KIRI

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Tervitused (1, 2)
¨
Oleme uuesti sundinud, et meil oleks
¨
pusiv lootus (3–12)
¨
Olge puhad nagu kuulekad
lapsed (13–25)
˜
2 Ihaldage Jumala sona (1–3)
Elavatest kividest ehitatakse vaimne
koda (4–10)
˜ ˜
Nagu
vooramaalased maailmas (11, 12)
˜
Oige allumine (13–25)
Kristus on meile eeskujuks (21)
3 Abielunaised ja -mehed (1–7)
˜
Olge osavotlikud; otsige rahu (8–12)
˜
¨
Kannatamine oiguse parast (13–22)

¨
Olge valmis vastama igauhele, kes
¨
parib teilt teie lootuse kohta (15)
Ristimine ja puhas
¨
sudametunnistus (21)
¨
4 Elage Jumala tahte jargi, nagu elas
Kristus (1–6)
˜
˜
¨
Koige lopp on lahedal
(7–11)

Kannatamine kristlasena (12–19)
5 Hoidke Jumala karja (1–4)
Olge alandlikud ja valvsad (5–11)
˜
Heitke koik mured Jumala peale (7)
¨
˜
Kurat on nagu moirgav lovi (8)
˜
˜
Loppsona (12–14)

1. PEETRUSE 1:1–18

1

Peetruselt, Jeesus Kristuse apostlilt, a Pontoses, Galaatias, Kapadookias, b Aasias
¨ ¨
ja Bituunias hajali asuvaile ajutistele elanikele, kelle Jumal
on valinud. 2 Tema on taevane isa ja ta valis teid oma ees¨
margi kohaselt.c Ta andis tei¨
le puha vaimu, et te saak¨
site puhaks.d Ta tegi seda selleks, et te kuuletuksite talle ja
saaksite puhtaks Jeesus Kristuse vere kaudu. e
Saagu teile osaks rohkelt
armu1 ja rahu!
3 Kiidetud olgu meie isanda Jeesus Kristuse Jumal ja
˜
isa, kelle suure halastuse tot¨
tu me oleme uuesti sundinud, f
¨
et meil oleks pusiv lootus. g See
¨
lootus on meil tanu sellele,
¨
et Jeesus Kristus aratati sur¨
nuist ules. h 4 Me oleme uues¨
ti sundinud, et saada kadu¨
¨
matu, ruvetamatu ja havimatu
¨
parand. i Seda hoitakse taevas
teile, j 5 keda Jumal kaitseb
¨
¨
oma vaega teie usu parast. Ju¨ ¨
mal kaitseb teid, et teid paas¨ ¨
ta. See paaste saab avali¨
kuks viimsel ajal. 6 Selle ule
¨
˜ ˜
te olete vaga roomsad, ehkki
te praegu peate veidi aega olema kurvad mitmesuguste kat¨
sumuste parast. k 7 Need katsumused on selleks, et teie
¨
usk labi proovitaks, l nii et see
¨ ¨
oleks palju vaartuslikum kul¨
last, mis havib, kuigi seda
on tules puhastatud1. Niisugune usk toob teile kiitust, hiilgust ja au Jeesus Kristuse ilmumisel. m 8 Te pole teda ku¨
nagi nainud, kuid te armastate
¨
teda. Te ei nae teda praegugi, kuid siiski usute temasse
˜
˜
¨
1:2 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
˜
˜
kust”, „ulimat headust”. 1:7 1 Sona-so¨
nalt „labi proovitud”.

1616

k 2Ko 7:1

ning tunnete kirjeldamatut ja
¨
˜ ˜
ulevat roomu, 9 saavutades
¨ ¨
oma usu sihi, oma paaste. a
10 Prohvetid, kes kuulutasid ette teile osaks saavat
armu, uurisid hoolega seda
¨ ¨
¨
paastet ja juurdlesid selle ule. b
¨ ¨
¨
11 Nad puudsid valja selgitada, millal saabub ja missugune on see aeg, millele neis ol¨
nud puha vaim osutas seoses
Kristusega, c kui see kuulutas
ette Kristuse kannatusi d ja nei¨
¨
le jargnevaid hiilgavaid sundmusi. 12 Neile ilmutati, et
see, mis nad kirja panid, pole
mitte neile endale, vaid teile.
¨ ¨
Nuud te olete neid asju kuul¨ ¨
nud nende kaudu, kes raakisid
˜
teile head sonumit taevast saa¨
detud puha vaimu abil. e Seda
˜
¨
koike soovivad inglidki vaga
˜
moista.
¨
13 Seeparast olgu teie vaim
tugev ja valmis tegutsemi¨
˜
seks. f Sailitage kaine moistus. g Lootke armule, mida teile osutatakse Jeesus Kristuse
ilmumisel. 14 Otsekui kuule¨
kad lapsed arge enam laske
end kujundada oma endistel
ihadel, mis teil olid siis, kui te
Jumalat ei tundnud, 15 vaid
¨
saage puhaks kogu oma eluvii¨
silt, h nii nagu on puha ka Jumal, kes teid on kutsunud,
16 sest on kirjutatud: „Olge
¨
¨
puhad, sest mina olen puha.” i
¨ ¨
17 Kui te huuate appi Isa,
˜
kes moistab kohut erapoole¨
¨
tult j igauhe tegude jargi, siis
elage jumalakartlikult k kogu
see aeg, mis te siin maailmas ajutiste elanikena elate.
18 Te ju teate, et teid pole vabastatud1l millegi kaduvaga —
˜
˜
¨
hobeda voi kullaga — tuhisest

l 1Ko 6:20

˜
˜
1:18 1 Sona-sonalt „lunastatud”.
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¨
eluviisist, mille te olete parinud oma esiisadelt, 19 vaid
Kristuse kui veatu ja puhta Tallea kalli verega. b 20 Tema tulek oli ette teada juba enne
maailma rajamist1, c kuid ta il˜
¨
mus praegusel lopuajal teie parast. d 21 Tema kaudu te olete hakanud uskuma Jumalas¨
¨
se, e kes aratas ta surnuist ules f
ja andis talle auhiilguse, g et te
˜
voiksite uskuda Jumalasse ja
loota Jumala peale.
¨ ¨
˜
22 Nuud, kus te olete toele kuuletudes end puhastanud
ja teie keskel valitseb siiras
vennalik kiindumus, h armas¨
¨
tage uksteist kogu sudamest. i
¨
23 Te pole uuesti sundinud j
mitte kaduvast, vaid kaduma˜
tust seemnest k sona kaudu,
¨ ¨
mille on andnud elav ja jaav
˜
Jumal. l 24 Sest „koik inimesed on kui rohi ja kogu nende
¨
hiilgus kui lilleke valjal. Rohi
¨
˜
narbub ja oieke variseb maha,
˜
¨
25 aga Jehoova1 sona pusib
˜
igavesti”. m Ja see sona ongi
˜
hea sonum, mida teile on kuulutatud. n
Saage lahti igasugusest
kurjusest,o valelikkusest,
silmakirjalikkusest ja kade¨
¨ ¨
dusest ning arge raakige
enam halba. 2 Ihaldage otse¨
kui vastsundinud lapsed p Ju˜
mala sona puhast piima, et
¨
˜
te tanu sellele voiksite kasva¨ ¨
da ja saada paaste. q 3 Te olete ju kogenud1, et meie isand
on hea.
4 Kui te tulete tema, elava
kivi juurde — kelle inimesed
˜
korvale heitsid, r kuid kelle Jumal on valinud ja kes on talle kallis s —, 5 siis ehitatakse

2

¨
1:20 1 St enne Aadama ja Eeva laste sun˜
˜
di. 1:25 1 Vt lisa A5. 2:3 1 Voib tolkida
ka „maitsnud”.
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teistki kui elavatest kividest
vaimne koda, a et teist saaks
¨
puha preesterkond ja et te
¨
tooksite Jumalale meeleparab
seid vaimseid ohvreid Jeesus
¨
Kristuse kaudu. c 6 Puhakir¨
jas oeldakse: „Ma panen Siionisse valitud kivi, kalli nurgakivi, ja kes sellesse usub, ei
pettu.” d
7 Seega on ta kallis teile, kes usute, aga neile, kes ei
usu, on see „kivi, mille ehita˜
jad korvale heitsid” e — kuid mis
on saanud „nurga tipmiseks
kiviks” f —, 8 „komistuskivi ja
takistuskalju”. g Nad komistavad, sest nad ei kuuletu Ju˜
˜
mala sonale. Selline lopp neid
ootabki. 9 Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preester¨
kond, puha rahvas, h eriline
˜
i
omand, et te kuulutaksite koik¨
jal selle vagevust1”, j kes teid
¨
on kutsunud pimedusest val¨
ja oma imelise valguse katte. k
10 Oli aeg, kui te ei olnud Ju¨ ¨
mala rahvas, nuud aga olete
tema rahvas.l Oli aeg, kui teile
¨ ¨
ei olnud halastatud, nuud aga
on teile halastatud.m
11 Armsad, ma palun teid
˜ ˜
kui vooramaalasi ja ajutisi elanikke: n hoiduge edaspidigi patustest ihadest, o mis teie vas˜
¨
tu sodivad. p 12 Kaituge ala¨
ti hasti maailma inimeste hul¨ ¨
gas, q et need, kes suudistavad
¨
teid halbades tegudes, naeksid
¨
¨
r
teie haid tegusid ja ulistaksid
˜
¨
Jumalat arunoudmise paeval.
¨
13 Alluge meie isanda pa˜
˜
rast koigile voimul olevatele ˇinimestele1, s olgu kuninga˜
˜
le, s kes on korge voimukand˜
ja, 14 voi maavalitsejatele,
¨ ¨
2:9 1 St tema kiiduvaart omadusi ja te˜
˜
gusid. 2:13 1 Voib tolkida ka „inimeste
loodud institutsioonidele”.

1. PEETRUSE 2:15–3:9
kelle ta on saatnud karistama kurjategijaid, aga tunnustama neid, kes head teevad. a
15 Jumal tahab, et te head
tehes kummutaksite ruma¨
late inimeste alusetud vaited. b
16 Te olete vabad inimesed, c
¨
˜
ent arge oigustage selle vabadusega kurje tegusid,d vaid
olge Jumala orjad. e 17 Aus˜
tage koiki inimesi, f armastage
kogu vennaskonda, g kartke Jumalat, h austage kuningat. i
18 Sulased allugu aukartusega oma peremehele, j mit˜
te ainult heale ja moistlikule,
vaid ka sellisele, kellele on ras¨
ke meele jarele olla. 19 Kui
keegi talub raskusi ja kanna˜
˜
tab ebaoiglaselt selle tottu, et
ta soovib olla Jumala ees puh¨
ta sudametunnistusega, siis
¨
on see Jumalale meeleparane. k
¨ ¨
20 Sest mis vaartus on sellel,
kui teid pekstakse patustami¨
¨
se parast ja te selle valja kanl
natate? Aga kui te kannatate head tehes ja peate vastu,
¨
siis on see Jumalale meeleparane. m
21 Sellisele teele teid ongi
kutsutud. Kristus kannatas
¨
teie eest n ja jattis teile ees¨
kuju, et te kaiksite hoolsalt
¨
tema jalgedes. o 22 Ta ei tei˜
nud pattu p ega konelnud vaq
let. 23 Kui teda solvati, r ei
solvanud ta vastu. s Kui ta kanˇ
¨
natas, s ei hakanud ta ahvardama, vaid usaldas end sel˜
le hoolde, kes moistab kohut z
˜
oiglaselt. 24 Ta kandis meie
ˇ
patud z oma kehas postile1, t et
˜
me voiksime pattudest lahti
saada ja elada selleks, et teha,
˜
mis on oige. „Tema haavad
on toonud teile tervenemise.” u
˜
˜
2:24 1 Voib tolkida ka „puule”.
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25 Te olite nagu eksinud lam¨ ¨
bad, a aga nuud te olete naasnud oma karjase juurde, b kes
teid hoiab1.
Samamoodi teie, naised,
alluge oma mehele, c et ka
˜
see, kes ei kuuletu Jumala so˜
˜
nale, voidetaks usule ilma so¨
¨
nadeta tanu naise kaitumise¨
le, d 2 kui ta naeb naise head
¨
kaitumist e ja lugupidavat hoia¨
kut. 3 Teie ehteks argu olgu
¨
see, mis on valine — palmitsetud juuksed, kuldehted f ja
uhked riided —, 4 vaid hoo¨
pis see, mis on varjul teie sudames: teie rahulik ja tasane vaim oma kadumatus ilus, g
¨
mis on Jumala silmis vaga
¨ ¨
vaartuslik. 5 Nii ehtisid end
¨
ka vana aja puhad naised, kes
lootsid Jumalale. Nad allusid
oma mehele, 6 nii nagu Saara kuuletus Aabrahamile ja nimetas teda isandaks.h Te olete
Saara lapsed, kui te teete head
ega lase millelgi end hirmutada. i
7 Samamoodi teie, mehed,
elage oma naisega targalt1.
Osutage oma naisele austust j
˜
kui ornemale anumale, sest ta
¨
on koos teiega arateenimata
¨
eluanni parija. k Siis pole teie
˜
palvetel tokkeid.
˜
¨
8 Viimaks, olge koik uks˜
meelsed, l osavotlikud, osutage
vennalikku kiindumust ja kaasm ning olge alandlikud. n
tunnet
¨
9 Arge tasuge halba halvaga o
ega solvangut solvanguga. p
¨ ¨
Raakige hoopis lahkelt,1 q sest
seda tegema on teid kutsutud,
˜
¨
˜
et te voiksite parida onnistuse.

3

˜
˜
2:25 1 Voib tolkida ka „oma hinge karjase
¨
˜
˜
ja ulevaataja juurde”. 3:7 1 Voib tolki¨ ¨
da ka „arvestage oma naisega”, „puud˜
˜
˜
ke oma naist moista”. 3:9 1 Sona-so˜
nalt „hoopis onnistage”.

1619
10 Sest „kes tahab elust
˜ ˜
¨
¨
¨
roomu tunda ja naha haid pae˜
vi, hoidku oma keelt kurja ko¨ ¨
a
nelemast ja huuli pettust raa¨ ¨
kimast. 11 Ta poordugu halb
vast ja tehku head, c ta otsi˜
gu rahu ja noudku seda taga, d
˜
12 sest Jehoova silmad on oi˜
gete poole ja tema korvad nende anumise poole. e Jehoova
pale on aga nende vastu, kes
teevad halba”. f
˜
13 Kes voiks teha teile kahju, kui te teete innukalt head? g
14 Aga kui te ka peaksite see˜
tottu kannatama, et teete, ¨ mis
˜
˜
on oige, olete onnelikud. h Arge
kartke seda, mida teised kar¨
¨
davad,1 ja arge sattuge arevusse. i 15 Pidage Kristust, meie
¨
¨
isandat, oma sudames puhaks
ning olge alati valmis vastama
¨
¨
igauhele, kes parib teilt teie
lootuse kohta. Kuid tehke seda
¨
tasaduse j ja sugava lugupidamisega. k
¨
16 Hoidke puhast sudame¨ ¨
tunnistust, l et need, kes raagi¨ ¨
vad teist halvustavalt, jaak¨
sid habisse m teie kui Kristu¨
¨
se jarelkaijate hea eluviisi
¨
parast. n 17 Parem on kannatada head tehes o — kui Jumal seda lubab — kui kurja tehes. p 18 Kristus suri pattude
˜
¨
¨
eest uheainsa korra, q oige ulekohtuste eest, r et juhtida teid
Jumala juurde.s Ta surmati iniˇ
mesena, s aga tehti elavaks vai¨
muna. z 19 Sellisena ta laks ja
kuulutas
vangis
olevaile
vaimuˇ
˜
dele, z 20 kes olid olnud sona¨
kuulmatud, kui Jumal Noa paet
vil kannatlikult ootas, kuni
¨
ehitati laeva, u millega vahesed — see on kaheksa inimest —
¨
¨ ¨
vee kaest paasteti. v
˜
¨
¨
3:14 1 Teine v¨ oimalik tahendus: „arge
kartke teiste ahvardusi”.
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21 Ristimine, mis on sel¨ ¨
¨ ¨
le vasteks, paastab nuud teid¨
˜
ki Jeesus Kristuse ulestousmise kaudu. Ristimine pole mitte
kehalt mustuse mahapesemi¨
ne, vaid puhta sudametunnistuse taotlemine Jumala ees. a
¨
22 Jeesus laks taevasse ja on
¨
Jumala paremal kael b ning te˜
male on allutatud inglid, voi¨
mud ja vaed. c
Kuna Kristus kannatas inimesena, d relvastuge teie˜
gi samasuguse motteviisiga1,
sest kes on kannatanud, on lakanud pattu tegemast, e 2 nii
et ta seda aega, mis tal on
veel inimesena elada, ei elaks
enam inimlike ihade,f vaid
¨
Jumala tahte jargi. g 3 Sel¨
lest on kullalt, et teil varem
kulus aeg maailma inimeste
¨
¨
tahte taitmisele.h Te kaitusite jultunult1, elasite ohjelda˜
matutes ihades, joite end purju, pidasite metsikuid pidusid, osalesite joomingutel ja
¨
jaledas ebajumalateenistuses. i
4 Nad imestavad, et te ei jook˜
se enam nendega samal kolva¨ ¨
˜
tuse teel, ja raagivad teist polgusega. j 5 Ent neil tuleb aru
anda sellele, kes on valmis ko˜
hut moistma nii elavate
kui
˜
¨
ka surnute ule. k 6 Oigupoo˜
lest on head sonumit kuulutatud ka surnutele1, l et nad saaksid elavaks Jumala silmis ja
˜
elaksid kooskolas tema vaimu˜
ga, kuigi inimesed moistavad
¨
¨
nende ule kohut valise mulje
¨
jargi.

4

˜
˜
4:1 1 Voib tolkida ka „otsusekindlusega”.
˜
˜
4:3 1 Voib tolkida ka „olite jultunud”,
¨
¨
„kaitusite habitult”; kr aselgeia mitmu˜
¨
˜
se vorm. (Vt „Sonaseletusi”, marksona
¨
˜
„jultunud kaitumine”.) 4:6 1 Moeldakse
˜
neid, kes olid oma pattude tottu otsekui
surnud.

1. PEETRUSE 4:7–5:9

˜
˜
¨
7 Koige lopp on lahedal. Ol¨
˜
ge seeparast kaine moistusea
ga1 ja alati valmis palve˜
tama. b 8 Eelkoige aga armas¨
¨
tage uksteist kogu sudamest, c
sest armastus katab kinni
¨
hulga patte. d 9 Olge uksteise
¨
vastu kulalislahked ilma nuri¨
semata. e 10 Teenige uksteist
¨
selle andega1, mis igauhel on,
¨
nagu Jumala mitmeti valjenduva armu tublid majapida¨ ¨
jad. f 11 Kui keegi raagib, siis
¨ ¨
˜
ta raakigu otsekui Jumala sonumit, kui keegi teenib, siis ta
˜
toetugu joule, mida annab Ju˜
mal, g nii et koiges austataks
Jumalat h Jeesus Kristuse kau¨
du. Temale kuulub au ja vagi igavesest ajast igavesti. Aamen.
¨
12 Armsad, arge imestage
teid tabanud tuliste katsumus¨
te ule, i otsekui toimuks teiega
midagi tavatut. 13 Olge hoo˜ ˜
pis roomsad, j kuna te saate
osa Kristuse kannatustest, k et
˜
˜
¨
te voiksite hoisata ja olla uli˜ ˜
roomsad ka siis, kui tema auhiilgus saab ilmsiks. l 14 Kui
teid solvatakse Kristuse nime
¨
˜
parast, siis te olete onnelikud, m sest teie peal on auhiilguse vaim,
Jumala vaim.
¨
15 Argu keegi teist kanna˜
tagu mortsuka, varga ega kur˜
jategijana voi teiste asjadesse
sekkujana.n 16 Aga kui keegi
¨
kannatab selleparast, et ta on
¨
kristlane, siis ta argu tund¨
¨
ku habi,o vaid ulistagu Jumalat, elades nagu kristla¨ ¨
ne. 17 Saabunud on maara˜
tud aeg kohtumoistmiseks, mis
algab Jumala kojast. p Kui see
˜
˜
˜
4:7 1 Voib tolkida ka „terve moistusega”,
¨
„sellised, kes suudavad langetada haid
˜
˜
otsuseid”. 4:10 1 Voib tolkida ka „kingiga”.
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¨ ¨
nuud algab esmalt meist, a mil˜
line lopp ootab siis neid, kes ei
˜
˜
vota kuulda head sonumit
˜
Jumalalt? b 18 „Kui juba oige
¨ ¨
paaseb raskustega, mis saab
siis jumalakartmatust ja patu¨
sest?” c 19 Seeparast need,
kes kannatavad Jumala tahet
¨
taites, usaldagu end head tehes
ustava Looja hoolde. d
Kogudusevanemaid
teie
¨ ¨
¨
seas ma kutsun nuud ules
kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning tulevikus ilmsiks saava auhiilguse
osaline: e 2 hoidke teie hoolde usaldatud Jumala karja f
¨
ja teenige ulevaatajatena1, mitte sunnitult, vaid meeleldi2 Jumala ees, g mitte kasuahnelt,h
vaid innukalt, 3 mitte pere¨
mehetsedes nende ule, kes
kuuluvad Jumalale,i vaid olles
karjale eeskujuks. j 4 Kui il¨
mub ulemkarjane, k siis te saate
¨
¨
nartsimatu auparja.l
5 Samamoodi teie, nooremad mehed, alluge vanematele
˜
¨
meestele1. m Kohelge koik uksteist alandlikult,2 sest Jumal
¨
on ulbete vastu, kuid alandlikele on ta armuline. n
¨
6 Alanduge siis Jumala va¨
geva kae alla, et ta teid
¨
omal ajal ulendaks. o 7 See˜
juures heitke koik oma mup
red tema peale, sest ta hoolib
¨
˜
teist. q 8 Sailitage kaine moistus ja olge valvsad! r Teie vasta¨
¨
ne Kurat kaib ringi nagu moir˜
gav lovi ja otsib, keda neelaˇ
ta. s 9 Seiske talle vastu, s olles kindlad usus ning teades,

5

˜
˜
5:2 1 Voib tolkida ka „ja valvake seda
˜
˜
hoolsalt”. 2 Voib tolkida ka „vabatahtli˜
˜
kult”. 5:5 1 Voib tolkida ka „alluge ko˜
˜
gudusevanematele”. 2 Voib tolkida ka
¨ ¨
˜
„vootage koik end alandlikkusega”.
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1. PEETRUSE 5:10 – 2. PEETRUSE 1:4

et samal moel kannatavad
˜
koik teie vennad terves maailmas. a 10 Aga kui te olete veidi aega kannatanud, siis kogu
armu Jumal, kes Kristuse kaudu on kutsunud teid oma iga˜
vesse auhiilgusse,b viib ise lo¨
˜
pule teie valjaoppe. Ta teeb
teid kindlaks, c ta teeb teid tugevaks, d ta seab teid kindlale alusele. 11 Temale kuulu¨
gu vagi igavesti! Aamen.
12 Silvaanuse1 e kaudu, ke5:12 1 Sama kes Siilas.

PTK 5
a Ap 14:22
2Ti 3:12

b 2Ko 4:17
1Te 2:12

c 2Te 2:16, 17

d Ef 6:10

e Ap 15:27


Teine veerg
a Ap 12:12

da ma pean ustavaks vennaks,
¨
olen ma teile luhidalt kirjutanud, et teid innustada ja anda
˜
teada, et Jumal on toesti osu¨
tanud teile suurt armu. Pusige selles armus! 13 Teid ter¨
vitab see1, kes on Babulonis,
valitu nagu teiegi, ja mu poeg
¨
Markus. a 14 Tervitage uksteist armastuse suudlusega.
˜
Rahu teile koigile, kes olete
¨
Kristuse jungrid!
˜
5:13 1 Kreeka keeles naissoost asesona;
viitab ilmselt kogudusele.

PEETRUSE
TEINE KIRI

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Tervitused (1)
˜
¨ ¨
Tehke koik, et jaada kutsututena
ustavaks (2–15)
¨
Usu taiendamine teiste
omadustega (5–9)
˜
Prohvetlik sona on veelgi
kindlam (16–21)
˜
2 Kerkib esile valeopetajaid (1–3)
˜
Valeopetajate karistus on
kindel (4–10a)

Peetruselt, Jeesus
1 Siimon
Kristuse orjalt ja apostlilt,
¨

neile, kellel on tanu meie Jumala ja Jeesus Kristuse, meie
¨ ¨
˜
paastja oiglusele sama kallis
usk nagu meilgi.
2 Saagu teile osaks veel roh˜
kem armu1 ja rahu, kui opi˜
˜
¨
1:2 1 Voib tolkida ka „arateenimata lah¨
kust”, „ulimat headust”.

Inglid heideti Tartarosse (4)
Veeuputus; Soodom ja
Gomorra (5–7)
˜
Valeopetajate tunnusjooned (10b–22)
¨
3 Pilkajad ei usu, et tuleb having (1–7)
Jehoova ei viivita (8–10)
˜
Moelge, millised te peaksite
olema (11–16)
¨ Uus taevas ja uus maa (13)
Arge laske end eksiteele viia (17, 18)

Teine veerg

PTK 1
a Kol 1:9

b Joh 17:3

c Lu 22:29, 30
Joh 14:2
Ga 3:29

te Jumalat ning meie isandat
¨
Jeesust uha paremini tundma.a
¨
3 On ju Jumala vagi kinkinud
˜
˜
meile koik vajaliku, et voiksime
¨
Jumalat puhendumusega tee˜
nida, sest me oleme oppinud
tundma teda, kes meid on kutsunud b oma auhiilguse ja voo˜
ruslikkusega. 4 Nonda on ta
kinkinud meile kallid ja suure¨
˜
parased tootused, c et te nende

2. PEETRUSE 1:5–2:2

˜
tootuste kaudu saaksite Jumala-sarnasteks vaimolenditeks, a
˜
kui olete pogenenud rikutuse
eest, mis maailmas valede soo˜
vide tottu valitseb.
˜
5 Just sel pohjusel pinguta¨
ge, b et taiendada oma usku vooruslikkusega,c vooruslikkust
teadmistega, d 6 teadmisi enesevalitsusega, enesevalitsust e
vastupidavusega, vastupida¨
vust puhendumusega Jumala¨
le, f 7 puhendumust Jumalale
vennaliku armastusega, vennalikku armastust armastusega
˜
koikide vastu. g 8 Kui teil seda
˜
koike on, ja lausa rikkalikult,
¨ ¨
siis ei saa te jaada loiuks ja
viljatuks h meie isandat Jeesus
¨
Kristust uha paremini tundma
˜
oppides.
˜
9 Aga kellel seda koike pole, on pime, sest ta on sulgenud silmad valguse ees,1 i ning
ta on unustanud, et ta on oma
varasematest pattudest puh¨
taks saanud. j 10 Seeparast,
˜
vennad, tehke koik endast ole¨ ¨
nev, et jaada kutsutute k ja valitutena ustavaks, sest kui teil
˜
seda koike on, ei lange te iial l
11 ning teil on suur au saa¨ ¨
da meie isanda ja paastja Jeesus Kristuse igavesse kuningriiki1. m
¨
˜
12 Seeparast tahan ma koike seda teile alati meelde tuletada, kuigi te seda juba tea¨
˜
te ja pusite kindlalt toes,
˜
mida te olete tundma oppinud.
˜
13 Ma pean oigeks teid meeldetuletustega ergutada, n kuni
olen selles telgis1, o 14 sest
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PTK 1
a 1Ko 15:53
1Pe 1:3, 4
1Jo 3:2
Ilm 20:6

b Flp 2:12
2Ti 2:15
Heb 4:11
Ju 3

c Flp 4:8
d Joh 17:3
Heb 5:14

e 1Ko 9:25
2Ti 2:24

f 2Pe 2:9
g 1Te 4:9
h Tt 3:14
i 1Jo 2:9
Ilm 3:17

j Heb 9:14
k Heb 3:1
l 2Ti 4:7, 8
m Tn 2:44
Lu 16:9
Joh 3:5

n Ro 15:15
Ju 5

o 2Ko 5:1


Teine veerg
a Joh 21:18
b Mt 17:2
Mr 9:2
Lu 9:29

c L 2:7
Mt 17:1, 5
Mr 9:7
Lu 9:35

d L 119:105
Joh 1:9

e 4Mo 24:17
Ilm 22:16

f 2Ti 3:16
g 2Sa 23:2
Ap 1:16
Ap 28:25
1Pe 1:11

˜
ma tean, et mu telk voetakse
varsti maha, nagu meie isand
Jeesus Kristus on mulle tea˜
da andnud. a 15 Ma teen koik,
¨
mis suudan, et te parast minu
˜
˜
lahkumist voiksite koike seda
meenutada.
¨ ¨
16 Raakides teile meie isan¨
da Jeesus Kristuse vaest ja kohalolekust, ei tuginenud me kavalalt sepitsetud valejuttudele,
¨
vaid me oleme tema ulevust
¨
oma silmaga nainud.b 17 Ta
¨
sai Jumala, Isa austuse ja ulistuse osaliseks, kui auhiilguse Jumal lausus talle: „See on
mu armas poeg, kellest mul on
˜
hea meel.” c 18 Jah, neid sonu
me kuulsime taevast, kui olime
¨
¨
koos temaga puhal mael.
¨
19 Seeparast me oleme
˜
prohvetlikus sonas veelgi kind¨
lamad. Te teete hasti, kui pa¨
nete seda tahele otsekui lam¨
pi, d mis sarab pimedas paigas,
¨
¨
teie sudames, kuni paev koidab
¨
˜
ja koidutahte touseb. 20 En˜
¨
nekoike aga teadke, et ukski
¨
prohvetikuulutus puhakirjas ei
˜
pohine kellegi isiklikel ideedel.
¨
21 Sest uhtki prohvetikuulutust pole iial lausutud inimese
¨ ¨
tahtel,f vaid inimesed on raaki¨
nud seda, mida nad on puhast
vaimust juhituna1 saanud Jumalalt. g
Iisraeli rahva seas kerkis esile valeprohveteid, nii
nagu teiegi seas kerkib esi˜
le valeopetajaid. h Need hakkavad vargsi moodustama huku¨
tavaid sekte ja salgavad ara
isegi omaniku, kes nad on ost˜
nud, i ning tombavad enda pea¨
¨
le akilise havingu. 2 Paljud
˜
votavad eeskujuks nende jul-

2


˜
¨
1:9 1 Teine voimalik tahendus: „on pime,
¨
¨
˜
˜
PTK 2
luhinagelik”. 1:11 1 Voib tolkida ka „ku˜
ningavalitsusse”. (Vt „Sonaseletusi”, h Mt 24:24
¨
˜
1Ti 4:1
marksona „Jumala kuningriik”.) 1:13
˜
˜
1:21 1 Sona-sonalt „kantuina”.
1 St maises kehas.
i 1Ko 6:20
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¨
˜
tunud kaitumist1 a ja nende tot˜
˜
tu hakatakse toeteest polguse¨ ¨
ga raakima. b 3 Samuti on
¨ ¨
nad ahned ja puuavad teid
˜
˜
¨
voltside sonadega ara kasutada. Kuid karistus, mis on neile
¨ ¨
juba ammu maaratud, c ei viibi
¨
ja nende having on kindel. d
¨
4 Jumal ei jatnud karistamata ingleidki, kes pattu tegid,e vaid heitis nad Tartarosse1f ja pani pilkase pimeduse
ahelaisse2, et hoida neid kin˜
ni kohtumoistmiseni. g 5 Ta ei
¨
jatnud karistamata ka muistset
˜
maailma, h kuid kaitses oigusei
kuulutajat Noad ja koos temaga veel seitset inimest, j kui
˜
ta toi veeuputuse jumalakartmatu maailma peale. k 6 Sa˜
muti moistis ta hukka Soodo˜
ma ja Gomorra linna ja pole¨
tas need tuhaks, l naidates nende varal, mis jumalakartmatuid
¨ ¨
ees ootab.m 7 Aga ta paastis
˜
Loti, n kes oli oige ja keda muserdas kurjade inimeste jultu¨
nud kaitumine, 8 sest nende
˜
keskel elades tundis see oige
¨
¨
paevast paeva suurt hingeva¨
lu, kui ta nagi nende kurje tegusid ja kuulis neist. 9 See¨ ¨
ga, Jehoova1 teab, kuidas paasta jumalakartlikke inimesi kat¨
sumustest, o ent ulekohtuseid
¨
¨
hoida kohtupaevaks, et nad havitada, p 10 eriti selliseid, kes
¨
magavad teistega, et neid ruve˜
˜
tada, q ja kes polgavad voimulolijaid. r
¨
Nad on ulbed ja isemeel¨ ¨
sed ega karda pilgata auvaarseid, 11 samal ajal kui inglid,
¨
kes on neist tugevamad ja va˜
˜
¨
2:2 1 Voib tolkida ka „jultumust”, „ha¨
bitut kaitumist”; kr aselgeia mitmu˜
se vorm. (Vt „Sonaseletusi”.) 2:4 1 Vt
˜
˜
¨
„Sonaseletusi”. 2 Teine voimalik tahendus: „aukudesse”. 2:9 1 Vt lisa A5.

2. PEETRUSE 2:3–19
PTK 2
a Ju 4
b Jes 52:5
c Ju 4
d 2Pe 3:9
e 1Mo 6:4
Ef 6:12

f 1Pe 3:19, 20
g Ju 6
h 1Mo 7:23
i 1Mo 6:9
Heb 11:7

j 1Mo 8:18
k 2Pe 3:6
l 1Mo 19:
24, 25

m Ju 7
n 1Mo 19:15, 16
o L 34:19
1Ko 10:13
2Ti 4:18
Ilm 3:10

p Ro 2:5
2Pe 3:7

q Ju 7
r 2Mo 22:28
Ju 8


Teine veerg
a Ju 9
b Ju 10
c Ro 13:13
d Ju 12
e Mt 5:28
f 4Mo 22:5, 6
Ju 11
Ilm 2:14

g 4Mo 22:7
Neh 13:2

h 4Mo 22:
31, 34
4Mo 31:8

i 4Mo 22:28
j Ju 12, 13
k Ju 16
l 2Pe 2:14
m 1Pe 2:16

gevamad, ei pilka neid ega esi¨ ¨
ta nende kohta ainsatki suudistust lugupidamisest Jehoova vastu1. a 12 Need inimesed on otsekui arutud loomad,
kes tegutsevad vaistlikult ja
¨
¨ ¨
on sundinud puutavaiks ja tapetavaiks. Nad pilkavad seda,
millest nad midagi ei tea, b
ning hukkuvad oma hukatuse
teel 13 ja saavad oma kurjade tegude eest karistada.
˜
Nad lobutsevad priiskavalt c
¨
¨
paise paeva ajal. Nad on mus¨
tuse- ja habiplekid, kes tunne˜
˜
vad lobu oma eksiopetuste levitamisest ja pidutsevad koos
teiega. d 14 Nad ihkavad rikkuda abielu,1 e nad ei suuda pa˜
tustamist lopetada ja ahvatlevad neid, kes on ebakindlad.
¨
˜
Nende suda on oppinud ahnitsema, nad on needuse lap¨
sed. 15 Nad on huljanud sir¨
ge tee ja on ara eksinud. Nad
¨
¨
on lainud teele, mida kais Beo¨ ¨
ri poeg Bileam, f kellele vaarteo tasu oli armas, g 16 kuid
¨
¨
keda noomiti uleastumise pa˜
˜
rast. h Konevoimetu koorma¨ ¨
¨ ¨
loom, kes raakis inimese haa¨ ¨
lega, takistas prohveti poorast
˜
ettevotmist. i
17 Nad on kuivanud allikad,
marutuulest aetud veeta pilved, neid ootab pilkane pime¨ ¨
¨
dus. j 18 Nad raagivad ules¨
˜
˜
puhutud, tuhje sonu. Nad ohutavad patuseid ihasid k ja ah¨
vatlevad jultunud kaitumisega
¨
¨ ¨
neid, kes on asja paasenud ek¨
siteel kaijate seast. l 19 Nad
˜
tootavad neile vabadust, olles
ise pahede orjad, m sest kui
˜
˜
2:11 1 Voib tolkida ka „ega esita Jehoo¨ ¨
va ees nende kohta ainsatki suudistust,
˜
sest nad on lugupidavad”. 2:14 1 Voib
˜
¨
tolkida ka „nende silmad on tais abielurikkumist”.

2. PEETRUSE 2:20–3:15
keegi on kellelegi1 alistatud,
on ta selle ori. a 20 Kui nad
¨ ¨
on siis meie isandat ja paast¨
jat Jeesus Kristust uha pare˜
mini tundma oppides lahti saanud maailma saastast, b ent la¨
sevad sellel end jalle kaasa kiskuda ja alistuvad sellele, on
˜
nende loplik olukord halvem
kui esialgne. c 21 Neile oleks
olnud parem, kui nad poleks
˜
˜
oiguse teed tundma oppinud¨
ki, selle asemel et parast sel˜
¨ ¨
le tundmaoppimist poorduda
¨
ara neile antud Jumala seadu˜
sest. d 22 Nendega on toepoo¨
lest juhtunud see, mida utleb
˜
¨ ¨
¨ ¨
konekaand: „Koer poordub tagasi oma okse juurde ja pes¨
¨
tud emis laheb porisse puherdama.” e
¨ ¨
Armsad, see on nuud juba
teine kiri, mis ma teile kirjutan ja milles ma nagu esimeseski ergutan meeldetuletuste˜
ga teid selgelt motlema, f 2 et
¨
˜
¨
te maletaksite sonu, mida pu¨ ¨
had prohvetid on raakinud1, ja
¨
kasku, mille meie isand ja
¨ ¨
paastja on teile andnud apost˜
lite kaudu. 3 Koigepealt tead¨
ke, et viimseil paevil tuleb pilkajaid, kes pilkavad seda, mis
on hea, elavad omaenda iha¨
¨
de jargi g 4 ja utlevad: „Kus on
˜
tema tootatud kohalolek? h Sellest ajast peale, kui meie esiisad surmaunne suikusid, on
˜
¨ ¨
¨
koik jaanud tapselt nii, nagu oli
loomise alguses.” i
˜
5 Nad eiravad sihilikult tosiasja, et kaua aega tagasi oli
olemas taevas ja ka maa, mis
¨
seisis veest valjas ja vete vahel
¨
˜
tanu Jumala sonale, j 6 ning
¨
et nonde kaudu havis tollane

3

˜
˜
2:19 1 Voib tolkida ka „millelegi”. 3:2
˜
˜
1 Voib tolkida ka „ette kuulutanud”.
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PTK 2
a Ro 6:16
b 2Pe 1:4
c Heb 6:4–6
Heb 10:26

d Lu 12:47
Joh 15:22
˜

e Op 26:11


PTK 3
f Ro 15:15
2Pe 1:13

g Ju 17, 18
h Jer 17:15
Mt 24:48
Lu 12:45

i Hes 12:22, 27
j 1Mo 1:6, 9


Teine veerg
a 1Mo 7:11, 23
Mt 24:38, 39

b 5Mo 7:10
2Te 1:7–9

c L 90:4
d Hab 2:3
e Ro 2:4
f Jl 2:31
Sef 1:14

g 1Te 5:2
h Ilm 21:1
i L 37:10
Jes 13:9
Sef 1:18
Ilm 6:14

j Sef 1:14
k Jes 34:4
l Jes 65:17
Jes 66:22
Ilm 21:1

m Jes 11:4, 5
n 2Ko 13:11

maailm veeuputuses. a 7 Sel˜
¨
lesama sona kaudu sailitatakse praegust taevast ja maad
tule jaoks ning hoitakse alles jumalakartmatute inimeste
¨
¨
kohtu- ja havingupaevani. b
¨
¨ ¨
8 Teil, armsad, argu jaagu
¨
˜
aga tahele panemata tosiasi,
¨
¨
et uks paev on Jehoova silmis
nagu tuhat aastat ja tuhat aas¨
¨
tat nagu uks paev. c 9 Jehoo˜
¨
va ei viivita oma tootuse tait˜
misega, d nagu moned arvavad,
vaid ta on teiega kannatlik,
kuna ta ei taha, et keegi huk˜
kuks, vaid soovib, et koik oma
e
patte kahetseksid1. 10 Ent
¨
Jehoova paev f tuleb nagu va¨
ras. g Siis havib taevas h val¨
ju murinaga1, algained lagunevad tulises kuumuses ning
maa ja seal tehtud teod paljastatakse. i
˜
¨ ¨
11 Kuna see koik on maara˜
tud niiviisi lagunema, moelge,
millised peaksite siis teie ole¨
¨
ma. Te peaksite kaituma puhalt
¨
ja teenima Jumalat puhendumusega, 12 oodates ja hoolega meeles pidades Jehoova
˜
¨
¨
paeva,1 j mille tottu taevas hak
vib tules ja algained sulavad
tulises kuumuses. 13 Meie
˜
aga ootame tema tootuse kohaselt uut taevast ja uut maad, l
˜
kus elab oigus. m
¨
14 Seeparast, armsad, seda
˜
oodates tehke koik, mis suudate, et Jumal leiaks teid ole¨
vat uhegi plekita, veatud ja temaga rahus. n 15 Meie isanda
¨
¨ ¨
kannatlikkus tahendab paastet, nagu ka meie armas vend
Paulus Jumala antud tarkust
˜
˜
˜
3:9 1 Sona-sonalt „motteviisi parandak˜
˜
sid”. 3:10 1 Voib tolkida ka „vihinaga”.
˜
˜
3:12 1 Voib tolkida ka „ja igatsedes Je¨
hoova paeva tulekut”, „ja kiirendades
¨
Jehoova paeva tulekut”.
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¨ ¨
mooda teile on kirjutanud a
¨ ¨
16 ja raakinud neist asjust, nii
˜
nagu ta teeb koigis oma kirja˜
des. Neis on aga mondagi, millest on raske aru saada ning
mida asjatundmatud1 ja eba¨ ¨
kindlad inimesed vaanavad —
¨
¨ ¨
¨
nagu ka ulejaanud puhakirja —
omaenda hukatuseks.

2. PEETRUSE 3:16 – 1. JOHANNESE 1:5
PTK 3
a Ro 2:4


Teine veerg
a Mt 24:24
Ef 4:14

˜
˜
˜
3:16 1 Voib tolkida ka „opetamata”.

17 Armsad, kuna te teate
¨
seda ette, pusige valvel, et
kurjade inimeste pettus teid
eksiteele ei viiks ning te ei
¨ ¨
˜
looks koikuma. a 18 Selle ase¨
mel saagu teile uha rohkem
¨ ¨
osaks meie isanda ja paastja Jeesus Kristuse armu ning
teie teadmised tema kohta
kasvagu. Temale kuulugu au
¨ ¨
nuud ja igavesti! Aamen.

JO HAN N E S E
ESIMENE KIRI

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

˜
Eluandev sona (1–4)
Valguses elamine (5–7)
Pattude tunnistamine (8–10)

Jumal tunneb meid paremini kui me
ise (19–24)
˜
4 Kontrollige prohvetlikke sonumeid (1–6)
Jumala tundmine ja armastamine (7–21)
„Jumal on armastus” (8, 16)
Armastuses pole hirmu (18)
˜
5 Usk Jeesusesse voidab maailma
¨
ara (1–12)
¨
Mida tahendab armastus Jumala
vastu (3)
˜
Palve joud (13–17)
Olge valvel kurjas maailmas (18–21)
Kogu maailm on Saatana
˜
voimuses

2 Jeesus on lepitusohver (1, 2)
¨
Jumala kaskudest kinnipidamine (3–11)
¨
Vana ja uus kask (7, 8)
˜
Kirjutamise
p
ohjused
(12–14)
¨
Arge armastage maailma (15–17)
Hoiatus antikristuse eest (18–29)
3 Me oleme Jumala lapsed (1–3)
Jumala lapsed ja Kuradi lapsed (4–12)
˜
Jeesus teeb lopu Kuradi tegudele (8)
¨
Armastage uksteist
(13–18)

kirjutame teile sellest,
1 Me
kes on olnud olemas algu-

sest peale, keda me oleme kuulanud, keda me oleme oma sil¨
maga nainud, keda me oleme
¨
¨
jalginud ja oma kaega katsunud, kes on toonud eluandva
˜
sona. a 2 (Jah, igavesest elust
on meile teada antud, me ole¨
me seda nainud, andnud sel¨ ¨
lest tunnistust b ja raakinud sel-

(19)

PTK 1
a Joh 1:4
Joh 6:68

b Joh 21:24
Ap 2:32


Teine veerg
a Joh 17:3
b Joh 15:26, 27
Ap 4:20

c Joh 17:20, 21

¨
lest teile. a See igavene elu lahtub Isalt ja sellest on meile tea¨ ¨
da antud.) 3 Me raagime ka
¨
teile sellest, keda oleme nai˜
nud ja kuulanud, b et me voik¨
sime olla lahedased kaaslased.
¨
Me oleme lahedased Isa ja
tema poja Jeesus Kristusega. c
˜
4 Seda koike me kirjutame, et
˜ ˜
¨
meie room oleks taielik.
˜
5 See on sonum, mida me

1. JOHANNESE 1:6–2:15
oleme temalt kuulnud ja teatame teile: Jumal on valgus a ja
tema juures ei ole mitte mingit
¨
pimedust. 6 Kui me vaidame,
¨
et oleme temaga lahedased,
aga elame ikka pimeduses, siis
˜
¨
me valetame ega ela toe jargi. b
7 Aga kui me elame valguses, nii nagu tema on valguses,
¨
¨
siis oleme uksteise lahedased
kaaslased ja tema poja Jeesu˜
se veri puhastab meid koigist
pattudest. c
¨
8 Kui me vaidame, et oleme
patuta, siis me petame iseen˜
nast d ja tode ei ole meie
¨
sudames. 9 Kui me tunnista¨
me oma patud ules, siis Jumal annab meile patud andeks
˜
¨
ja puhastab meid koigest ule˜
kohtust, sest ta on ustav ja oig¨
lane. e 10 Kui me vaidame, et
me pole pattu teinud, siis me
teeme temast valetaja ja tema
˜
¨
sonad ei ole meie sudames.
Mu armsad lapsed, ma kirjutan teile neist asjust, et te
ei teeks pattu. Aga kui keegi
siiski teeb mingi patu, on meil
aitaja1 Isa juures, Jeesus Kris˜
tus, f kes on oige. g 2 Tema
h meie pattude
on lepitusohver
¨
eest, i ent mitte uksnes meie,
vaid ka kogu maailma pattude
¨
eest. j 3 Kui me tema kasku˜
dest kinni peame, toendab see,
˜
et oleme teda tundma oppinud.
¨
4 Kes utleb, et ta tunneb teda,
¨
aga ei pea kinni tema kasku˜
dest, on valetaja ning tode ei
¨
ole tema sudames. 5 Kes aga
˜
¨
tema sona jargib, selles on ar˜
mastus Jumala vastu toesti
¨
¨
taiuslikuks saanud. k Selle jargi me teame, et me kuulume te¨
¨
maga uhte. l 6 Kes utleb, et ta

2

˜
˜
2:1 1 Voib tolkida ka „eestkostja”.

1626

PTK 1
a Jk 1:17
b 2Ko 6:14
Ef 5:8
Tt 1:16
1Jo 2:4

c Ro 3:25
Ef 1:7
Heb 9:14
Heb 10:22
Ilm 1:5

d 1Ku 8:46
Kog 7:20

e L˜ 32:5

Op 28:13
Jk 5:16


PTK 2
f Ro 8:34
Heb 7:25

g 1Ti 2:5
h 1Ko 5:7
i Jes 53:5
Ro 3:25
1Ti 1:15
Heb 2:17
1Pe 2:24
1Jo 4:10

j Mt 20:28
Joh 1:29

k 1Jo 4:18
l Joh 14:20
Joh 17:21


Teine veerg
a Joh 13:15
1Pe 2:21

b Joh 13:34
2Jo 5

c Joh 1:9
Joh 8:12

d Ef 4:31
Kol 3:8

e 1Ko 13:2
1Jo 3:15

f
g
h
i

Ef 5:8
1Jo 4:20
Joh 12:35
Lu 24:47
Ap 4:12
Ap 10:43

j Jk 4:7
1Jo 5:19
Ilm 12:10, 11

k
l
m
n
o

Joh 17:25
Ef 6:10
3Jo 3
Ro 8:37
Ro 12:2
1Ko 7:31
Tt 2:11, 12

¨ ¨
¨
jaab temaga uhte, peab ka elama nii, nagu tema on elanud. a
7 Armsad, ma ei kirjuta tei¨
le mitte uuest kasust, vaid va¨
nast kasust, mis on teil olnud
¨
algusest peale. b See vana kask
˜
on sonum, mida te olete juba
kuulnud. 8 Siiski ma kirjutan
¨
teile uuest kasust, millele kuuletus tema ja millele kuuletute
¨ ¨
ka teie, sest pimedus on moo˜
dumas ja toeline valgus juba
paistab. c
¨
9 Kes utleb, et ta on valguses, kuid vihkab d oma venda, on ikka veel pimeduses. e
10 Kes armastab oma venda,
on valguses f ja ta ei komista.
11 Aga kes vihkab oma venda,
¨
on pimeduses ja kaib pimedu¨
ses g ega tea, kuhu ta laheb, h
¨ ¨
sest ta on pimedusega loodud.
12 Ma kirjutan teile, armsad lapsed, sest teie patud
on andeks antud tema nime
¨
parast. i 13 Ma kirjutan teile,
˜
isad, sest te olete oppinud
tundma teda, kes on olnud olemas algusest peale. Ma kirjutan teile, noored mehed, sest
¨
˜
te olete Saatana1 ara voitj
nud. Ma kirjutan teile, armsad
˜
lapsed, sest te olete oppinud
tundma taevast isa. k 14 Ma
kirjutan teile, isad, sest te ole˜
te oppinud tundma teda, kes
on olnud olemas algusest peale. Ma kirjutan teile, noored
mehed, sest te olete tugevad l
˜
¨
¨
ja Jumala sona pusib teie sum
dames ning te olete Saatana
¨
˜
n
ara voitnud.
¨
15 Arge armastage maailma
ega seda, mis on maailmale omane. o Kui keegi armastab maailma, siis pole tal
˜
˜
2:13 1 Sona-sonalt „Kurja”.
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armastust Isa vastu, a 16 sest
see, mis on maailmale omane — patused ihad, b silmahimu c ja varaga uhkeldamine —,
¨
ei lahtu Isast, vaid maailmast.
17 Maailm kaob, samuti kao¨
vad selle ihad, d aga kes taidab
Jumala tahet, elab igavesti. e
˜
18 Armsad lapsed, lopuaeg
¨
on kaes, ja nagu te olete kuulnud, et tuleb antikristus1, f nii
ongi ilmunud palju antikristu¨
si. g Selle jargi me teame, et
˜
¨
lopuaeg on kaes. 19 Nad olid
¨
kull meie seas, aga nad ei olnud sellised nagu meie, h sest
kui nad oleksid olnud nagu
¨ ¨
meie, oleksid nad jaanud meiega. Aga nad lahkusid meie
seast, et saaks selgeks, et mit˜
te koik pole sellised nagu
˜
meie. i 20 Teid on aga void¨
j
nud see, kes on puha, ja te
˜
tunnete tode. 21 Ma ei kirju¨
˜
ta teile selleparast, et te tode
¨
ei tunne,k vaid selleparast, et
¨
te seda tunnete, ja selleparast,
˜
¨
¨
et toest ei lahtu uhtki valet. l
22 Kes on valetaja, kui mitte see, kes salgab, et Jeesus
on Kristus1? m See on antikristus, n¨ kes salgab Isa ja Poega.
23 Uhelgi, kes salgab Poega, pole ka Isa. o Kes aga tunnistab Poega, p sellel on ka Isa. q
¨
24 Mis teisse puutub, siis pu¨
sigu teie sudames see, mida te
olete algusest peale kuulnud. r
¨
¨
Kui teie sudames pusib see,
mida te olete algusest peale
¨ ¨
¨
kuulnud, siis te jaate uhte Po˜
jaga ja samuti Isaga. 25 Koigele lisaks on Jumal1 meile
˜
tootanud igavest elu. s
˜
˜
2:18 1 Vt „Sonaseletusi”. 2:22 1 Voib
˜
˜
tolkida ka „messias”. 2:25, 29 1 Sona˜
sonalt „ta”.
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26 Ma kirjutan seda teile
¨ ¨
nende kohta, kes puuavad teid
eksitada. 27 Aga teid on Ju˜
¨
mal voidnud puha vaimuga a ja
¨
see vaim pusib teis, seega pole
˜
vaja, et keegi teid opetaks. Ju˜
mal opetab teile selle vaimu
˜
kaudu koike b ja see vaim on
˜
¨ ¨
toene ega valeta. Jaage tema¨
˜
ga uhte, nii nagu teid on opetatud. c 28 Niisiis, armsad lap¨ ¨
¨
sed, jaage temaga uhte, et me
˜
voiksime siis, kui ta ilmub, olla
julged d ega peaks tema kohal¨
oleku ajal habenedes temast
˜
eemale tombuma. 29 Kui te
˜
teate, et Jeesus1 on oige, siis
¨
teate ka seda, et igauks, kes
˜
teeb oigeid tegusid, on Jumala
laps. e
¨
¨
Kui vaga on kull Isa meid
¨ ¨
armastanudf — meid huutakse Jumala lasteks! g Ja need
me olemegi. Aga maailm ei
˜
tunne meid, h sest see pole oppinud tundma teda. i 2 Armsad, me oleme praegu Jumala
lapsed, j kuid veel pole ilmsiks
saanud, missugused me tulevikus oleme. k Me aga teame, et
¨
kui ta saab nahtavaks, siis me
oleme tema sarnased, sest me
¨
naeme teda siis sellisena, nagu
¨
ta on. 3 Igauks, kes loodab
tema peale, puhastab ennast, l
et olla puhas nii nagu tema.
¨
4 Igauks, kes elab patust
elu, rikub seadust, sest patt on
seadusrikkumine. 5 Te teate,
˜
et Jeesus tuli meie patte korm
ja
et
ta
on
patuta.
valdama
¨
¨ ¨
¨
6 Ukski, kes jaab temaga uhte,
ei ela patust elu. n Mitte keegi,
kes elab patust elu, pole teda
¨
˜
nainud ega tundma oppinud.
¨
7 Armsad lapsed, arge laske
kellelgi end eksitada. Kes teeb
˜
˜
oigeid tegusid, on oige, nagu

3

1. JOHANNESE 3:8–4:4

˜
ka tema on oige. 8 Kes elab
patust elu, hoiab Kuradi poole, sest Kurat on patustanud
algusest peale1. a Jumala poeg
˜
tuligi selleks, et teha lopp Kub
radi tegudele.
¨
9 Ukski Jumala laps ei ela
¨
patust elu, c sest temas pusib
Jumala vaim1. Ta ei ela patust
elu, kuna ta on Jumala laps. d
¨
10 Sellest on naha, kes on Jumala lapsed ja kes Kuradi lap¨
˜
sed: ukski, kes ei tee oigeid
tegusid, ei hoia Jumala poole, nagu seegi, kes ei armas˜
ta oma venda. e 11 See on sonum, mida te olete kuulnud al¨
gusest peale: me peame uksteist armastama. f 12 Me ei
tohi olla sellised nagu Kain,
kes hoidis Saatana1 poole ja
¨
tappis oma venna. g Misparast
ta tappis tema? Sest tema teod
olid kurjad, h aga tema venna
˜
i
omad oiged.
¨
13 Arge imestage, vennad,
et maailm teid vihkab. j 14 Me
teame, et oleme tulnud surmast
ellu, k sest me armastame vendi. l Kes ei armasta, on otsekui
¨
surnud. m 15 Igauks, kes vih˜
kab oma venda, on mortsukas n
¨
˜
ja te teate, et ukski mortsukas ei saa igavest elu. o 16 Me
¨
teame, mis on armastus, tanu
sellele, et Jeesus Kristus andis oma elu meie eest. p Meiegi
peame andma oma elu vendade
eest. q 17 Kui kellelgi on aine¨
list vara ja ta naeb oma venda puuduses olevat, ent ei tegutse kaastundlikult, kas saab
¨
siis oelda, et ta armastab Ju¨
malat? r 18 Armsad lapsed, ar˜
gem armastagem mitte sonade,s
ˇ
vaid siiraste tegudega. s
3:8 1 St alates ajast, kui ta Jumala vas¨
˜
˜
tu massama hakkas. 3:9 1 Sona-sonalt
˜
˜
„seeme”. 3:12 1 Sona-sonalt „Kurja”.
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˜
19 Nonda tehes me teame,
˜
˜
et oleme toe poolel, ja me voi¨
me veenda oma sudant, et
¨
oleme Jumalale meeleparased.
¨
˜
20 Kuigi meie suda voib meid
˜
milleski hukka moista, tunneb Jumal meid1 paremini kui
˜
me ise ning ta teab koike.a
¨
21 Armsad, kui meie suda
˜
meid hukka ei moista, siis saa¨ ¨
me Jumalaga julgesti raakida, b
¨
˜
22 ja ukskoik mida me temalt
palume, seda me ka saame, c
¨
sest me peame kinni tema kaskudest ja teeme, mis on talle
¨
meeleparane. 23 See on tema
¨
kask, et meil tuleb uskuda tema
poja Jeesus Kristuse nimesse d
¨
ja armastada uksteist, e nii nagu
¨
ta meid on kaskinud. 24 Kes
¨
peab kinni Jumala kaskudest,
¨ ¨ ¨
jaab uhte Jumalaga ning Jumal
¨
temaga. f Ja vaimu jargi, mis ta
on meile andnud, me teame, et
¨ ¨
¨
tema jaab uhte meiega. g
¨
Armsad, arge uskuge igat
˜
prohvetlikku sonumit1,h vaid
˜
kontrollige, kas need sonumid
on Jumalalt, i sest maailma on
ilmunud palju valeprohveteid. j
˜
2 Jumala prohvetliku sonu¨
¨
mi te tunnete ara selle jargi:
˜
iga prohvetlik sonum, mis tunnistab, et Jeesus Kristus on
tulnud inimesena, on Juma¨
lalt. k 3 Aga ukski prohvetlik
˜
sonum, mis ei tunnista Jeesust, pole Jumalalt. l See on
˜
hoopis antikristuse sonum. Te
olete kuulnud, et ta hakkab
¨ ¨
¨ ¨
seda raakima, m ja nuud seda
¨ ¨
maailmas raagitaksegi. n
4 Teie, armsad lapsed, hoiate Jumala poole ja olete vale¨
˜
prohvetid ara voitnud, o sest
¨
see, kes on teiega, p on va-

4

˜
˜
¨
3:20 1 Sona-sonalt „meie sudant”. 4:1
˜
˜
1 Sona-sonalt „igat vaimu”.
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gevam kui see, kes on maailmaga. a 5 Nemad hoiavad maa¨
¨ ¨
ilma poole, b seeparast raagivad
¨ ¨
nad seda, mida maailm raagib,
˜
ja maailm votab neid kuulda. c
6 Meie hoiame Jumala poole.
˜
˜
Kes Jumalat tundma opib, votab meid kuulda, d aga kes ei
˜
hoia Jumala poole, ei vota meid
kuulda. e Nii me teeme vahet,
˜
milline prohvetlik sonum on
˜
oige ja milline mitte. f
¨
7 Armsad, armastagem uksteist, g sest armastus on Juma¨
lalt ja igauks, kes armastab,
on Jumala laps ja tunneb Jumalat. h 8 Kes aga ei armas˜
ta, pole Jumalat tundma oppinud, sest Jumal on armastus. i
9 Jumala armastus meie vastu on ilmnenud selles, et Jumal
¨
saatis oma ainusundinud poja j
maailma, et me saaksime tema
kaudu elu. k 10 See armastus
ei seisne selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid
et tema on armastanud meid
ja on saatnud oma poja lepitusohvriks l meie pattude eest. m
11 Armsad, kui Jumal on
meid niiviisi armastanud, siis
¨
peame ka meie uksteist armastama. n 12 Jumalat pole kee¨
gi kunagi nainud. o Kui me
¨
¨ ¨
uksteist armastame, jaab Jumal meiega ja tema armastus
¨
saab meis taiuslikuks. p 13 Ta
on andnud meile oma vaimu ja sellest me teame, et meie
¨ ¨
¨
jaame uhte temaga ja tema
¨
meiega. 14 Me oleme ise nainud ja anname tunnistust selle kohta, et Isa on saatnud
¨ ¨
oma poja maailma paastma. q
15 Kes tunnistab, et Jeesus on
¨ ¨
Jumala poeg, r sellega jaab Ju¨
¨ ¨
¨
mal uhte ja tema jaab uhte
Jumalaga. s 16 Me oleme teada saanud, et Jumal armastab
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meid, ja me oleme selles veendunud. a
Jumal on armastus, b ja kes
¨ ¨
¨ ¨ ¨
jaab armastusse, see jaab uhte
Jumalaga ja Jumal temaga. c
¨
17 Nii on armastus meis taius¨
likuks saanud ja tanu selle˜
¨
le me voime kohtupaeval julged olla, d sest me oleme selles
maailmas samasugused, nagu
on Jeesus Kristus. 18 Kes armastab Jumalat, see ei tunne
hirmu. e Hirm kammitseb meid,
¨
˜
kuid taiuslik armastus torjub
¨
meist hirmu valja. Kes aga tunneb hirmu, selle armastus pole
¨
veel taiuslik. f 19 Me armastame, sest tema on meid esmalt
armastanud. g
¨
20 Kui keegi utleb, et ta armastab Jumalat, aga samal ajal
vihkab oma venda, siis ta on
valetaja. h Sest kes ei armasta
¨
oma venda, i keda ta on nainud,
ei saa armastada Jumalat, keda
¨
ta pole nainud. j 21 Me oleme
¨
saanud temalt selle kasu: kes
armastab Jumalat, peab armastama ka oma venda. k
¨
Igauks, kes usub, et Jeesus on Kristus1, on Juma¨
la laps l ja igauks, kes armastab
elu andjat, armastab ka tema
¨
lapsi. 2 Selle jargi me teame,
et me armastame Jumala lapsi, m kui me armastame Jumalat
¨
¨
ja taidame tema kaske. 3 Armastust Jumala vastu saame
¨
naidata sellega, et peame kinni
¨
¨
tema kaskudest, n ja tema kasud
ei ole koormavad. o 4 Jah, iga¨
˜
uks, kes on Jumala laps, voidab
¨
maailma ara. p Me oleme maa¨
˜
ilma ara voitnud oma usuga. q
˜
5 Kes aga voidab maailma
¨
ara? r Kas mitte see, kes usub,
et Jeesus on Jumala poeg? s

5

˜
˜
5:1 1 Voib tolkida ka „messias”.

¨ ¨
1. JOHANNESE 5:6 – 2. JOHANNESE, luhiulevaade
6 Jeesus Kristus tuli vee ja
¨
vere kaudu. Ta ei tulnud uksnes veega,a vaid vee ja verega.b Vaim tunnistab seda, c
˜
sest vaimu tunnistus on toene.
7 Niisiis on kolm tunnistajat:
8 vaim,d vesi e ja veri. f Need
¨
kolm tunnistavad uht ja sama.
9 Kui me usume inimeste antud tunnistust, siis veelgi enam peaksime uskuma Jumala antud tunnistust, Jumala tunnistust oma poja kohta.
10 Kes usub Jumala pojasse,
¨
sellel on Jumala tunnistus sudames. Kes ei usu Jumalat,
teeb temast valetaja, g sest ta
ei usu Jumala tunnistust oma
poja kohta. 11 Jumala tunnistus on niisugune: Jumal
on andnud meile igavese elu h
¨
ja me saame selle elu tanu
tema pojale. i 12 Kes usub Jumala pojasse, saab igavese elu,
aga kes ei usu Jumala pojasse,
ei saa igavest elu. j
13 Ma kirjutan teile neist
asjust, et te teaksite, et teil,
kes usute Jumala poja nimesse, k on igavene elu. l 14 Me
oleme kindlad, m et kui me pa˜
lume Jumalalt midagi kooskolas tema tahtega, siis ta kuulab
meid. n 15 Kuna me teame, et
¨
˜
ta kuulab meid, ukskoik mida
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me ka ei paluks, oleme kindlad, et saamegi seda, mida oleme temalt palunud. a
¨
16 Kui keegi markab oma
venda tegemas pattu, mis ei
vii surma, siis ta palugu venna eest ning Jumal annab sel¨
lele elu. b See kaib nende kohta, kes ei tee pattu, mis viib
surma. Kuid on patte, mis viivad surma. c Selliste pattude
¨
puhul ma ei utle, et tuleks pa¨
luda. 17 Igasugune ulekohus
on patt, d kuid on patte, mis ei
vii surma.
¨
18 Me teame, et ukski Jumala laps ei ela patust elu,
¨
vaid Jumalast sundinu1 kaitseb teda ja Saatan2 ei saa talle kahju teha. e 19 Me teame,
et meie hoiame Jumala poole, aga kogu maailm on Saata˜
na voimuses. f 20 Ent me teame, et Jumala poeg on tulnud g
˜
ja avanud meie moistuse, et
˜
˜
˜
voiksime oppida tundma toelist Jumalat. Jumala poja Jeesus Kristuse kaudu kuulume
˜
¨
uhte Jumalaga h — tema on toeline Jumal ja tema annab igavese elu. i 21 Armsad lapsed,
hoiduge ebajumalatest. j

PTK 5
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tervitused (12, 13)
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2. JOHANNESE 1 – 3. JOHANNESE, luhiulevaade
˜
¨
1 Eakalt mehelt1 korge- a 2Ko 4:2
kuulnud, et teil tuleb uksteist
¨
3Jo 3
armastada. 7 Maailma on ilaulisele naisele2, aravalitule,
˜
munud palju eksitajaid, a kes
ja tema lastele, keda ma toeei tunnista, et Jeesus Kristus
liselt armastan, ja mitte mina b Joh 13:34
Joh 15:12
¨
˜
tuli inimesena. b Kes seda ei
uksi, vaid ka koik need, kes on 1Pe 4:8
˜
˜
tunnista, on eksitaja ja antitode tundma oppinud. 2 Me 1Jo 2:7
˜
¨
kristus1. c
armastame teid toe parast,
¨
¨
8 Vaadake ette, et te ei kaomis pusib meie sudames ja c Joh 14:21
¨ ¨
1Jo 2:5
taks seda, mille saavutamijaab meiega igavesti. 3 Meie- 
¨
¨ ¨
seks me oleme vaeva nainud,
ga jaab ka arm1, halastus ja
¨
Teine veerg vaid et te saaksite katte
kogu
rahu Jumalalt, meie isalt, ja a Mt 7:15
¨
d
tema pojalt Jeesus Kristuselt, Ap 20:29, 30 tasu. ˜ 9 Kes astub ule Kris˜
2Te 2:3, 7
tuse opetusest ega pea selsamuti tode ja armastus.
2Pe 2:1
¨
˜ ˜
lest kinni, sellel pole Juma4 Ma olen vaga roomus, et Ilm 2:2
¨ ¨
˜
lat. e Kes jaab tema opetusse,
su laste hulgas on neid, kes
¨
˜
sellel on nii Isa kui ka Poeg. f
kaivad toeteel, a nii nagu Isa b 1Jo 4:2
¨
10 Kui teie juurde tuleb keeon meid kaskinud. 5 Ma pa˜
˜
gi, kes ei too kaasa seda opelun sind, korgeauline naine, et c 1Jo 2:18, 22
¨
˜
tust, siis arge votke teda oma
¨
¨
¨
sa jargiksid kasku, mis utleb, 1Jo 4:3
kodus vastu g ega tervitage
¨
et meil tuleb uksteist armas- Ju 4
teda, 11 sest see, kes teda
tada. (Ma ei kirjuta sulle uut
tervitab, saab tema kurjade
¨
kasku, vaid seda, mis meil on d Heb 10:35 tegude kaasosaliseks.
olnud algusest peale.) b 6 Me
12 Mul on teile veel pal¨
¨
saame armastust naidata sel- e Joh 14:6
ju oelda, aga ma ei taha seda
¨
Joh
15:6
lega, et elame tema kaskude
teha
paberil ja tindiga, vaid
3Jo 9
¨
¨
¨
jargi. c Ja tema kask utleb, nama loodan tulla teie juurde ja
¨ ¨
gu te olete algusest peale
raakida teiega silmast silma,
f Heb 3:14
˜ ˜
¨
˜
˜
et teie room oleks taielik.
1Jo 2:23
1 1 Voib tolkida ka „kogudusevanemalt”.
˜
˜
13 Sulle saadavad tervitusi
2 Moeldakse kas monda konkreetset
˜
¨
˜
˜
naist voi monda 1. sajandi kristlikku ko- g 5Mo 17:2–5 sinu oe, aravalitu lapsed.
˜
˜
¨
gudust. 3 1 Voib tolkida ka „arateeni¨
mata lahkus”, „ulim headus”.

Ro 16:17
1Ko 5:11

˜
7 1 Vt „Sonaseletusi”.

JO HAN N E S E
KOLMAS KIRI

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

Tervitused ja palve (1–4)
˜
Kiidusonad Gaiusele (5–8)
Auahne Diotrefes (9, 10)
¨ ¨
Demeetriosest raagitakse
head (11, 12)

¨
Plaan kulla tulla ja
tervitused (13, 14)

¨ ¨
3. JOHANNESE 1 – JUUDA, l uhiulevaade
1 Eakalt mehelt1 armsale
˜
Gaiusele, keda ma toeliselt armastan.
2 Armas vend, ma palve¨
tan, et nii nagu praegu, la˜
¨
heks sul ka edaspidi koik hasti ja sa oleksid terve. 3 Ma
¨
˜ ˜
olin vaga roomus, kui vennad
¨ ¨
tulid ja raakisid, et sa hoiad
˜
¨
˜
toest kinni ja kaid toeteel edasi. a 4 Miski ei tee mulle suu˜ ˜
remat roomu1 kui see, et ma
˜
¨
kuulen oma lapsi toeteel kaivat. b
5 Armas vend, sa oled us˜
tav koiges, mida sa teed vendade heaks, isegi kui nad on
˜ ˜
sulle voorad. c 6 Nad on ko¨ ¨
guduse ees raakinud sinu armastusest. Palun saada nad
¨
teele Jumalale meeleparasel
viisil, d 7 sest tema nimel on
¨
nad lainud kuulutama ega
oota midagi e maailma inimestelt. 8 Seega tuleb meil olla
¨
nende vastu kulalislahke, f et
˜
¨
˜
voiksime uheskoos toe heaks
¨ ¨
g
tootada.
˜
˜
1 1 Voib tolkida ka „kogudusevanemalt”.
˜
¨
4 1 Teine voimalik tahendus: „miski ei
˜
¨
anna mulle suuremat pohjust tanulikkuseks”.

a 2Jo 4
b 1Ko 4:15
2Ti 1:2
Tt 1:4
Flm 10

c Heb 13:2
d Tt 3:13
e 1Ko 9:11, 12
f Mt 10:41
Flm 22
1Pe 4:9

g Ro 12:13


Teine veerg
a Ap 20:29, 30
b Ro 12:10
Flp 2:3
Heb 13:17

c L˜ 101:5

Op 6:16, 19

d Ap 15:25, 27
Ef 6:21
Flp 2:19
Kol 4:7
Tt 1:5

e Ro 12:9
1Pe 3:11

f 1Jo 3:9
g 1Jo 3:6, 10
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9 Ma kirjutasin kogudusele
¨
uht-teist, kuid Diotrefes, kes
¨
tahab olla koguduses tahtsaim, a ei pea lugu millestki,
¨
¨
mida me utleme. b 10 Seeparast, kui ma tulen, siis juhin
¨
ma tahelepanu tema tegudele,
sellele, et ta levitab meie koh¨
ta laimujutte.c Vahe sellest, ta
keeldub vendi lahkelt vastu
˜
¨ ¨
votmast d ning puuab takistada
neid, kes tahavad seda teha,
¨
¨
ja uritab neid kogudusest valja heita.
¨
˜
11 Armas vend, ara vota
eeskujuks halba, vaid head. e
Kes teeb head, hoiab Jumala poole. f Kes teeb halba,
˜
pole Jumalat tundma oppi¨ ¨
nud. g 12 Demeetriosest raa˜
givad head koik vennad, sest
˜
¨
ta elab toe jargi. Ka meie tunnistame sama ja sa tead, et
˜
meie tunnistus on oige.
13 Mul on sulle veel palju
¨
oelda, aga ma ei taha seda teha
enam sule ja tindiga. 14 Ma
¨
loodan sind peagi naha ja siis
¨ ¨
me raagime silmast silma.
Rahu sulle!
˜
Sobrad saadavad sulle ter˜
vitusi. Tervita sopru nimepidi.

J U U DA
KIRI

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

Tervitused (1, 2)
˜
˜
Valeopetajad moistetakse
hukka (3–16)
Miikaeli vaidlus Kuradiga (9)
Eenoki prohvetikuulutus (14, 15)

Olge sellised, keda Jumal
armastab (17–23)
Jumalale kuulugu au (24, 25)
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1 Juudalt, Jeesus Kristuse
orjalt ja Jaakobuse vennalt, a
kutsutuile, b keda Jumal, meie
isa, armastab ning kaitseb, et
nad saaksid olla koos Jeesus
Kristusega. c
2 Osutagu Jumal teile roh¨
kesti halastust ning andku kulluslikult rahu ja armastust!
¨
3 Armsad, ma tahtsin kull
¨
¨
vaga kirjutada teile meie uhi¨ ¨
sest paastest, d aga pidasin
oma kirjas hoopis vajalikuks
˜
¨
ergutada teid voitlema puhadele alatiseks antud usu eest. e
4 Nimelt on teie hulka poetu˜
¨
nud moned, kelle puhakiri on
˜
juba ammu hukka moistnud.
˜
Nad ei karda Jumalat ja oigus¨
tavad oma jultunud kaitumist1f
Jumala armuga2 ega ole ustavad meie ainsale isandale Jeesus Kristusele, kellele me kuulume. g
5 Kuigi te seda juba teate,
tahan teile meelde tuletada, et
¨ ¨
ehkki Jehoova1 paastis oma
¨
rahva Egiptusemaalt, h havitas
ta hiljem need, kel polnud us¨ ¨
ku. i 6 Ja inglid, kes ei jaanud
¨
oma algsele kohale, vaid hulgasid oma eluaseme, j on ta pannud igaveste ahelatega kinni
pilkasesse pimedusse kuni suu¨
re paeva kohtuni. k 7 Samamoodi andusid Soodoma ja
¨
Gomorra ning nende umberkaudsete linnade elanikud hoorusele1 ja rahuldasid oma loomuvastaseid, patuseid ihasid. l
¨
Nad on meile hoiatavaks naiteks, kandes igavese tule2 karistust. m
˜
˜
¨
4 1 Voib tolkida ka „jultumust”, „habitut
¨
˜
kaitumist”; kr aselgeia. (Vt „Sonasele˜
˜
¨
tusi”.) 2 Voib tolkida ka „arateenimata
¨
lahkusega”, „ulima headusega”. 5 1 Vt
˜
˜
lisa A5. 7 1 Vt „Sonaseletusi”. 2 Lopli¨
¨
ku havingu sumbol.

JUUDA 1–15

a Mt 13:55
Mr 6:3
Ga 2:9
Jk 1:1

b Heb 3:1
c Joh 17:15
1Pe 1:5

d Heb 2:3
e Ef 6:11
1Ti 1:18, 19
1Ti 6:12

f Ga 5:19
g Ap 20:29, 30
2Pe 2:1

h 2Mo 12:41
i 4Mo 14:35
1Ko 10:1, 5
Heb 3:16, 19

j 1Mo 6:1–4
1Pe 3:19, 20

k Lu 8:30, 31
2Pe 2:4
Ilm 20:1, 2

l 1Mo 19:4, 5
3Mo 18:22

m 1Mo 19:24
2Pe 2:6


Teine veerg
a 2Mo 22:28
2Pe 2:10
3Jo 9, 10

b 1Te 4:16
c Tn 10:21
Tn 12:1

d
e
f
g
h
i

5Mo 34:5, 6
2Pe 2:11
Sak 3:2
Ju 19
2Pe 2:12
1Mo 4:5, 8
1Jo 3:12

j 4Mo 22:32
2Pe 2:15, 16
Ilm 2:14

k 4Mo 16:3, 32
1Ti 1:20

l
m
n
o
p

2Pe 2:13
Hes 34:8
2Pe 2:17
Jes 57:20
Heb 6:4–6
Ilm 21:8

q 1Mo 5:21, 22
r 5Mo 33:2
Tn 7:10
Sak 14:5

s 2Te 1:6
ˇ
s Mt 12:36

¨
8 Sellest hoolimata ruvetavad ka need unistajad en˜
˜
nast ja teisi, polgavad voimul¨ ¨
olijaid1 ning pilkavad auvaara
b
seid. 9 Kui peaingel Miikael c
polnud Kuradiga sama meelt ja
vaidles temaga Moosese keha
¨
¨
parast, d ei soandanud ta teda
¨
˜
pilgata ja tema ule kohut mois¨
˜
ta,e vaid utles: „Jehoova soidelgu sind.” f 10 Nemad aga pilka˜
vad koike, millest nad aru ei
˜
saa. g Kuid koige sellega, millest nad arutute loomade kombel vaistlikult aru saavad, h nad
¨
havitavad end.
¨
11 Hada neile, sest nad on
¨
lainud Kaini rada, i tormanud ta¨
su lootuses eksiteele, mida kais
¨ ¨
Bileam, j ja maaranud end hu¨
˜
kule Korahi kombel massu ohutades! k 12 Vennaarmastust tu¨ ¨
gevdavatel pidusookidel on nad
l karjased, kes
veealused karid,
¨ ¨
suumepiinadeta vaid ennast toidavad. m Nad on veeta pilved,
¨
mida tuul sinna-tanna ajab; n hi¨
lissugisesed viljatud puud, mis
¨
on taielikult1 surnud, juurtega
¨
valja kistud; 13 metsikud me¨
relained, mis vahutavad valja
¨
¨ ¨
oma habivaarseid tegusid; o eksi¨
tavad tahed, mida ootab igavene pilkane pimedus. p
14 Eenok, q seitsmes Aada¨ ¨
mast, raakis prohvetlikult ka
¨
neist, kui utles: „Jehoova on
¨
tulnud oma kumnete tuhandete
¨
puhade inglitega r 15 pidama
˜
¨
˜
¨ ¨
koigi ule kohut s ja moistma suu˜
di koiki jumalakartmatuid nen¨
de jumalakartmatute tegude pa˜
rast ja koigi kohutavate asjade
¨
parast, mida need jumalakartmatud patused tema kohta on
ˇ
¨ ¨
raakinud.” s
˜
8 1 Moeldakse Jumalat ja neid, kellele ta
˜
on andnud juhtpositsiooni. 12 1 Sona˜
sonalt „kaks korda”.

¨ ¨
JUUDA 16 – ILMUTUS, luhiulevaade
16 Nad on nurisejad, a elu
¨
ule kaeblejad, kes rahuldavad
oma ihasid. b Nad uhkeldavad
inimeste ees ja lipitsevad nen¨
dega omakasu parast. c
17 Teie aga, armsad, tuleta¨
ge meelde, mida utlesid1 meie
isanda Jeesus Kristuse apost¨
lid. 18 Neil oli tavaks oelda:
„Viimsel ajal tuleb pilkajaid,
kes rahuldavad oma jumalakartmatuid ihasid.” d 19 Selli˜
sed inimesed tekitavad lohesid, e nad on maised, neil pole
Jumala vaimu. 20 Teie aga,
armsad, saage tugevaks oma
¨
puhima usu kaudu ja palveta˜
¨
ge kooskolas puha vaimuga, f
21 et te oleksite alati sellised,
keda Jumal armastab, g oodates meie isanda Jeesus Kristu-
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a 1Ko 10:10
Flp 2:14

b 2Pe 2:18
c Jk 2:9
d Ap 20:29, 30
1Ti 4:1
2Pe 2:1
2Pe 3:2, 3
e Ro 16:17
3Jo 9, 10
f Ro 8:26
Ef 6:18
g Joh 15:10
Ro 8:38, 39


Teine veerg
a Tt 3:7
1Jo 1:2
1Jo 2:25

b Mt 5:7
Mt 9:13
Jk 2:13

c Jk 1:6
d Ga 6:1
Jk 5:19, 20

e Ga 5:19–21
f Ro 8:33
Ef 1:4
Kol 1:22

˜
˜
17 1 Voib tolkida ka „ennustasid”.

se halastust, mis viib igavesse
ellu. a 22 Tundke kaasa neile, b
¨ ¨
kel on kahtlusi, c 23 ja paast˜
ke nad, d tommates nad tulest
¨
valja. Tundke kaasa ka teiste¨
le, aga olge ettevaatlikud ja jalestage isegi riideid, mis on pa¨ ¨
tuga maaritud. e
24 Aga temale, kes suudab
¨ ¨
hoida teid vaaratamast1 ja panna teid veatuna f oma auhiil˜ ˜
guse ette suurt roomu tundma, 25 ainsale Jumalale, meie
¨ ¨
paastjale, kuulugu meie isanda
¨
Jeesus Kristuse kaudu au,1 ule¨
˜
¨ ¨
vus, vagi ja voim — moodunud
¨ ¨
aegadel, nuud ja igavesti! Aamen.
˜
˜
24 1 Sona-sonalt „komistamast”. 25
˜
¨
1 Teine voimalik tahendus: „ainsale Ju¨ ¨
malale, kes paastab meid meie isanda
Jeesus Kristuse kaudu, kuulugu au”.

I LM UTUS
JOHANNESELE

¨
¨
LU H I U LE VA AD E

1

Ilmutus, mille Jumal andis Jeesuse
kaudu (1–3)
Tervitused seitsmele kogudusele (4–8)
„Mina olen alfa ja oomega” (8)
¨
Puha vaim viib Johannese Isanda
¨
paeva (9–11)
¨
˜
Nagemus aussetostetud
Jeesusest (12–20)
˜
2 Sonumid Efesosse (1–7),
¨
Smurnasse (8–11), Pergamoni (12–17),
¨
Tuatiirasse (18–29)
˜
3 Sonumid Sardesesse (1–6),
Filadelfiasse (7–13),
Laodikeiasse (14–22)
¨
4 Nagemus Jehoovast taevas (1–11)
Jehoova istub troonil (2)

24 vanemat troonidel (4)
Neli elusolendit (6)
5 Rullraamat seitsme pitseriga (1–5)
˜
Tall votab rullraamatu (6–8)
¨ ¨
Tall on vaart avama pitsereid (9–14)
6 Tall avab kuus esimest pitserit (1–17)
˜
Voitja valgel hobusel (1, 2)
˜
Tulipunasel hobusel ratsutaja votab
¨
ara rahu (3, 4)
Mustal hobusel ratsutaja toob
¨
nalja
(5, 6)

Tuhkrul hobusel ratsutab
Surm (7, 8)
Tapetute hinged on altari
alusel (9–11)
¨
Suur maavarin (12–17)
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7 Neli inglit hoiavad kinni
¨
havingutuuli (1–3)
¨
144 000 pitseriga margitut (4–8)
¨ ¨
Suur rahvahulk valgetes ruudes (9–17)
8 Avatakse seitsmes pitser (1–6)
¨ ¨
Neli esimest trompetihuudu (7–12)
¨
¨ ¨
Kolmekordne hadahuud (13)
¨ ¨
9 Viies
trompetihuud (1–11)
¨
¨
¨ ¨
Uks hada moodas, veel kaks
tulemas (12)
¨ ¨
Kuues trompetihuud (13–21)
¨
10 Tugev ingel vaikse rullraamatuga (1–7)
¨
„Ootamise aeg on labi” (6)
¨
Puha saladus saab teoks (7)
¨ ¨
¨
Johannes soob vaikse rullraamatu
¨
ara (8–11)
11 Kaks tunnistajat (1–13)
¨ ¨
Raagivad kotiriidesse riietatuna
¨
prohvetlikult 1260 paeva (3)
¨
Tapetakse ja jaetakse
matmata (7–10)
¨
¨
Parast kolme ja poolt paeva
¨
aratatakse ellu (11, 12)
¨
¨ ¨
Teine hada moodas, kolmas
tulemas (14)
¨ ¨
Seitsmes trompetihuud (15–19)
˜
Meie isanda ja tema voitu
kuningriik (15)
¨
¨
Havitatakse need, kes havitavad
maad (18)
12 Naine, poeg ja lohe (1–6)
˜
Miikael sodib lohega (7–12)
Lohe heidetakse maa peale (9)
¨ ¨
¨
Kurat teab, et talle on jaanud vahe
aega (12)
Lohe kiusab taga naist (13–17)
¨
13 Merest tuleb valja seitsme peaga
metsaline (1–10)
¨
Maa seest tuleb valja kahe sarvega
metsaline (11–13)
Seitsme peaga metsalise
kuju (14, 15)
¨
Metsalise mark ja arv (16–18)
14 Tall ja 144 000 (1–5)
˜
Sonumid kolmelt inglilt (6–12)
Keset taevast lendav ingel kuulutab
˜
˜ head sonumit (6, 7)
Onnelikud on need, kes surevad
¨
Kristuse jungritena (13)
˜
Maa kaks loikust (14–20)

¨ ¨
ILMUTUS, luhiulevaade
15 Seitse inglit seitsme nuhtlusega (1–8)
Moosese ja Talle laul (3, 4)
16 Jumala viha seitse kaussi (1–21)
¨
Kallatakse tuhjaks maa peale (2),
˜
merre (3), jogedesse ja
¨
, paikese
veeallikaisse
(4–7)

peale (8, 9), metsalise trooni
˜
peale (10, 11), Eufrati joe peale (12–16)
˜
ja ohku (17–21)
˜
Jumala soda Harmagedoonis (14, 16)
¨
¨
17 Kohus Suure Babuloni ule (1–18)
Suur prostituut istub erepunase
metsalise seljas (1–3)
Metsaline, kes oli, keda enam pole,
˜
¨
kuid kes touseb sugavikust (8)
¨
˜
Kumme sarve sodivad
Tallega (12–14)
¨
Kumme sarve vihkavad
prostituuti (16, 17)
¨
18 Suure Babuloni langemine (1–8)
¨
„Minge valja temast, minu
rahvas” (4)
¨
¨
Lein Babuloni langemise parast (9–19)
˜ ˜
¨
Taevas roomustab Babuloni
¨
langemise ule (20)
¨
Babulon heidetakse merre nagu
kivi (21–24)
19 Kiitke Jaahi tema kohtuotsuste
¨
parast (1–10)
Talle pulmad (7–9)
Valgel hobusel ratsutaja (11–16)
¨ ¨
Jumala suur pidusook (17, 18)
Metsaline alistatakse (19–21)
20 Saatan seotakse kinni 1000
aastaks (1–3)
Kristuse kaasvalitsejad 1000
aastat (4–6)
¨
Saatan vabastatakse, seejarel
¨
havitatakse (7–10)
¨
˜
Surnute ule moistetakse kohut valge
trooni ees (11–15)
21 Uus taevas ja uus maa (1–8)
Surma pole enam (4)
˜
Koik tehakse uueks (5)
Uus Jeruusalemm (9–27)
˜
22 Eluveejogi (1–5)
˜
˜
Loppsona (6–21)
˜
„Kes soovib, votku eluvett
tasuta” (17)
„Tule, isand Jeesus” (20)

ILMUTUS 1:1–19

1

Jeesus Kristuse ilmutus1,
mille Jumal talle andis, a
¨
et naidata oma orjadele, b mis
varsti toimub. Ta saatis oma
ingli ning avaldas tema kaudu
¨
selle ilmutuse sumboolses keeles oma orjale Johannesele, c
¨ ¨
˜
2 kes on raakinud Jumala sonast ja Jeesus Kristuse tegu˜
¨
dest — koigest,
mida ta on nai˜
nud. 3 Onnelik on see, kes
loeb ette selle prohvetikuulu˜
˜
tuse sonu, ning onnelikud on
˜
need, kes neid sonu kuulevad
¨
ja nende jargi teevad, d sest
¨ ¨
¨
maaratud aeg on lahedal.
4 Johanneselt seitsmele Aasia provintsi kogudusele.e
Armu1 ja rahu teile „sellelt,
kes on, kes oli ja kes tuleb”, f
seitsmelt vaimultg tema trooni ees 5 ja Jeesus Kristuselt,
kes on ustav tunnistaja, h esi¨
¨
mene surnuist ulesaratatu i ja
maa kuningate valitseja. j
Temale, kes meid armastab, k kes on meid vabastanud
meie pattudest omaenda verega l 6 ja on teinud meid kuningateks m ning oma Jumala ja
isa preestriteks, n kuulugu au ja
¨
vagi igavesti. Aamen.
˜
7 Ta tuleb pilvedega o ja koi¨
gi silmad naevad teda, ka nen¨
de silmad, kes ta labi pist¨
˜
sid. Tema parast taovad koik
˜
maa suguvosad endale kurbusest vastu rinda. p Jah, aamen.
8 „Mina olen alfa ja oomega1, q see, kes on, kes oli ja kes
˜
˜
¨
tuleb, Koikvoimas,” utleb Jumal Jehoova2. r
˜
˜
1:1 1 Sona-sonalt „avalikuks tegemine”,
˜
˜
„kattest vabastamine”. 1:4 1 Voib tol¨
¨
kida ka „arateenimata lahkust”, „ulimat
˜
headust”. 1:8 1 St algus ja lopp. Alfa on
¨
¨
kreeka tahestiku esimene taht ja oome¨
ga viimane taht. 2 Vt lisa A5.
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PTK 1
a Tn 2:28
b Am 3:7
Ilm 7:3, 4

c Mt 10:2
Mr 1:19
Joh 21:20

d L 1:2

e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r

Lu 11:28
Joh 13:17
Jk 1:22
Ilm 1:11
Ilm 1:8
Ilm 4:8
Ilm 11:17
Ilm 4:5
Ilm 3:14
Kol 1:18
L 89:27
1Ti 6:15
Ilm 19:16
Joh 15:9
Heb 9:14
1Pe 1:18, 19
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9 Mina, Johannes, teie vend
ja kaaslane raskustes, a kuningriigis b ja vastupidavuses c Jee¨
¨
suse jarelkaijana, d olin Patmo¨ ¨
se saarel Jumalast raakimise
ja Jeesusest tunnistuse andmi¨
¨
se parast. 10 Puha vaim viis
¨
mind Isanda paeva ning ma
kuulsin enda tagant tugevat, ot¨ ¨
sekui trompeti haalt, 11 mis
¨
¨
utles: „Mida sa naed, see kirjuta rullraamatusse ja saada see
seitsmele kogudusele: Efesos¨
se, e Smurnasse, f Pergamoni,g
¨
Tuatiirasse, h Sardesesse, i Filadelfiasse j ja Laodikeiasse.” k
¨ ¨
12 Ma poorasin ringi, et
¨ ¨
vaadata, kes minuga raagib.
¨ ¨
¨
Kui ma olin poordunud, nagin ma seitset kuldlambijalga l
13 ning lambijalgade keskel
kedagi inimesepoja sarnast, m
kes kandis kandadeni ulatuvat
˜
¨
roivast ja rinna umber kuld¨ ¨
vood. 14 Tema pea ja juuksed olid valged nagu valge
vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu tuleleek. n 15 Tema
˜ ˜
jalad olid kui ahjus hooguv pu¨ ¨
has vask o ja tema haal nagu
˜
voimas veekohin. 16 Pare¨
mas kaes oli tal seitse taeva¨
tahte p ning tema suust ulatus
¨
valja pikk ja terav kaheteraline
¨
˜ ˜
mook q ning tema nagu oli nagu
¨
˜
paike, kui see koige eredamalt
¨
¨
sarab. r 17 Teda nahes langesin ma tema jalge ette otsekui
surnu.
¨
Ta pani oma parema
kae
¨
¨
mu peale ja utles: „Ara karda!
ˇ
Mina olen esimene s ja viimane sˇ
18 ja elav. z Ma olin surnud, z
¨ ¨
kuid nuud ma elan igavesti t
ning mul on surma ja surma˜
valla1 votmed. u 19 Pane kir¨
1:18 1 Sumboolne paik, kus inimesed
˜
magavad surmaund. (Vt „Sonaseletusi”.)
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¨
ja, mida sa nagid, mis toimub
¨
¨
praegu ja mis sunnib parast
¨
seda. 20 Puha saladus seits¨
¨
mest tahest, mida sa nagid
¨
mu paremas kaes, ja seitsmest
kuldlambijalast on see: seitse
¨
¨
tahte sumboliseerivad seitsmes koguduses olevaid saadi¨
kuid1 ja seitse lambijalga sumboliseerivad seitset kogudust. a
Efesose koguduses b olevale saadikule c kirjuta: „Nii
¨
utleb see, kes hoiab seit¨
¨
set tahte oma paremas kaes
˜
ja konnib seitsme kuldlambijala keskel: d 2 „Ma tean su te¨
gusid, vaevanagemist ja vastupidavust. Ma tean, et sa ei salli halbu inimesi ja oled pannud
¨
proovile need, kes utlevad end
olevat apostlid, e kuid ei ole, ja
et sa oled leidnud nad olevat
valetajad. 3 Sa oled vastu pi¨
danud, sa oled minu nime parast raskusi talunud f ega ole
¨
tudinud. g 4 Ent ma pole rahul sellega, et sa oled lasknud
¨ ¨
haabuda armastusel, mis sul
algul oli.
¨
˜
5 Seeparast motle, mille sa
oled kaotanud, kahetseh ning
tee tegusid, mida sa algul tegid.
Kui sa aga ei kahetse, siis ma
˜
tulen ja votan sinu lambijala i
¨
oma kohalt ara. j 6 Sellegipoolest on sinus head: sa vihkad
nikolaiitide1k tegusid, mida vih˜
kan minagi. 7 Kellel korv on,
¨
see kuulaku, mida puha vaim
˜
¨
kogudustele utleb: l voitjal m lu¨ ¨
ban ma suua Jumala paradiisis
oleva elupuu vilja.”” n
¨
8 Smurna koguduses oleva¨
le saadikule kirjuta: „Nii ut-

2

˜
˜
1:20 1 Sona-sonalt „seitsme koguduse
˜
˜
ingleid”. 2:6 1 Voib tolkida ka „Nikolaose sekti kuulujate”.
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leb esimene ja viimane, a kes
¨
suri ja sai jalle elavaks: b
9 „Ma tean su viletsust ja
vaesust, ometi oled sa rikas. c
Ma tean, kuidas sind teotavad
need, kes nimetavad end juutideks, kuid pole seda, vaid on
tegelikult
Saatana kogudus. d
¨
10 Ara karda seda, mida sul
tuleb kannatada. e Kurat hei˜
dab moned teie seast vangi,
¨
et teid taielikult proovile pan¨
na, ja teil on viletsust kum¨
¨ ¨
me paeva. Jaa ustavaks sur¨
mani ja ma annan sulle elupar˜
ja1. f 11 Kellel korv on, see
¨
kuulaku, g mida puha vaim ko¨
˜
gudustele utleb: voitjale h ei tee
teine surm1 kahju.”” i
12 Pergamoni koguduses
olevale saadikule kirjuta: „Nii
¨
utleb see, kellel on pikk ja terav
˜ ˜
kaheteraline mo ok: j 13 „Ma
tean, kus sa elad — seal, kus
on Saatana troon. Ometi oled
sa mulle ustav1k ning sa ei salanud oma usku minusse l isegi
mu ustava tunnistaja m Antipa¨
se paevil, kes tapeti n teie juures, kus Saatan elab.
14 Ent ma pole rahul sellega, et sinu juures on neid, kes
˜
¨
jargivad Bileami o opetust. Bi˜
leam opetas Baalakit p ahvat¨ ¨
lema iisraellasi patule1: sooma ebajumalatele ohverdatut
ja hoorama. q 15 Samuti on
¨
sinu juures neid, kes jargivad
˜
r
nikolaiitide opetust. 16 See¨
parast kahetse oma patte. Kui
sa seda ei tee, tulen ma kiires˜
ti sinu juurde ja sodin nende
˜
˜
2:10 1 Voib tolkida ka „auhinnaks elu”.
˜
˜
2:11 1 St igavene surm. 2:13 1 Sona-so˜
nalt „hoiad sa kovasti kinni mu nimest”.
˜
˜
2:14 1 Sona-sonalt „panema Iisraeli poegade ette komistuskivi”.

ILMUTUS 2:17–3:7

˜ ˜
vastu pika moogaga, mis ula¨
tub valja mu suust.a
˜
17 Kellel korv on, see kuu¨
laku, mida puha vaim kogu¨
˜
dustele utleb: b voitjale c annan
ma peidetud mannat d ning valge kivikese, millele on kirjutatud uus nimi, mida ei tea keegi peale selle saaja.””
¨
18 Tuatiira e koguduses ole¨
vale saadikule kirjuta: „Nii utleb Jumala poeg, kelle silmad
on nagu tuleleek f ja kelle jalad
on nagu puhas vask: g 19 „Ma
tean su tegusid, armastust,
usku, teenistust ja vastupidavust ning seda, et su tegusid
on praegu rohkem kui algul.
20 Ent ma pole rahul sellega, et sa sallid naist Iisebeli, h kes nimetab end prohvetiks. Ta eksitab mu orje ning
˜
¨ ¨
opetab neid hoorama i ja sooma ebajumalatele ohverdatut.
21 Ma andsin talle aega, et kahetseda, ent tema ei taha kahetseda oma hoorust. 22 Ma
paiskan ta haigevoodisse ning
need, kes temaga abielu rikuvad, suurde viletsusse, kui
¨
nad ei kahetse, et on kaitunud nagu tema. 23 Tema lapsed tapan ma surmahaiguste˜
ga, nii et koik kogudused saavad teada, et mina olen see,
¨
¨
kes uurib labi neerud1 ja suda¨
me, ning ma tasun teile igauhe¨
le teie tegude jargi. j
¨
¨ ¨
24 Aga teile ulejaanutele,
¨
˜
kes olete Tuatiiras, koigile, kes
¨
˜
ei jargi seda opetust, kes ei tea
midagi niinimetatud Saatana
¨
¨
sugavustest, k teile ma utlen:
ma ei pane teie peale muud
˜
koormat. 25 Hoidke vaid ko˜
¨
2:23 1 St sisimad motted ja sugavaimad
tunded.
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vasti kinni sellest, mis teil
on, kuni ma tulen. a 26 Selle˜
¨
le, kes voidab ja taidab mu ta˜
˜
het kuni lopuni, annan ma voi¨
mu maailma rahvaste ule b —
˜
27 nagu mina olen saanud voimu oma isalt — ja ta karjatab
inimesi raudkepiga, c nii et nad
¨ ¨
˜
luuakse puruks kui savinoud.
28 Ja ma annan talle koidu¨
˜
tahe. d 29 Kellel korv on, see
¨
kuulaku, mida puha vaim ko¨
gudustele utleb.””
Sardese koguduses olevale
¨
saadikule kirjuta: „Nii utleb see, kellel on Jumala seit¨
se vaimu e ja seitse tahte: f „Ma
tean su tegusid, et sa paistad
¨
kull elavat, kuid tegelikult oled
surnud. g 2 Ole valvas h ja tu¨ ¨
gevda seda, mis on alles jaanud ja mis on suremas, sest
¨ ¨
ma olen leidnud, et su too pole
˜
lopule viidud1 mu Jumala ees.
¨
3 Seeparast hoia meeles, mida
sa oled saanud ja mida sa oled
¨
kuulnud. Tee selle jargi ning
kahetse oma patte. i Kui sa aga
¨
ei arka, siis tulen ma nagu varas, j ja sul pole aimugi, mis
tunnil ma sind taban. k
˜
4 Siiski on sul Sardeses mo¨
ned, kes pole oma riideid ruve¨
tanud, l ja nemad saavad kaia
koos minuga valgetes riie¨ ¨
tes, m sest nad on seda vaart.
¨ ¨
˜
5 Voitja n ruutatakse valgetesse riietesse o ja ma ei kustuta
tema nime eluraamatust,p vaid
ma tunnistan ta nime oma isa
ja tema inglite ees. q 6 Kellel
˜
korv on, see kuulaku, mida
¨
¨
puha vaim kogudustele utleb.””
7 Filadelfia koguduses ole¨
vale saadikule kirjuta: „Nii ut¨
˜
leb see, kes on puha r ja toeli-

3

˜
˜
¨
3:2 1 Voib tolkida ka „pole taielik”.
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˜
ne1, a kel on Taaveti voti, b kes
avab, nii et keegi ei saa sulgeda, ja sulgeb, nii et keegi ei saa
avada: 8 „Ma tean su tegusid
ning ma olen avanud su ees
ukse, c mida keegi ei saa sulge˜
da. Ma tean, et sul on joudu,
¨
olgugi vahe, ja et sa oled tei˜
¨
nud mu sona jargi ega ole salanud mu nime. 9 Ma teen nii,
et Saatana kogudusest tulevad
ja kummardavad su jalge ees
¨
need, kes vaidavad end olevat
juudid, kuid siiski ei ole,d vaid
valetavad, ning ma annan neile teada, et ma olen sind armastanud. 10 Kuna sa oled
¨
teinud selle jargi, mida sa oled
kuulnud minu vastupidavuse
kohta,1 e hoian minagi sind katsumuste tunnil, f mis tabab
kogu maad, et panna proovile
˜
koik selle elanikud. 11 Ma tu˜
len kiiresti. g Hoia kovasti kinni sellest, mis sul on, et keegi
˜
¨
ei votaks su parga1. h
˜
12 Voitja teen ma sambaks
oma Jumala templis ja ta ei
lahku sealt kunagi. Ma kirjutan tema peale oma Jumala
nime i ja oma Jumala linna, Uue
Jeruusalemma j nime — see
linn laskub alla taevast minu
Jumala juurest — ja omaenda
˜
uue nime. k 13 Kellel korv on,
¨
see kuulaku, mida puha vaim
¨
kogudustele utleb.””
14 Laodikeia koguduses l
olevale saadikule kirjuta: „Nii
˜
¨
utleb Aamen, m ustav ja toelin
o
ne1 tunnistaja, Jumala loo¨ ¨
mistoo algus: p 15 „Ma tean
¨
su tegusid, sa ei ole kulm ega
˜
˜
˜
3:7 1 Voib tolkida ka „toearmastaja”.
˜
¨
3:10 1 Teine voimalik tahendus: „kuna sa
˜
oled votnud mind vastupidavuses ees˜
˜
kujuks”. 3:11 1 Voib tolkida ka „auhin˜
˜
˜
da”. 3:14 1 Voib tolkida ka „tode armastav”.
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¨
kuum. Oleksid sa ometi kulm
˜
voi kuum! 16 Aga et sa oled
¨
leige, mitte kuum a ega kulm, b
¨
siis sulitan ma su oma suust
¨
¨
valja. 17 Kuna sa utled: „Ma
olen rikas, c ma olen kogunud
rikkust ega vaja midagi”, kuid
ei tea, et sa oled armetu, halet¨ ¨
susvaarne, vaene, pime ja alas˜
ti, 18 annan ma sulle nou:
osta minult tules puhastatud
kulda, et sa saaksid rikkaks,
valged riided selgapanemi¨
¨ ¨
seks, et su habivaarne alastiolek ei saaks avalikuks, d ja sil¨ ¨
masalvi silmade maarimiseks, e
¨
et sa naeksid. f
19 Ma noomin ja karistan
˜
koiki, kes on mulle armsad.g
Ole siis agar ja kahetse oma
patte. h 20 Ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuu¨ ¨
leb mu haalt ja avab ukse, siis
¨ ¨
astun ma tema majja ning soon
˜
ohtust koos temaga ja tema mi˜
nuga. 21 Voitjal i luban ma istuda koos minuga mu trooni˜
le, j nagu minagi olen voitnud
ning istunud k koos oma isaga
˜
tema troonile. 22 Kellel korv
¨
on, see kuulaku, mida puha
¨
vaim kogudustele utleb.”””
¨
¨
Parast seda nagin ma tae¨
vas uht avatud ust ja esi¨ ¨
mene haal, mida ma kuulsin
¨ ¨
endaga raakimas, oli kui trom¨ ¨
¨
peti haal. See utles: „Tule siia
¨
¨
ules ja ma naitan sulle, mis
peab toimuma.” 2 Sedamaid
¨
tuli mu peale puha vaim ning
¨
ma nagin, et taevas on troon
ja troonil istub keegi. l 3 See,
¨
¨
kes sellel istus, nagi valja nagu jaspisekivi m ja sarder ning
¨
trooni umber oli vikerkaar, mis
sarnanes smaragdiga. n
¨
4 Trooni umber oli 24 troo¨
ni ning neil troonidel nagin

4

ILMUTUS 4:5–5:11
ma istumas 24 vanemat, a kellel
olid seljas valged riided ja peas
kuldkroon1. 5 Troonist tuli
¨
¨
valja valke b ja sealt oli kosta
¨ ¨
˜
˜
haali ja kouekominat.c Trooni
ees oli seitse leegitsevat lam¨
pi, mis sumboliseerivad Jumala seitset vaimu. d 6 Ja trooni ees oli justkui klaasmeri1, e
kristalli sarnane.
Keskel, kus oli troon,2 ja
¨
trooni umber oli neli elusolen¨
f
dit, kes olid tais silmi eest
ja tagant. 7 Esimene olend
˜
oli nagu lovi, g teine nagu
noor pull, h kolmandal i oli selli¨
ne nagu nagu inimesel ja neljas j oli nagu lendav kotkas. k
¨
8 Igauhel neist neljast olendist
¨
oli kuus tiiba, mis umbertringi
¨
ja altpoolt olid tais silmi. l Nad
¨ ¨
¨
¨ ¨
huuavad nii paeval kui ka ool:
¨
¨
¨
„Puha, puha, puha on Jumal
˜
˜
Jehoova, m Koikvoimas, kes oli,
kes on ja kes tuleb!” n
9 Iga kord, kui need olen¨
¨
did ulistavad, austavad ja tanavad seda, kes istub troonil ja
kes elab igavesest ajast igavesti, o 10 langevad need 24 vanematp troonil istuja ette maha
ja kummardavad teda, kes elab
igavesest ajast igavesti. Nad
asetavad oma kroonid trooni
¨
ette ja utlevad: 11 „Sina, Je¨ ¨
hoova, meie Jumal, oled vaart
˜
¨
votma vastu ulistust, q austust r
˜
ja joudu, s sest sina oled loonud
ˇ
˜
˜
koik, s sinu tahtel on koik olemasollu tulnud ja loodud.”
¨
Ma nagin troonil istuja z pa¨
remas kaes rullraamatut,
˜
¨
mille molemad pooled olid tais
kirjutatud ning mis oli suletud

5

˜
˜
¨
4:4 1 Voib tolkida ka „kuldparg”. 4:6
1 Ilmselt veemahuti, mis oli tehtud just˜
˜
kui klaasist. 2 Voib tolkida ka „trooni
keskel”.
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seitsme pitseriga. 2 Samuti
¨
nagin ma tugevat inglit kuulu¨ ¨
tamas valju haalega: „Kes on
¨ ¨
vaart tegema lahti pitsereid ja
avama rullraamatut?” 3 Kuid
mitte keegi taevas, maa peal
ega maa all ei suutnud rullraamatut avada ja sellesse
vaadata. 4 Ma puhkesin nutma, sest kedagi ei leitud olevat
¨ ¨
vaart rullraamatut avama ja
¨
sellesse vaatama. 5 Ent uks
¨
¨
vanematest utles mulle: „Ara
˜
nuta. Lovi Juuda suguharust,a
˜
Taaveti juur, b on saanud voi˜
du, c tema voib avada rullraamatu seitse pitserit.”
¨
6 Ma nagin trooni juures
ning nelja olendi ja vanemate
¨
keskel d seismas uht talle, e kes
oli justkui tapetud f ning kel
oli seitse sarve ja seitse silma.
¨
Need silmad sumboliseerivad
Jumala seitset vaimu, g mis on
saadetud kogu maale. 7 Tall
¨
˜
laks ja vottis troonil istuja pa¨
remast kaest rullraamatu. h
˜
8 Kui ta selle vottis, heitsid
need neli olendit ja 24 vanemat i Talle ette maha. Igal va¨ ¨
nemal oli luura ja nende kuld¨
kausid olid tais suitsutusroh¨
¨
tu, mis sumboliseerib puhade palveid. j 9 Nad laulsid uut
¨ ¨
˜
laulu: k „Sina oled vaart votma seda rullraamatut ja avama selle pitsereid, sest sind tapeti ning sa oled oma verega
ostnud Jumalale inimesi l igast
˜
˜
suguvosast, keelest, hoimust
ja rahvast. m 10 Sa oled teinud nad kuningateks n ja meie
Jumala preestriteks o ning nad
hakkavad kuningatena maa
¨
ule valitsema.” p
¨
11 Ma nagin palju ingleid
trooni, olendite ja vanema¨
te umber ning kuulsin nen¨ ¨
¨
de haalt. Neid oli kumneid ja
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¨
kumneid tuhandeid, tuhandeid
¨ ¨
ja tuhandeid. a 12 Nad huud¨ ¨
sid valju haalega: „Tall, kes
¨ ¨
˜
tapeti, b on vaart votma vastu
¨
˜
vage ja rikkust, tarkust ja jou¨
˜
du, austust, ulistust ja onnistust!” c
˜
13 Ma kuulsin, kuidas koik
loodud taevas, maa peal, maa
˜
all d ja meres — koik, kes
¨
neis on — utlesid: „Sellele, kes troonil istub, e ja Talle˜
le f kuulugu onnistus, austus, g
¨
¨
ulistus ja vagi ikka ja igaves¨
ti!” h 14 Need neli olendit utlesid: „Aamen!” ning vanemad
heitsid maha ja kummardasid
Jumalat.
¨
Ma nagin, kui Tall i avas
¨
uhe seitsmest pitserist, j
¨
ning ma kuulsin uht neljast
˜
¨ ¨
olendist k otsekui kouehaalega
¨
utlevat: „Mine!” 2 Ja ma vaa¨
tasin ja nagin valget hobust. l
¨
Selle seljas istujal oli kaes vibu
¨
ja talle anti kroon m ning ta laks
¨
˜
valja vaenlasi voites, et saada
˜
˜
loplik voit. n
3 Kui ta avas teise pitseri,
¨
kuulsin ma teist olendit o utle¨
¨
vat: „Mine!” 4 Valjus veel uks
hobune, tulipunane. Selle seljas istujal lubati rahu maa
¨
˜
pealt ara votta, et inimesed
¨
uksteist tapaksid, ja talle anti
˜ ˜
suur mook. p
5 Kui ta avas kolmanda pitseri, q kuulsin ma kolmandat
¨
olendit r utlevat: „Mine!” Ja ma
¨
vaatasin ja nagin musta hobust. Selle seljas istujal olid
¨
kaes kaalud. 6 Ma kuulsin
¨ ¨
¨
haalt nelja olendi keskelt utlevat: „Hoiniks1 nisu denaari2 s

6

˜ ˜ ¨
6:6 1 Liitrist natuke suurem mootuhik.
˜
¨
Selline kogus nisu oli soduri paevanorm.
˜
¨
(Vt lisa B14.) 2 Rooma hobemunt, mis
¨ ¨
¨
oli toolise paevapalk.
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eest, kolm hoiniksit otri de˜
naari eest ning oliivioli ja vei¨
a
ni ara raiska.”
7 Kui ta avas neljanda pitseri, kuulsin ma neljanda olen¨ ¨
¨
di b haalt utlevat: „Mine!” 8 Ja
¨
ma vaatasin ja nagin tuhkrut
hobust. Selle seljas istuja nimi
¨
oli Surm ja kohe tema jarel
˜
tuli Surmavald. Neile anti voim
¨
neljandiku maa ule, et tappa
˜ ˜
¨
¨
pika mooga, naljahada, c surmahaiguste ja kiskjatega. d
9 Kui ta avas viienda pitse¨
ri, nagin ma altari alusel e nende hingi1, f kes olid tapetud Ju˜
¨
mala sona parast ja kuulutus¨ ¨
¨
too tegemise parast. g 10 Nad
¨ ¨
¨ ¨
huudsid valju haalega: „Kui
¨
˜
kaua laheb veel aega, kor¨
˜
geim valitseja, puha ja toeli˜
ne, h enne kui sa moistad kohut
¨
ja maksad meie vere eest katte neile, kes elavad maa peal?” i
¨
11 Igauhele neist anti pikk
¨
¨ ¨
valge ruu j ning neile oeldi, et
nad puhkaksid veel veidi, kuni
¨
saab tais nende kaasorjade ja
vendade arv, kes tapetakse
nagu nemadki. k
¨
12 Ma nagin, kuidas ta avas
kuuenda pitseri. Toimus suur
¨
¨
¨
maavarin ning paike laks mustaks nagu kitsevillast koti¨
riie, kuu muutus uleni otse¨
kui vereks l 13 ning taevatahed kukkusid maa peale, nii
nagu viigipuu viskab maha
˜
oma toored marjad, kui kova
tuul seda raputab. 14 Taevas taandus nagu rullraamat,
mis kokku rullitakse, m ning
˜
¨
koik maed ja saared kadusid
oma kohalt. n 15 Siis maa ku¨ ¨
ningad, valitsejad, vaeulemad,

Mt 24:29

m Jes 34:4
n Ilm 16:20

6:9 1 Viitab ilmselt tapetute verele, mis
˜
oli valatud altari korvale.

ILMUTUS 6:16–8:2

¨
˜
rikkad ja vagevad ning koik orjad ja vabad peitsid end koobastesse ja kaljude vahele. a
¨
¨
16 Nad utlesid magedele ja
kaljudele: „Langege meie peale! b Peitke meid troonil istuja c
palge eest ja Talle d viha eest,
¨
17 sest nende suur vihapaev
¨
on tulnud, e ja kes suudab pusida?” f
¨
¨
Parast seda ma nagin nelja inglit, kes seisid maa nel˜
jas nurgas ning hoidsid kovasti
¨
kinni maa nelja tuult, et ukski
tuul ei puhuks maa, mere ega
¨
¨
uhegi puu peale. 2 Ma nagin
¨
˜
˜
paikesetousu poolt tousmas
¨
veel uht inglit, kellel oli elava
¨ ¨
Jumala pitsat. Ta huudis valju
¨ ¨
haalega neljale inglile, kellele
oli antud voli teha
¨ kahju maale
ja merele: 3 „Arge tehke kahju maale, merele ega puudele,
enne kui me oleme pannud pitseri g oma Jumala orjade laubale!” h
4 Ma kuulsin nende arvu,
¨
kes olid pitseriga margi¨
tud — 144 000i pitseriga margitut igast Iisraeli poegade suguharust: j
5 12 000 Juuda suguharust,
12000 Ruubeni suguharust,
12000 Gaadi suguharust,
6 12 000 Aaseri suguharust,
12000 Naftali suguharust,
12000 Manasse k suguharust,
7 12 000 Siimeoni suguharust,
12000 Leevi suguharust,
12000 Issaskari suguharust,
8 12 000 Sebuloni suguharust,
12000 Joosepi suguharust,
¨
12000 pitseriga margitut
Benjamini suguharust.
¨
9 Parast seda ma vaata¨
sin ja nagin suurt rahvahulka,

7
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r Ilm 6:1

¨
¨
keda ukski ei suutnud ara luge˜
da, inimesi koigist rahvastest,
˜
suguharudest, hoimudest ja
a
keeltest. Nad seisid trooni ees
¨ ¨
ja Talle ees, valged ruud seljas b
¨
ja palmioksad kaes, c 10 ning
¨ ¨
¨ ¨
¨ ¨
huudsid valju haalega: „Paas˜
te me volgneme oma Jumalale, kes istub troonil, d ja Tallele!” e
˜
11 Koik inglid seisid trooni,
¨
vanemate f ja nelja olendi umber ning langesid silmili maha
trooni ette ja kummardasid
¨
Jumalat, 12 oeldes: „Aamen!
¨
¨
Kiitus, ulistus, tarkus, tanu,
¨
˜
austus, vagi ja joud kuulugu
meie Jumalale igavesest ajast
igavesti! g Aamen.”
¨
¨
13 Siis kusis uks vanematest minult: „Kes on need, kel¨ ¨
lel on seljas valged ruud, h ja
kust nad on tulnud?” 14 Sedamaid ma vastasin talle: „Mu
¨
isand, sina tead seda.” Ta utles
mulle: „Need on need, kes tulevad suurest viletsusest1. i Nad
¨ ¨
on oma ruud pesnud ja teinud need valgeks Talle veres. j
¨
15 Selleparast on nad Jumala
trooni ees ning teenivad teda
¨ ¨
¨
ood ja paevad tema templis,
ning troonil istuja k pakub neile varju oma telgis. l 16 Neil
¨
pole enam nalga ega janu, ka ei
˜
¨
˜
korveta neid paike ega poleta
kuumus, m 17 sest Tall, n kes
on trooni juures, hoiab neid
kui karjane o ja juhatab nad elu¨
vee allikaile. p Ja Jumal puhib
˜
koik pisarad nende silmist.” q
Kui Tall r avas seitsmenda
pitseri, s tekkis taevas vaikus umbes pooleks tunniks.
ˇ
¨
2 Ma nagin seitset inglit, s kes
seisid Jumala ees, ja neile anti
seitse trompetit.

s Ilm 5:1
ˇ
s Ilm 15:1

˜
7:14 1 Vt „Sonaseletusi”.
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¨
3 Veel uks ingel tuli ja as¨
a
tus altari juurde, kaes kullast
˜
suitsutusnou. Talle anti suur
hulk suitsutusrohtu, b et ta ohverdaks seda trooni ees oleval
¨
kuldaltaril, c samal ajal kui puhad esitavad palveid. 4 Suit˜
sutusrohu suits tousis ingli
¨
¨
kaest koos puhade esitatud
palvetega d Jumala ette. 5 Ot¨
sekohe taitis ingel suitsutus˜
˜
nou altarilt voetud tulega ja
heitis tule maa peale. Siis kos˜
˜
¨ ¨
¨
tis kouekominat ja haali, sah¨
e
visid valgud ja toimus maa¨
varin. 6 Ja need seitse inglit valmistusid puhuma seitset
trompetit. f
7 Esimene ingel puhus trompetit ning maa peale heideti rahet ja tuld verega segami˜
¨
ni. g Kolmandik maast poles ara,
˜
¨
kolmandik puudest poles ara ja
˜
˜
koik rohelised taimed polesid
¨
ara. h
8 Teine ingel puhus trom˜
petit ning midagi suure pole¨
va mae sarnast heideti merre. i
Kolmandik merest muutus vereks, j 9 kolmandik mereloo¨
madest suri ara k ja kolmandik
¨
˜
laevadest laks pohja.
10 Kolmas ingel puhus
trompetit ning taevast kukkus
¨
˜
alla suur taht, mis poles nagu
˜
torvik. See kukkus kolmandi˜
ku jogede ja veeallikate peale. l
¨
11 Tahe nimi oli Koirohi. Kolmandik vetest muutus koirohuks ja palju inimesi suri nen˜
de vete tottu, sest need olid
¨
lainud kibedaks. m
12 Neljas ingel puhus trom¨
petit ning kolmandikku paikesest, kolmandikku kuust ja
¨
¨ ¨
kolmandikku tahtedest loodi, n et kolmandik neist pime-
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¨
neks a ja kolmandik paevast
oleks valguseta, samuti kol¨ ¨
mandik oost.
¨
13 Siis ma nagin keset taevast lendamas kotkast ja kuul¨ ¨
¨
sin teda valju haalega utlevat:
¨
¨
¨
„Hada, hada, hada b neile, kes
maa peal elavad, nende kolme
¨ ¨
¨
ingli trompetihuuu parast, kes
alles hakkavad trompeteid puhuma!” c
Viies ingel puhus trompe¨
¨
¨
tit d ja ma nagin uht tahte, mis oli langenud taevast
maa peale, ning sellele an¨
˜
¨
ti sugavikkue viiva kaigu voti.
¨
¨
2 Taht avas sugavikku viiva
¨
˜
kaigu ja sealt tousis suitsu, mis
oli otsekui suure ahju suits, ja
¨
˜
nii paike kui ka ohk pimenesid f sellest suitsust. 3 Suitsu
seest tulid maa peale rohu˜
tirtsud g ja neile anti voim, sa˜
masugune voim, nagu on maa
¨
peal skorpionitel. 4 Neile oeldi, et nad ei teeks kahju maa
¨
rohule, uhelegi taimele ega
puule, vaid ainult inimestele,
kelle laubal pole Jumala pitserit. h
5 Rohutirtsudel polnud voli
¨
neid tappa, kull aga piinata
viis kuud, ja see piin sarnanes piinaga, mida tekitab skorpion, i kui ta inimest salvab.
¨
6 Neil paevil otsivad inimesed
surma, aga ei leia seda, nad ih˜
kavad surra, kuid surm pogeneb nende eest.
¨
¨
7 Rohutirtsud nagid valja
nagu lahinguvalmis hobused, j
nende peas oli midagi kuld¨
krooni sarnast ja nende na¨
gu oli nagu inimese nagu.
8 Nende juuksed olid kui naiste juuksed ja nende hambad
˜
nagu lovihambad. k 9 Nende

9

ILMUTUS 9:10–10:7
rinnaturvised olid otsekui
rauast rinnaturvised. Nende
¨ ¨
tiibade haal oli nagu lahingusse kihutavate hobukaarikute
¨ ¨
haal. a 10 Samuti oli neil astlaga saba nagu skorpionil ja sa˜
bas oli neil voim teha inimestele kahju viis kuud. b 11 Nende
¨
kuningaks on sugaviku ingel. c
Heebrea keeles on tema nimi
Abaddon1, aga kreeka keeles
¨
Apolluon2.
¨
¨
¨ ¨
12 Uks hada on moodas,
veel kaks on tulemas. d
13 Kuues ingel e puhus trom¨
¨ ¨
petit f ja ma kuulsin uht haalt,
mis tuli Jumala ees oleva kuld¨
altari g sarvedest. 14 See utles kuuendale inglile, kellel oli
¨ ¨
trompet: „Paasta lahti neli inglit, kes on kinni seotud suu˜
¨ ¨
re Eufrati joe aares.” h 15 Siis
need neli inglit, kes olid val¨
mis selleks tunniks, paevaks,
¨ ¨
kuuks ja aastaks, paasteti lahti, et nad tapaksid kolmandiku
inimestest.
¨
˜
16 Ratsavae s odureid oli
200 miljonit1 — see on arv,
¨
mida ma kuulsin. 17 Ma na¨
gin nagemuses hobuseid ja
nende seljas istujaid. Neil
¨
olid tulipunased, sugavsini¨ ¨
sed ja vaavelkollased rinnaturvised, hobuste pea oli nagu
˜
lovi pea i ning nende suust
¨
¨ ¨
tuli valja tuld, suitsu ja vaavlit.
18 Nende kolme nuhtlusega —
¨ ¨
tule, suitsu ja vaavliga, mis
¨
valjusid nende suust — tapeti kolmandik inimesi. 19 Ho˜
buste voim on nende suus ja
sabas. Nende saba on mao sar¨
¨
9:11 1 Nimi Abaddon tahendab „ha¨
¨
¨
ving”. 2 Nimi Apolluon tahendab „ha˜
˜
vitaja”. 9:16 1 Voib tolkida ka „20 000
korda 10 000”.
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i Ilm 11:15

nane, sel on pea ning sellega
nad teevad
kahju.
¨
¨ ¨
20 Ulejaanud inimesed, keda neis nuhtlustes ei tapetud,
ei kahetsenud oma tegusid ega
lakanud kummardamast dee˜
moneid ning kullast, hobedast,
vasest, kivist ja puust ebaju¨
malaid, mis ei nae, kuule ega
˜
a
konni. 21 Nad ei kahetsenud
˜
¨
oma mortsukatoid, spiritistlikke tegusid, hooramist ega vargusi.
¨
Ma nagin taevast lasku¨
vat veel uht tugevat inglit, kes oli riietatud pilvesse.
Tema pea kohal oli vikerkaar,
¨
¨
tema nagu oli nagu paike b ja
tema jalad olid nagu tulesam¨
¨
bad 2 ning tal oli kaes vaike lahtirullitud rullraamat. Ta
asetas oma parema jala mere
peale, vasaku jala aga maa pea¨ ¨
¨ ¨
le 3 ning ta huudis valju haa¨
˜
lega, justkui moirgaks lovi. c
¨ ¨
¨ ¨
Kui ta huudis, siis raakisid
˜
˜
seitse kouekominat. d
˜
˜
4 Kui need seitse kouekomi¨ ¨
nat raakisid, tahtsin ma kirjutama hakata, ent kuulsin tae¨
¨
¨ ¨
vast uht haalt e utlevat: „Hoia
salajas seda,1 mida seitse
˜
˜
¨ ¨
¨
kouekominat raakisid, ja ara
¨
kirjuta seda ules!” 5 Ingel,
¨
keda ma nagin seismas mere
˜
¨
ja maa peal, tostis parema kae
taeva poole 6 ja vandus selle nimel, kes elab igavesest
ajast igavesti, f kes on loonud
˜
taeva, maa ja mere ning koik,
mis neis on: g „Ootamise aeg on
¨
¨
labi. 7 Neil paevil, kui seitsmes ingelh valmistub trompetit
¨
puhuma, i saab teoks puha saj
ladus, mida Jumal on kuuluta-

j Mr 4:11

˜
˜
10:4 1 Sona-sonalt „pane pitseriga kinni
see”.
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˜
nud hea sonumina oma orjadele, prohvetitele.” a
8 Ma kuulsin taas taevast
¨
¨ ¨
haalt b ja see utles mulle:
˜
„Mine vota avatud rullraamat
¨
ingli kaest, kes seisab mere ja
¨
maa peal.” c 9 Ma laksin ingli juurde ja palusin, et ta an¨
naks mulle selle vaikse rullraa¨
˜
matu. Ta utles mulle: „Vota see
˜
¨ ¨ ¨
ja soo ara! d Su kohus on see
kibe, aga su suus on see magus
˜
nagu mesi.” 10 Ma votsin ing¨
¨
li kaest vaikse rullraamatu ja
˜
¨
soin selle ara. e See oli mu suus
magus nagu mesi, f aga kui ma
¨
¨ ¨
¨
olin selle ara soonud, laks mul
˜
¨
kohus kibedaks. 11 Siis oeldi
mulle: „Sa pead taas prohvet¨ ¨
˜
likult raakima hoimudest, rahvastest, keeltest ja paljudest
kuningatest.”
˜ ˜
Mulle anti moodurid¨
vaks pillirookepp g ja oel˜
¨
˜ ˜
di: „Touse ules ning moo¨
¨
da ara Jumala puhamu, altar
¨
ja need, kes puhamus teeni¨
¨
vad. 2 Aga valjaspool puha˜
¨
˜
¨
mut olev ou jata korvale, ara
˜ ˜
seda mooda, sest see on antud
teistele rahvastele ning nad
¨
tallavad puha linna h 42 kuud. i
3 Ma saadan oma kaks tunnis¨ ¨
tajat ja nad raagivad kotiriidesse riietatuna prohvetlikult
¨
¨
1260 paeva.” 4 Neid sumboli˜
seerivad kaks olipuud j ja kaks
lambijalga k ning nad seisavad
maa isanda ees. l
5 Kui keegi tahab neile kah¨
ju teha, valjub nende suust tuli
¨
ja neelab ara nende vaenla˜
sed. Sel viisil surmatakse koik,
kes tahavad neile kahju teha.
˜
6 Neil on voim sulgeda tae¨
m
vas, et paevil, kui nad proh¨ ¨
vetlikult raagivad, ei sajaks

11

ILMUTUS 10:8–11:15

f Ilm 9:12

˜
¨
vihma. a Neil on voim vete ule,
¨ ¨
b
et muuta need vereks ja luua
maad igasuguste nuhtlustega
nii sageli, kui nad soovivad.
7 Kui nad on tunnistuse
˜
andmise lopetanud, hakkab
¨
¨
metsaline, kes tuleb valja suga˜
vikust, nendega soda pidama
˜
¨
ning voidab nad ara ja tapab
c
nad. 8 Nende surnukehad
vedelevad siis selle suure linna
¨
¨
peatanaval, mille sumboolsed
nimed on Soodom ja Egiptus,
kus ka nende isand postil hu˜
kati. 9 Inimesed eri hoimudest, suguharudest, keeltest
ja rahvastest vaatavad nende
¨
surnukehi kolm ja pool paeva d ega lase neid hauakoopasse panna. 10 Maa elanikud
˜ ˜
¨
roomustavad nende surma ule,
nad peavad pidu ja saadavad
¨
uksteisele kingitusi, sest need
kaks prohvetit olid maa elanik˜
ke oma sonumiga piinanud.
¨
11 Parast neid kolme ja
¨
poolt paeva tuli Jumalalt nen˜
de sisse eluvaim e ja nad tousid
˜
¨
jalule ning koiki, kes neid nagid, valdas suur hirm. 12 Nad
¨ ¨
kuulsid valju haalt taevast nei¨
¨
le utlevat: „Tulge siia ules!”
¨
¨
Ja nad laksid pilve sees ules
taevasse ning nende vaenlased
¨
nagid neid1. 13 Sel tunnil
¨
¨
toimus suur maavarin ja kum¨
nendik linnast langes. Maavarinas sai surma 7000 inimest,
¨
¨ ¨
˜
ulejaanud loid kartma ja andsid au taeva Jumalale.
¨ ¨
¨
14 Teine hada f on moodas,
aga kolmas tuleb kiiresti.
15 Seitsmes ingel puhus
trompetit. g Ja taevas kostsid
¨ ¨
¨
valjud haaled, mis utlesid:

g Ilm 8:6

˜
˜
11:12 1 Voib tolkida ka „vaatasid seda
pealt”.
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¨ ¨
¨
„Nuud valitseb maailma ule
˜
meie isanda a ja tema voitu1
kuningriik2 b ning meie isand
valitseb kuningana igavesest
ajast igavesti.” c
16 Need 24 vanemat, d kes istusid Jumala ees oma troonidel, langesid silmili maha, kum¨
mardasid Jumalat 17 ning ut¨
lesid: „Me taname sind, Jumal
˜
˜
Jehoova, Koikvoimas, kes oled e
ja kes olid, sest sa oled maks˜
ma pannud oma suure voimu ja
hakanud kuningana valitsema. f
18 Rahvad on saanud vihaseks
¨
¨
ja ka sinu viha on suttinud. Kat˜
¨ ¨
te on joudnud maaratud aeg
˜
¨
moista kohut surnute ule, anda
tasu g su orjadele, prohvetitele, h
¨
ja puhadele ja neile, kes karda¨
vad su nime, vaikestele ja suur¨
tele, ning havitada need, kes
¨
havitavad maad.” i
19 Jumala taevase templi
¨
¨
puhamu avati ja ma nagin seal
¨
¨
lepingulaegast. j Sahvis valke,
¨ ¨
˜
˜
kostis haali ja kouekominat,
¨
˜
maa varises ja sadas kovasti
rahet.
¨
Siis oli taevas naha era¨
¨
kordset nagemust. Uks
¨
naine k oli riietatud paikesesse,
tema jalgade all oli kuu ja tal
¨
¨
oli peas parg 12 tahest. 2 Ta
oli lapseootel ning karjus vae¨
vas ja sunnitusvaludes.
¨
¨
3 Taevas oli naha veel uht
¨
nagemust. Seal oli suur tulipunane lohe, l kellel oli seitse
¨
pead ja kumme sarve ning kelle peadel oli seitse kuninglik˜
ku laubavoru1. 4 Tema saba
˜
tombas kaasa kolmandiku tae-

12

˜
˜
11:15 1 Voib tolkida ka „kristuse”, „mes˜
˜
sia”. 2 Voib tolkida ka „kuningavalit˜
¨
˜
sus”. (Vt „Sonaseletusi”, marksona „Ju˜
˜
mala kuningriik”.) 12:3 1 Voib tolkida
ka „seitse krooni”.
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¨
vatahtedest a ja heitis need
¨
alla maa peale. b Lohe jai seisc
ma naise ette, kes pidi kohe
¨
sunnitama hakkama, et niipea
¨
kui ta on sunnitanud, neelata
tema laps.
¨
5 Naine sunnitas poja, d kes
˜
hakkab koiki rahvaid karjatama raudkepiga. e See laps haarati Jumala ja tema trooni
˜
juurde. 6 Aga naine pogenes
˜
korbesse, kuhu Jumal oli valmistanud talle paiga ja kus
¨
teda pidi toidetama 1260 paeva. f
˜
7 Taevas puhkes soda. Mii˜
kael1 g ja tema inglid sodisid lohega. Ja lohe ning tema inglid
˜
sodisid, 8 aga nad ei saanud
˜
voitu1 ning taevas ei olnud neile enam kohta. 9 Niisiis visati alla see suur lohe, h see alg¨ ¨
ne madu, i keda huutakse Kuradiks j ja Saatanaks, k kes eksitab
kogu maailma.l Ta heideti alla
maa peale m ja tema inglid heideti alla koos temaga. 10 Ma
¨ ¨
¨
kuulsin valju haalt taevas utlevat:
¨ ¨
„Nuud on tulnud Jumala
¨ ¨
¨
paaste,n vagi ja kuningriik1
˜
ning tema voitu2 on saanud
˜
voimu, o sest alla on heide¨ ¨
tud meie vendade suudistaja,
¨ ¨
kes suudistab neid meie Juma¨ ¨
¨
la ees ood ja paevad. p 11 Nad
˜
¨ q ¨
voitsid ta ara tanu Talle vere˜
le r ja oma kuulutatud sonumile s ning surmaga silmitsi seistes ei kartnud nad kaotada
ˇ
¨
˜ ˜
oma elu. s 12 Seeparast roomustage, taevas ja teie, kes
¨
seal elate! Hada maale ja me-

¨
12:7 1 Nimi Miikael tahendab „Kes on
˜
¨
nagu Jumal?”. 12:8 1 Teine voimalik ta¨ ¨
hendus: „aga ta [lohe] sai luua”. 12:10
˜
˜
1 Voib tolkida ka „kuningavalitsus”.
˜
˜
2 Voib tolkida ka „kristus”, „messias”.
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rele, a sest Kurat on tulnud alla
¨
teie juurde ja ta on vaga viha¨ ¨
ne, kuna ta teab, et talle on jaa¨
nud vahe aega.” b
¨
13 Kui lohe nagi, et ta on
alla maa peale heidetud, c hakkas ta taga kiusama naist, d kes
¨
oli poja sunnitanud. 14 Aga
naisele anti kaks suure kot˜
ka tiiba, e et ta lendaks korbesse talle valmistatud paika,
kus teda toidetakse mao f silme
eest varjul aeg, kaks aega ja
pool aega. g
15 Madu purskas oma suust
¨
naisele jarele veejoa, mis oli
˜
¨
nagu jogi, et naine selles ara
upuks. 16 Kuid maa tuli naisele appi ning avas oma suu
¨
˜
ja neelas ara joe, mille lohe oli
¨
suust valja pursanud. 17 Lohe sai naise peale vihaseks
¨
˜
ning laks pidama soda nende¨
ga, kes olid naise jareltulijaist
¨ ¨
alles jaanud, h kes peavad kin¨
ni Jumala kaskudest ja kes annavad Jeesusest tunnistust. i
Lohe seisis mere liival.
¨
Siis nagin ma merest j
¨
valja tulemas metsalist, k kel oli
¨
kumme sarve ja seitse pead.
¨
Tema sarvedel oli kumme ku˜
ninglikku laubavoru, aga tema
peade peal olid Jumalat teotavad nimed. 2 See metsaline,
¨
keda ma nagin, oli nagu leopard, aga tema jalad olid nagu
karu jalad ja ta suu oli nagu
˜
lovi suu. Lohe l andis metsalise¨
˜
le vae, trooni ja suure voimu. m
¨
¨
3 Ma nagin, et uks metsalise peadest oli justkui surmavalt haavatud, aga tema surmahaav paranes n ja kogu maa
¨
¨
kais imetledes tema jarel.
4 Inimesed kummardasid lohet, kuna see oli andnud met˜
salisele voimu, ning nad kum-

13
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¨
mardasid metsalist ja utlesid:
„Kes on nagu see metsali˜
ne ja kes suudab temaga sodida?” 5 Metsalisele anti suu,
mis suurustas ja teotas Jumalat, ning talle anti voli tegutseda 42 kuud. a 6 Ta avas Jumalat teotades oma suu, b et teotada tema nime ja tema elupaika,
¨
see tahendab neid, kes ela˜
vad taevas. c 7 Tal lubati so¨
¨
˜
dida puhadega ja nad ara voi˜
˜
ta d ning talle anti voim koigi
˜
˜
suguvosade, hoimude, keelte
¨
ja rahvaste ule. 8 Teda hak˜
kavad kummardama koik maa
elanikud, kelle nime pole maailma rajamisest peale1 kirjutatud tapetud Talle e eluraamatusse. f
˜
9 Kellel korv on, see kuulag
ku. 10 Kui keegi peab mine¨
ma vangi, siis ta ka laheb van˜ ˜
gi. Kui keegi tapab moogaga,
˜ ˜
siis tapetakse ka tema mooga˜
¨
ga.1 h See nouab puhadelt i vastupidavust j ja usku. k
¨
¨
11 Siis nagin ma veel uht
¨
metsalist tulemas valja maa
seest. Sel oli kaks sarve, niisu¨ ¨
gused nagu tallel, aga ta raakis nagu lohe. l 12 Ta kasutab esimese metsalise m kogu
˜
voimu selle silme all. Ta pa˜
neb maa ja koik selle elanikud
kummardama esimest metsalist, kelle surmahaav paranes. n
¨
13 Ja ta teeb suuri tunnustah¨
ti, tuues inimeste nahes isegi
tule taevast alla maa peale.
14 Ta eksitab maa elanikke
¨
tunnustahtedega, mida tal lubati metsalise silme all teha,
¨
kaskides neil, kes elavad maa
¨
13:8 1 St Aadama ja Eeva laste sunnist
˜
¨
peale. 13:10 1 Teine voimalik tahendus:
˜ ˜
„kui keegi peab moogaga tapetama, siis
˜ ˜
ta ka tapetakse moogaga”.

ILMUTUS 13:15–14:13
peal, teha kuju a metsalisest,
˜ ˜
kel oli moogahaav ja kes siiski virgus ellu. b 15 Tal lubati
anda eluvaim metsalise kujule,
¨ ¨
nii et metsalise kuju saaks raa˜
kida ja surmaks koik need, kes
keelduvad metsalise kuju kummardamast.
˜
16 Ta teeb nii, et koigile ini¨
mestele — vaikestele ja suurtele, rikastele ja vaestele, vabadele ja orjadele — tehakse
¨
¨
˜
mark paremale kaele voi laubale c 17 ning et keegi muu ei
¨ ¨
saaks osta ega muua kui vaid
¨
see, kellel on see mark: metsa˜
lise nimi d voi tema nime arv. e
¨
18 Siin laheb vaja tarkust.
¨
Kel on arukust, arvutagu valja
metsalise arv, sest see on inimese arv: tema arv on 666. f
¨
Siis ma nagin Talle g seis¨
mas Siioni mael h ja koos
temaga oli 144 000, i kelle laubale on kirjutatud tema nimi ja
ta isa nimi. j 2 Ma kuulsin tae¨ ¨
vast haalt, mis oli nagu paljude vete kohin ja nagu vali
˜
˜
¨ ¨
kouekomin. See haal, mida ma
kuulsin, oli selline nagu laul¨ ¨
jatel, kes end luuradel saadavad. 3 Nad laulavad otsekui
uut laulu k trooni ees ning nelja olendi l ja vanemate m ees.
¨
˜
Seda laulu ei suutnud ara oppida keegi muu kui ainult
¨
need 144 000, n kes on ara ostetud maa pealt. 4 Nemad ei
¨
ole end ruvetanud naistega,
nad on neitsilikult puhtad. o
¨
˜
Nad jargnevad Tallele koikja¨
le, kuhu ta laheb. p Nad on inimeste hulgast ostetud, q et tuua
nad uudseviljana r Jumalale ja
Tallele. 5 Nende suust pole
leitud pettust, nad on laitmatud. s

14
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¨
6 Ma nagin keset taevast1
¨
lendamas veel uht inglit, kes
˜
kuulutas igavest head sonumit
maa elanikele — igale rahvale,
˜
˜
suguvosale, keelele ja hoimu¨ ¨
¨ ¨
le. a 7 Ta huudis valju haalega: „Kartke Jumalat ja andke
¨
˜
talle au, sest katte on joudnud
b
tema kohtutund! Kummardage teda, kes on teinud taeva ja
maa, mere c ja veeallikad!”
¨
8 Tema jarel tuli teine ingel,
¨ ¨
kes huudis: „Ta on langenud!
¨
Suur Babulon d on langenud, e
˜
see, kes jootis koigile rahvastele oma hooruskire1 veini!” f
¨
9 Nende jarel tuli kolmas in¨ ¨
¨ ¨
gel, kes huudis valju haalega:
„Kui keegi kummardab metsalist g ja selle kuju ning lubab
¨
˜
teha margi oma laubale voi
¨
h
oma kae peale, 10 siis joob
temagi Jumala raevu veini,
mis valatakse lahjendamata
Jumala raevu karikasse.i Teda
¨
¨ ¨
piinatakse tule ja vaavliga j puhade inglite ees ja Talle ees.
11 Selliste inimeste piinami˜
se suits touseb ikka ja igaves¨
k
ti ning neil pole rahu paeval
¨ ¨
ega ool, ei neil, kes kummardavad metsalist ja selle kuju, ega
¨
uhelgi, kes lubab endale teha
¨
tema nime margi. l 12 See
˜
¨
nouab vastupidavust puham
delt, kes peavad kinni Juma¨
la kaskudest ja usuvad n Jeesusesse.”
¨
¨ ¨
13 Siis kuulsin ma uht ha˜ alt
¨
taevast utlevat: „Kirjuta: „On¨ ¨
nelikud on need, kes nuudsest
¨
peale surevad Isanda jungo
ritena. Jah, nad puhaku oma
¨ ¨
¨
toovaevast, utleb vaim, sest
˜
˜
14:6 1 Voib tolkida ka „pea kohal”. 14:8
˜
¨
1 Kr porneia. (Vt „Sonaseletusi”, mark˜
sona „hoorus”.)
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¨
nende teod lahevad nendega
¨
uhes.””
¨
14 Ma nagin valget pilve,
millel istus keegi, kes oli inimesepoja sarnane a ning kel oli
kuldkroon peas ja terav sirp
¨
kaes. ¨
¨
15 Uks teine ingel valjus
¨
¨ ¨
templi puhamust, huudes valju
¨ ¨
haalega sellele, kes pilvel istus:
¨ ¨
˜
„Asu oma sirbiga toole ja loika,
˜
sest loikustund on tulnud, maa
¨
vili on kups!” b 16 Kes pilvel
¨
¨
istus, kais sirbiga ule maa ja
˜
maa vili sai loigatud.
¨
¨
17 Veel uks ingel valjus
¨
templi puhamust, mis asub taevas, ja temalgi oli terav sirp.
¨
18 Ja altarist valjus veel
¨
˜
uks ingel, temal oli voim tule
¨
¨ ¨
¨ ¨
ule. Ta huudis valju haalega
sellele, kel oli terav sirp: „Asu
¨ ¨
oma sirbiga toole ja kogu kokku maa viinapuu kobarad, sest
¨
viinamarjad on kupseks saa¨
nud!” c 19 Ingel kaiski sirbi¨
˜
ga ule maa, loikas maha maa
viinapuu ja heitis selle Ju˜
mala viha suurde surutorde. d
˜
˜
¨
20 Surutort sotkuti valjaspool
˜
¨
linna ja surutorrest voolas valja verd, mis ulatus hobuste valjasteni ja 1600 staadioni1 kaugusele.
¨
¨
Ma nagin taevas veel uht
¨
nagemust, erakordset ja
imelist: seitset inglit e seitsme
nuhtlusega. Need on viimased
nuhtlused, sest nendega va˜
latakse Jumala viha loplikult
¨
f
valja.
¨
2 Ma nagin midagi klaasmere g sarnast, mille sisu oli segatud tulega, ja neid, kes saavu˜
tavad voidu h metsalise, tema

15

14:20 1 Umbes 300 km. (Vt lisa B14.)
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¨
kuju a ja tema nime arvu b ule.
¨ ¨
Nad seisid klaasmere aares,
¨ ¨
¨
Jumala luurad kaes. 3 Nad
laulsid Jumala orja Moosese
laulu c ja Talle laulu: d
„Suured ja imelised on sinu
˜
Jehoova, Koikteod, e Jumal
˜
˜
˜
voimas.f Oiged ja oiglased
on sinu teed, g igaviku kuningas. h 4 Kes ei peaks kartma
sind, Jehoova, ja austama sinu
¨
nime, sest sina uksi oled us˜
tav? i Koik rahvad tulevad ja
kummardavad sinu ees, j sest
˜
sinu oiged seadused on tehtud
avalikuks.”
¨
¨
5 Parast seda ma nagin, et
¨
taevas avati tunnistustelgi pu¨
¨
hamu k 6 ning puhamust valjus seitse inglit seitsme nuht¨
lusega, l seljas puhtast saravast
¨
linasest riided¨ ja rinna umber
¨ ¨
kuldvoo. 7 Uks neljast olendist andis neile seitsmele ing¨
lile seitse kuldkaussi, tais Jumala viha, m selle viha, kes
elab igavesest ajast igavesti.
¨
¨
8 Puhamu taitus suitsuga Ju¨
˜
mala auhiilguse n ja vae tottu
¨
ning keegi ei saanud minna puhamusse, enne kui seitsme ing˜
li seitse nuhtlust o olid loppenud.
¨
Ma kuulsin puhamust
¨ ¨
valju haalt p seitsmele
¨
inglile utlevat: „Minge ja kalla¨
ke maa peale tuhjaks Jumala
viha seitse kaussi.” q
¨
2 Esimene ingel laks ja kal¨
las oma kausi tuhjaks maa peale. r Siis tekkisid inimestel, kel¨
lel oli metsalise mark s ja kes
ˇ
kummardasid selle kuju, s ohtlikud ja pahaloomulised haavandid. z
3 Teine ingel kallas oma
ˇ
¨
kausi tuhjaks merre. z Meri

16

ILMUTUS 16:4–21
muutus otsekui surnu vereks a
˜
ja surid koik elusolendid, kes
meres olid. b
4 Kolmas ingel kallas oma
¨
˜
kausi tuhjaks jogedesse ja veeallikaisse. c Need muutusid vereks. d 5 Ma kuulsin vete ko¨
hal olevat inglit utlevat: „Sina,
kes oled ja kes olid, e sina, us˜
tav Jumal, f oled oiglane, kuna sa oled langetanud sellised
kohtuotsused, g 6 sest nad on
¨
valanud puhade ja prohvetite
verd, h ning sa oled andnud nei¨
le verd juua. i Nad on selle ara
teeninud.” j 7 Ma kuulsin alta¨
rit utlevat: „Jumal Jehoova,
˜
˜
˜
˜
Koikvoimas, k oiged ja oiglased
on sinu kohtuotsused.” l
8 Neljas ingel kallas oma
¨
¨
kausi tuhjaks paikese peale m
¨
ning paikesel lubati inimesi tu˜
lega korvetada. 9 Suur kuu˜
mus korvetas inimesi, kuid nemad teotasid selle Jumala ni˜
me, kel on voim nende nuht¨
luste ule, ja nad ei kahetsenud
oma patte ega andnud talle au.
10 Viies ingel kallas oma
¨
kausi tuhjaks metsalise trooni
peale. Selle kuningriik pimenes n ja inimesed hakkasid valu
¨
¨
parast keelt narima, 11 kuid
nad teotasid taeva Jumalat
¨
oma valude ja haavandite parast ega kahetsenud oma tegusid.
12 Kuues ingel kallas oma
¨
kausi tuhjaks suure Eufrati
˜ o
joe peale ning selle vesi kui¨
vas ara, p et tee oleks valmis ku¨
ningatele, q kes tulevad paike˜
setousu poolt.
¨
13 Ma nagin lohe r suust,
metsalise suust ja valeproh¨
¨
veti suust valjumas kolme ru-
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˜
vedat prohvetlikku sonumit1,
¨
¨
mis nagid valja nagu konnad.
14 Need on tegelikult deemo˜
˜
nite sonumid. Need sonumid
¨
¨
teevad tunnustahti a ja lahevad
¨
valja kogu maa kuningate juur˜
de, et koguda nad kokku koik˜
¨
voimsa Jumala suure paeva b
˜
sojaks. c
¨
15 „Pange tahele,
ma tulen
˜
d
nagu varas. Onnelik on see,
¨
¨
kes pusib arkvel e ja hoiab oma
¨
riideid, et ta ei kaiks poolalasti
¨
¨
ning et ei nahtaks tema habi.” f
16 Need kogusid kuningad
kokku paika, mida heebrea
keeles kutsutakse Harmagedooniks1. g
17 Seitsmes ingel kallas
¨
˜
oma kausi tuhjaks ohku. See¨
¨
jarel kostis puhamu seest troo¨ ¨
nilt vali haal: h „See on tehtud!”
¨
¨
18 Siis sahvis valke, kostis
¨ ¨
˜
˜
haali ja kouekominat ning toi¨
mus suur maavarin, millist
pole olnud sellest ajast, kui inimesed maa peale ilmusidi —
˜
˜
see oli toesti voimas ja tugev
¨
maavarin. 19 Suur linn j jagunes kolmeks ning rahvaste linnad langesid. Jumalal oli mee¨
les Suur Babulon k ja ta andis talle oma veinikarika, mis
˜
¨
oli tais tema raevu. l 20 Koik
˜
¨
saared pogenesid ja magesid
ei leidunud enam. m 21 Suu¨
red raheterad, millest igauks
¨
oli umbes uhe talendi1 raskune, sadasid taevast alla inimeste peale n ning inimesed teota˜
˜
¨
16:13 1 Sona-sonalt „ruvedat vaimu”.
16:16 1 Kr Har Magedon tuleneb heeb¨
¨
rea valjendist, mis tahendab „Megiddo
¨
¨
˜
magi”. (Vt „Sonaseletusi”.) 16:21 1 Uks
˜
kreeka talent vordus 20,4 kg. (Vt lisa
B14.)
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¨
sid Jumalat rahenuhtluse paa
rast, sest see nuhtlus oli erakordselt suur.
¨
Minu juurde tuli uks
neist seitsmest inglist,
kellel oli seitse kaussi, b ja
¨
ta utles mulle: „Tule, ma
¨
˜
naitan sulle, kuidas moistetakse kohut suure prostituu¨
di1 ule, kes istub paljude vete peal, c 2 kellega hoorasid d
maa kuningad ja kelle hooru¨
se1 veinist jaid purju maa elanikud.” e
¨
3 Ta viis mu puha vaimu
˜
˜
¨
mojutusel korbesse. Seal na¨
gin ma uht naist istumas erepunase metsalise seljas, kes
¨
oli tais Jumalat teotavaid nimesid ning kellel oli seitse
¨
pead ja kumme sarve. 4 Naine oli riietatud purpurisse f ja
erepunasesse ning ehitud kul¨
la, kalliskivide ja parlitega.g
¨
Tal oli kaes kuldkarikas, mis
¨
¨
oli tais jalkusi ja tema hooruse saasta. 5 Tema laubale
oli kirjutatud saladuslik nimi:
¨
„Suur Babulon, prostituutide h
¨
ja maa jalkuste ema.” i 6 Ma
¨
nagin, et see naine oli joobnud
¨
puhade verest ja Jeesuse tunnistajate verest. j
¨
¨
Teda nahes olin ma vaga
¨
imestunud. 7 Ingel utles mul¨ ¨
le: „Miks sa imestad? Ma raagin sulle saladuse naise k kohta ja metsalise kohta, kelle seljas ta istub ning kellel on
¨
seitse pead ja kumme sarve. l
¨
8 Metsaline, keda sa nagid,
oli, kuid teda pole enam. Siis˜
¨
ki touseb ta varsti sugavikust m
¨
ja ta peab minema havingusse.

17

˜
17:1 1 Vt „Sonaseletusi”. 17:2 1 Kr por˜
neia. (Vt „Sonaseletusi”.)
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Maa elanikud, kelle nime pole
maailma rajamisest peale1 eluraamatusse kirjutatud, a imes¨
tavad, kui naevad seda metsalist, kes oli, keda enam pole,
kuid kes tuleb uuesti.
¨
˜
9 Siin laheb vaja moistust
ja tarkust. Need seitse pead b
¨
¨
sumboliseerivad seitset mage,
mille peal naine istub. 10 Ja
¨
need sumboliseerivad seitset
kuningat: viis on langenud,
¨
¨
uks on, uks pole veel tulnud,
¨ ¨
aga kui ta tuleb, peab ta jaama
natukeseks ajaks. 11 Metsaline, kes oli, kuid keda enam
¨
pole, c on uhtlasi kaheksas ku¨
ningas, aga ta on parit neist
¨
¨
seitsmest ja ta laheb havingusse.
¨
12 Kumme sarve, mida sa
¨
¨
¨
nagid, sumboliseerivad kummet kuningat, kes veel ei ole
˜
saanud kuningavoimu, kuid
nad saavad koos metsalisega
˜
¨
kuningav
oimu uheks tunniks.
¨
˜
13 Uhel noul annavad nad
¨
˜
oma vae ja voimu metsalisele.
˜
14 Nad hakkavad Tallega d so˜
¨
dima, aga Tall voidab nad ara, e
sest tema on isandate isand
ja kuningate kuningas. f Samu˜
ti voidavad kutsutud, valitud ja
ustavad, kes on koos temaga.” g
¨
15 Ta utles mulle: „Veed,
¨
mida sa nagid, kus prostituut
¨
˜
istub, sumboliseerivad hoime,
rahvahulki, rahvaid ja keeli. h
¨
¨
16 Kumme sarve, i mida sa nagid, ja metsaline j hakkavad
¨ ¨
prostituuti k vihkama. Nad roovivad ta paljaks, kisuvad alas¨ ¨
˜
ti, soovad ta liha ja poletavad
¨
ta ara tulega. l 17 Sest Jumal
¨
on pannud nende sudamesse
¨
17:8 1 St Aadama ja Eeva laste sunnist
peale.

ILMUTUS 17:18–18:15

˜
soovi a viia ellu tema mote, mis
¨
˜
on ka nende endi uhine mote,
˜
anda oma kuningavoim metsa˜
lisele, b kuni Jumala sonad on
¨
¨
taide lainud. 18 Naine, c keda
¨
¨
sa nagid, sumboliseerib suurt
˜
linna, millel on voim maa ku¨
ningate ule.”
¨
¨
Parast seda ma nagin
taevast alla tulemas veel
¨
˜
uht inglit, kellel oli suur voim,
¨
ja maa laks tema auhiilgusest
¨ ¨
˜
valgeks. 2 Ingel huudis ko¨ ¨
va haalega: „Ta on langenud!
¨
Suur Babulon on langenud! d
Temast on saanud deemonite elupaik, kus liiguvad rin˜
¨
gi koik ruvedad vaimud1 ning
ebapuhtad ja vihatud linnud. e
3 Tema hooruskire1 veini ohv˜
riks on langenud koik rahvad. f Maa kuningad on temaga
hooranud g ja maa kaupmehed
˜
on tema luksuse tottu rikkaks
saanud.”
¨
¨ ¨
4 Ma kuulsin veel uht haalt
¨
¨
taevast utlevat: „Minge valja temast, minu rahvas, h kui
te ei taha saada tema pattude kaasosaliseks ja kui te ei
taha saada osa tema nuhtlustest! i 5 Sest tema patud on
kuhjunud taevani j ja Jumalal on meeles tema kuriteod. k
¨
6 Tasuge talle selle jargi, nagu
ta teisi on kohelnud, l ja makske talle kahekordselt selle
eest, mis ta on teinud. m Karikasse, n kus ta on seganud jooki, segage talle kahekordne kogus. o 7 Nii palju kui tema
¨
on iseennast ulistanud ja ajanud taga luksust, niisama pal˜
ju pohjustage temale piina ja

18

˜
¨
18:2 1 Teised voimalikud tahendused:
˜
„hingused”, „prohvetlikud sonumid”.
˜
18:3 1 Kr porneia. (Vt „Sonaseletusi”,
¨
˜
marksona „hoorus”.)
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˜
¨
leina. Ta motleb oma sudames:
„Ma istun kui kuninganna, ma
pole lesk. Mina ei pea kuna¨
gi leinama.” a 8 Seeparast tu¨
¨
levad uhe paevaga tema nuht¨
lused: surm, lein ja nalg, ning
˜
¨
ta poletatakse ara tulega, b sest
˜
voimas on Jumal Jehoova, kes
¨
˜
on tema ule kohut moistnud. c
9 Maa kuningad, kes temaga hoorasid ja elasid koos temaga luksuses, nutavad tema
¨
parast ja taovad endale kur¨
busest vastu rinda, kui naevad
˜
tema polemise suitsu. 10 Ku¨
na nad on tema piinade parast
hirmul, seisavad nad eemal ja
¨
¨
¨
utlevad: „Hada, hada, sa suur
˜
¨
linn, d sa voimas linn Babulon,
¨
¨
sest uhe tunniga on sinu ule
˜
kohus moistetud!”
11 Teda nutavad taga ja leinavad ka maa kaupmehed,
sest pole enam kedagi, kes
ostaks nende kaupa: 12 kul˜
¨
da, hobedat, kalliskive, parleid, peenlinast, purpurriiet,
˜
siidi ja erepunast riiet, koike,
˜
mis on tehtud lohnavast puidust, ja igasuguseid elevan¨ ¨
diluust, vaarispuidust, vasest,
rauast ja marmorist esemeid,
¨
13 samuti kaneeli, India vurt˜
se, suitsutusrohtu, healohna˜
˜
list oli, viirukit, veini, oliivioli,
peenjahu, nisu, veiseid, lambaid, hobuseid, vankreid ning
¨
orje ja inimhingi. 14 Kupseid
puuvilju, mida su hing ihaldas,
˜
˜
pole sul enam. Koik hork ja
uhke on kadunud, seda ei leita enam kunagi.
15 Kaupmehed, kes neid as¨ ¨
¨
ju muusid ja kes tanu temale
rikkaks said, seisavad eemal,
kuna nad on hirmul tema pii¨
nade parast, ning nutavad ja

1653

¨
¨
leinavad, 16 oeldes: „Hada,
¨
hada, sa suur linn, kes olid
riietatud peenlinasesse, purpurisse ja erepunasesse ning
rikkalikult ehitud kulla, kallis¨
kivide ja parlitega, a 17 sest
¨
uhe tunniga on selline suur
¨ ¨
rikkus ruustatud!”
˜
Koik laevakaptenid, merel
˜
seilajad, meremehed ja koik,
kes merel elatist teenivad, sei¨ ¨
sid eemal 18 ning huudsid,
¨
˜
nahes tema polemise suitsu:
„Kas on teist linna, mis oleks
selle suure linna sarnane?”
19 Nad raputasid endale mul¨ ¨
da pea peale ning huudsid nut¨
¨
tes ja leinates: „Hada, hada,
˜
suur linn, kelle joukusest on
˜
saanud rikkaks koik, kel oli
¨
laevu merel — uhe tunniga on
¨ ¨
ta ruustatud!” b
˜ ˜
¨
20 Roomusta tema parast,
¨
taevas, c samuti teie, puhad, d
apostlid ja prohvetid, sest Jumal on andnud teada oma kohtuotsuse tema kohta ja see on
e
teie kasuks!”
¨
˜
21 Uks tugev ingel tos¨
tis ules suure veskikivi sarnase kivi ja heitis selle mer¨
re, oeldes: „Sellise hooga hei¨
¨
detakse ara suur linn Babulon
ja teda ei leita enam kunagi. f
22 Mitte kunagi enam ei kuul¨ ¨
da sinu sees lauljate haalt, kes
¨ ¨
¨ ¨
saadavad end luural, ega floo¨
dimangijate, trompetipuhujate
¨
¨ ¨
ega uhegi teise pillimehe haalt.
Iialgi enam ei leita sinu seest
¨
¨ ¨
kasitoolist ja iialgi enam ei
¨
¨
kuulda sinu sees kasikivi murinat. 23 Sinu sees ei paista
enam eales lambivalgus ja iialgi enam ei kuulda sinu sees
¨ ¨
peigmehe ega pruudi haalt.
Sest sinu kaupmehed olid maa
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¨
ulikud ja sinu spiritistlikud
˜
teod a viisid eksitusse koik rahvad. 24 Sellest linnast on lei¨
˜
tud prohvetite, puhade b ja koigi maa peal tapetute verd.” c
¨
Parast seda kuulsin ma
justkui suurt hulka rah¨ ¨
¨
vast taevas valju haalega utlemas: „Kiitke Jaahi!1 d Meie Ju¨
¨ ¨
mala kaes on paaste, tal¨
le kuuluvad auhiilgus ja vagi,
2 kuna tema kohtuotsused on
˜
˜
oiged ja oiglased.e Ta on vii¨
nud taide kohtuotsuse suure
prostituudi kohta, kes laostas
maa oma hoorusega, ja on tal¨
le katte maksnud oma orjade
vere eest, millega selle naise
¨
¨ ¨
kaed olid maaritud.” f 3 See¨
¨
jarel utlesid nad teist korda:
˜
„Kiitke Jaahi! g Selle linna po˜
lemise suits touseb ikka ja igavesti.” h
4 24 vanemat i ja neli olendit j heitsid maha, kummardasid Jumalat, kes istub troonil,
¨
ja utlesid: „Aamen! Kiitke Jaahi!” k
5 Samuti kostis trooni juu¨ ¨
rest haal: „Kiitke meie Juma˜
lat, koik tema orjad, l kes teda
¨
kardate, vaiksed ja suured!” m
6 Ma kuulsin otsekui suure
¨ ¨
hulga rahva haalt, otsekui paljude vete kohinat ja otsekui
˜
˜
˜
¨ ¨
voimsat kouekominat huudn
mas: „Kiitke Jaahi, sest meie
˜
˜
Jumal Jehoova, Koikvoimas, o
on hakanud kuningana va˜ ˜
litsema! p 7 Roomustagem, ol¨
˜ ˜
¨
gem uliroomsad ning ulistagem teda, sest Talle pulmad on
¨
˜
katte joudnud ja tema naine on
end valmis seadnud. 8 Pruudile on riietumiseks antud

19

˜
˜
19:1 1 Voib tolkida ka „halleluuja”. Jaah
¨
on nime Jehoova luhivorm.

ILMUTUS 19:9–20:4

¨
sarav puhas peenlinane riie.
¨
See peenlinane riie sumboli¨
˜
seerib puhade oigeid tegusid.” a
¨
9 Ingel
utles mulle: „Kirju˜
ta: „Onnelikud on need, kes on
Talle pulmapeole kutsutud.”” b
¨
Samuti utles ta: „Need on usal¨ ¨
˜
dusvaarsed Jumala s onad.”
10 Seepeale heitsin ma tema
jalge ette, et teda kummarda¨
da, aga ta utles mulle: „Vaata
¨
˜
ette, ara tee seda! c Ma olen koigest sinu ja su vendade kaasori, nende kaasori, kes annavad Jeesusest tunnistust. d
Kummarda Jumalat! e Jeesusest tunnistuse andmine ongi
¨
prohvetikuulutuste eesmark.” f
¨
11 Siis nagin ma taevast
avatuna ja seal oli valge ho¨ ¨
bune. g Selle seljas istujat huu˜
h
takse Ustavaks ja Toeliseks1 i
˜
ning tema moistab kohut ja
˜
˜
sodib oiglaselt. j 12 Tema silmad on tuleleek k ja tal on peas
˜
palju kuninglikke laubavorusid. Tal on nimi, mida ei tea
keegi peale tema enda, 13 tal
¨ ¨
¨ ¨
on seljas verega maaritud1 ruu
˜
ja teda kutsutakse Jumala So˜
¨
naks. l 14 Taevased sojavaed
¨
jargnevad talle valgetel hobustel, riietatud valgesse puhtasse peenlinasesse. 15 Tema
¨
suust ulatub valja pikk terav
˜ ˜
¨ ¨
mook, m et luua sellega rahvaid,
ja ta karjatab neid raudkepi˜
˜
˜
ga.n Ta sotkub koikvoimsa Ju˜
mala raevu ja viha surutort. o
¨ ¨
16 Tema ruule puusa kohale
on kirjutatud nimi Kuningate
Kuningas Ja Isandate Isand. p
¨
¨
17 Ma nagin ka uht inglit
¨
¨
¨ ¨
seismas paikese kaes ja ta huu¨ ¨
˜
dis valju haalega koigile taevas
˜
˜
˜
19:11 1 Voib tolkida ka „Toearmastajaks”.
˜
¨
19:13 1 Teine voimalik tahendus: „piserdatud”.
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lendavatele lindudele: „Tulge
siia, kogunege Jumala suurele
¨ ¨
¨ ¨
pidusoogile, a 18 et suua ku¨ ¨
¨
ningate, vaeulemate, vagevate
meeste, b hobuste ja nende sel˜
jas istujate liha c ning koigi va¨
bade ja orjade, vaikeste ja
suurte liha!”
¨
19 Ma nagin, et metsaline, maa kuningad ja nende
˜
¨
˜
sojavaed olid kogunenud sodima sellega, kes istus ho˜
¨
buse seljas, ja tema sojavae˜
ga. d 20 Metsaline voeti kinni
ja koos temaga ka valeprohvet, e kes oli teinud tema ees
¨
tunnustahti, millega ta oli eksitanud neid, kes olid luba¨
nud endale teha metsalise margi f ja kummardasid selle ku˜
ju. g Nad molemad heideti elu¨
˜
salt tulejarve1, kus on polev
¨ ¨
¨
¨ ¨
vaavel. h 21 Aga ulejaanud ta˜ ˜
¨
peti pika moogaga, mis valjus
hobuse seljas istuja suust. i Ja
˜
˜
¨
koigi lindude koht sai tais nenj
de lihast.
¨
Ma nagin taevast alla tulemas inglit, kellel olid
¨
¨
˜
kaes sugaviku voti k ja suu˜
red ahelad. 2 Ta vottis kinl
m
ni lohe, algse mao, kes on
Kurat n ja Saatan, o ning sidus
ta kinni 1000 aastaks. 3 In¨
gel heitis ta sugavikku1, p sulges selle ja pani pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need 1000 aastat on
˜
¨
loppenud. Parast seda lastakse ta natukeseks ajaks lahti. q
¨
4 Ma nagin troone ning nen˜
del istujaile anti oigus kohut
˜
¨
moista. Ma nagin neid, kes olid
¨
hukatud selle parast, et nad
olid andnud tunnistust Jeesu¨ ¨
sest ja raakinud Jumalast. Nad

20

˜
19:20; 20:3 1 Vt „Sonaseletusi”.
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ei olnud kummardanud metsalist ega selle kuju ja nad ei ol¨
nud lubanud teha marki oma
¨
laubale ega oma kae peale. a
Nad said elavaks ja valitsesid kuningatena koos Kristu¨
¨ ¨
sega b 1000 aastat. 5 ( Ulejaanud surnud c ei saanud elavaks
˜
enne, kui need 1000 aastat lop¨
pesid.) See on ˜ esimene ules¨
˜
tousmine. d 6 Onnelik ja puha
¨
on igauks, kes saab osa esi¨
˜
mesest ulestousmisest. e Nen¨
de ule ei ole teisel surmal f
˜
mingit voimu,g vaid nad saavad Jumala ja Kristuse preestriteks h ning valitsevad kuningatena koos temaga need 1000
aastat. i
7 Niipea kui need 1000 aas˜
tat on loppenud, lastakse
Saatan vangistusest vabaks
¨
8 ning ta laheb eksitama maa
neljas nurgas olevaid rahvaid,
Googi ja Maagoogi, et koguda
˜
nad kokku sojaks. Neid on nii
palju kui mereliiva. 9 Nad lii¨
kusid ule kogu maa ning pii¨
¨
rasid umber puhade laagri ja
armastatud linna. Aga taevast langes tuli ja neelas nad
¨
ara. j 10 Kurat, kes neid eksi¨ ¨
¨
tas, heideti tule ja vaavli jarve, kus olid juba metsaline k ja
valeprohvet. l Neid piinatakse1
¨ ¨
¨
ood ja paevad ikka ja igavesti.
¨
11 Ma nagin suurt valget
trooni ja Jumalat, kes sel˜
lel istub.m Tema eest pogenesid maa ja taevas n ning neid
¨
ei olnud enam. 12 Ma nagin
¨
ka surnuid, suuri ja vaikseid,
seismas trooni ees, ning rullraamatud avati. Ja avati veel
¨
uks rullraamat, see on eluraa¨
˜
mat. o Surnute ule moisteti ko˜
˜
20:10 1 Voib tolkida ka „hoitakse kinni”,
„peetakse vangis”.
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¨
hut nende tegude jargi, selle alusel, mis rullraamatutesse oli kirjutatud. a 13 Meri andis tagasi surnud, kes temas
olid, ning surm ja surmavald1
andsid tagasi surnud, kes neis
¨
¨
˜
olid, ning igauhe ule mois¨
teti kohut tema tegude jargi. b
14 Surm ja surmavald heide¨
¨
¨
ti tulejarve.c Tulejarv sumboliseerib teist surma. d 15 Keda
ei leitud olevat kirjutatud elu¨
raamatusse, e heideti tulejarf
ve.
¨
Ma nagin uut taevast ja
uut maad. g Endine taevas ja endine maa olid kadunud h ning merd i ei olnud
¨
¨
enam. 2 Ma nagin ka puha
linna, Uut Jeruusalemma, mis
laskus alla taevast Jumala juurest j ja oli valmis seatud otsekui pruut, ehitud oma mehele. k
¨
3 Seejarel kuulsin ma troonilt
¨ ¨
¨ ¨
valju haalt huudmas: „Jumala telk on inimeste juures! Ta
asub nende juurde elama ja nemad saavad tema rahvaks. Jumal ise on koos nendega. l
¨
¨
˜
4 Ta puhib ara koik pisarad
m
nende silmist ja enam ei ole
¨
surma n ega leinamist, hadaki˜
sa ega valu. o Koik endine on
¨ ¨
moodunud.”
¨
5 See, kes troonil istus,p ut˜
les: „Ma teen koik uueks!” q Sa¨
muti utles ta: „Kirjuta, sest
˜
¨ ¨
need sonad on usaldusvaarsed
˜
¨
ja toesed.” 6 Ta jatkas: „Need
¨
¨
on taide lainud! Mina olen alfa
˜
ja oomega1, algus ja lopp. r Iga¨
uhele, kel on janu, annan ma
eluvee allikast tasuta juua. s
˜
¨
˜
7 Voitja parib selle koik ning

21

¨
20:13 1 Sumboolne paik, kus inimesed
˜
magavad surmaund. (Vt „Sonaseletu¨
si”.) 21:6 1 Alfa on kreeka tahestiku esi¨
¨
mene taht ja oomega viimane taht.

ILMUTUS 21:8–22:2
mina olen talle Jumalaks ja
tema on mulle pojaks. 8 Kuid
¨
¨
argade, uskmatute, a rapaste jal˜
kusetegijate, mortsukate, b hoorajate, c spiritismiga tegelejate,
˜
ebajumalakummardajate ja koi˜
gi valetajate d osa on poleva
¨ ¨
¨
¨
vaavliga tulejarves e — see sumboliseerib teist surma.” f
¨
9 Siis tuli minu juurde uks
neist seitsmest inglist, kellel
olid seitse kaussi, mis olid ol¨
nud tais seitset viimast nuht¨
¨
lust, g ja utles: „Tule, ma naitan sulle pruuti, Talle naist.” h
¨
10 Ta viis mind puha vaimu
˜
˜
mojutusel suurele ja korgele
¨
¨
¨
maele ning naitas mulle puha
linna Jeruusalemma, mis laskus alla taevast Jumala juurest i 11 ja millel oli Jumala
auhiilgus. j See kiirgas nagu
¨
kalliskivi, nagu kristalselt sarav jaspisekivi. k 12 Sel oli
˜
¨ ¨
¨
suur ja korge muur, 12 varavat
¨
¨
ja varavate juures 12 inglit. Varavatele olid kirjutatud Iisraeli poegade 12 suguharu nimed.
¨
13 Ida pool oli kolm varavat,
˜
¨
˜
pohja pool kolm varavat, lou¨
¨ ¨
na pool kolm varavat ja laane
¨
pool kolm varavat. l 14 Samu¨ ¨
ti oli linna muuril 12 aluskivi ja
nende peal Talle 12 apostli nimed. m
¨ ¨
15 See, kes minuga raa˜ ˜
¨
kis, hoidis mooduridvana kaes
˜ ˜
¨
kuldset pilliroogu, et moota ara
¨
¨ ¨
linn, selle varavad ja muur.n
16 Linn oli ruudukujuline, selle pikkus oli sama mis laius.
˜ ˜
¨
Ta mootis linna pillirooga ara
ja sai 12 000 staadionit1. Lin˜
na pikkus, laius ja korgus olid
˜
˜ ˜
vordsed. 17 Samuti mootis in¨
¨ ¨
gel ara linnamuuri ja sai 144
21:16 1 2220 km. (Vt lisa B14.)
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¨ ¨
˜ ˜
¨
kuunart1 inimeste moodu jargi.
˜ ˜
Sedasama mootu kasutas ingel.
¨ ¨
18 Muur oli tehtud jaspisest a
ja linn oli puhtast kullast, mis
oli nagu selge klaas. 19 Lin¨ ¨
namuuri kauniteks aluskivideks
olid igasugused kalliskivid: esimene aluskivi oli jaspis, teine safiir, kolmas kaltsedon,
neljas smaragd, 20 viies sar¨
doonuks, kuues sarder, seits¨
¨
mes krusoliit, kaheksas berull,
¨
¨
¨
uheksas topaas, kumnes kru¨
¨
¨
sopraas, uheteistkumnes huat¨
sint ja kaheteistkumnes ame¨
¨
¨
tust. 21 12 varavat olid 12 par¨
¨
lit, iga varav oli tehtud uhest
¨
¨
parlist. Linna peatanav oli puh¨
tast kullast, mis oli nagu labipaistev klaas.
22 Templit ma linnas ei
¨
nainud, sest Jumal Jehoova,
˜
˜
Koikvoimas, b ja Tall on selle
tempel. 23 See linn ei va¨
ja ei paikesepaistet ega kuuvalgust, sest seda valgustab Jumala auhiilgus c ja selle lamp
on Tall. d 24 Rahvad hakka¨
vad kaima selle valguses e ja
maa kuningad toovad sinna
¨
oma hiilguse. 25 Selle vara¨
vaid ei suleta paeval kunagi,
¨ ¨
aga ood seal ei olegi. f 26 Sinna tuuakse rahvaste hiilgus ja
¨
au. g 27 Ent miski ruve ega
¨
keegi, kes teeb jaledust ja pe¨ ¨
tab, ei paase sinna. h Sinna saa¨
vad uksnes need, kes on kirjutatud Talle eluraamatusse. i
¨
Siis naitas ingel mulle kristallselget eluvee˜
¨
joge, j mis voolas valja Jumala
ja Talle k troonist 2 linna pea¨
˜
tanavale. Kummalgi pool joge
kasvasid elupuud, mis andsid

22
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1657
saaki 12 korda aastas, kandes
vilja iga kuu, ning puude lehed
tervendasid rahvaid. a
3 Seda linna Jumal ei nea.
Seal on Jumala ja Talle troon b
ning Jumala orjad teenivad
¨
Jumalat. 4 Nad naevad tema
c
palet ja tema nimi on nende laubal. d 5 Siis pole enam
¨ ¨
ood e ning nad ei vaja enam
¨
lambi- ega paikesevalgust, sest
neile annab valgust Jumal Jehoova. f Nad valitsevad kuningatena ikka ja igavesti. g
¨
6 Ingel utles mulle: „Need
˜
¨ ¨
sonad on usaldusvaarsed ja
˜
toesed. h Jumal Jehoova, kes
¨ ¨
raagib prohvetite kaudu, i saa¨
tis oma ingli, et naidata oma
orjadele, mis varsti peab toimuma.
7 Ma tulen kiiresti.j
˜
¨
Onnelik on igauks, kes teeb
selle rullraamatu prohvetikuu˜
¨
lutuse sonade jargi.” k
8 Mina, Johannes, kuulsin
¨
˜
ja nagin seda koike. Kui ma
˜
¨
olin koike kuulnud ja nainud,
langesin ma selle ingli jalge
¨
ette, kes oli mulle seda naidanud, ja kummardasin teda.
¨
9 Aga ta utles mulle: „Vaata
¨
˜
ette, ara tee seda! Ma olen koigest sinu, su vendade prohvetite ja nende kaasori, kes teevad
˜
¨
selle rullraamatu sonade jargi.
Kummarda Jumalat!” l
¨
¨ 10 Samuti utles ta mulle:
„Ara pane selle rullraamatu
˜
prohvetikuulutuse sonu pitse¨ ¨
riga kinni, sest maaratud aeg
¨
¨
on lahedal. 11 Kes teeb ule¨
¨
kohut, tehku ulekohut, ja rapa¨
˜
ne olgu rapane, aga oige teh˜
¨
¨
ku oigust ja puha olgu puha.
12 „Ma tulen kiiresti ja mul
on kaasas tasu, et maks¨
¨
ta igauhele tema tegude jargi. m
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13 Mina olen alfa ja oomega1, a
esimene ja˜ viimane, algus ja
˜
lopp. 14 Onnelikud on need,
¨ ¨
kes pesevad oma ruud, b et neil
˜
¨ ¨
oleks oigus suua elupuude vil˜
¨
ja c ja et nad voiksid varava¨
test linna siseneda. d 15 Valjaspool on need, kes teevad
¨
ruvedaid tegusid,1 spiritismi˜
ga tegelejad, hoorajad, mortsukad, ebajumalakummardajad, valede armastajad ja valetajad.” e
16 „Mina, Jeesus, saatsin
˜
oma ingli teile seda koike koguduste heaks teatama. Mina
¨
olen Taaveti juur ja jarglane f
¨
¨
ning sarav koidutaht.”” g
¨
¨
17 Puha vaim ja pruut h ut¨
levad aina: „Tule!” Igauks, kes
¨
seda kuuleb, oelgu: „Tule!”, ja
kellel on janu, tulgu. i Kes soo˜
vib, votku eluvett tasuta. j
¨
18 „Ma kinnitan igauhele,
kes kuuleb selle rullraamatu
˜
prohvetlikke sonu, et kui keegi
neile midagi lisab, k siis saadab
Jumal tema peale nuhtlused,
mis on kirjas selles rullraamatus, l 19 ja kui keegi selle rull˜
raamatu prohvetlikest sona¨
˜
dest midagi ara votab, siis ei
lase Jumal tal osa saada sellest heast, millest on kirjutatud selles rullraamatus: ta ei
¨ ¨
luba tal suua elupuude vilja m
¨
ega siseneda puhasse linna. n
20 See, kes nendest asja¨
dest teada annab, utleb: „Ma
tulen kiiresti.”” o
„Aamen! Tule, isand Jeesus!”
21 Isand Jeesus Kristuse
¨
arm olgu puhadega!
¨
22:13 1 Alfa on kreeka tahestiku esime¨
¨
ne taht ja oomega viimane taht. 22:15
˜
˜
1 Sona-sonalt „koerad”, st need, kelle
¨
teod on Jumalale jaledad.

Piibliraamatute tabel
Piibli heebreakeelse osa raamatud
Raamatu nimi

Kirjutaja(d)

1. Moosese

Mooses

Kirjutamise koht
˜
Korb
˜
Korb
˜
Korb
˜
Korb ja Moabi
˜
korbetasandik
Moabi
˜
korbetasandik
Kaanan
Iisrael
Iisrael

Kirjutamine
˜
lopetati (e.m.a)
1513
1512
1512
1473

Loomine
kuni 1657
1657–1512
1 kuu ( 1512)
1512–1473

1473

2 kuud ( 1473)

u 1450
u 1100
u 1090

1473 – u 1450
u 1450 – u 1120
11 aastat
˜
kohtumoistjate ajast
u 1180–1078

2. Moosese
3. Moosese
4. Moosese

Mooses
Mooses
Mooses

5. Moosese

Mooses

Joosua
˜
Kohtumoistjate
Rutt

Joosua
Saamuel
Saamuel

1. Saamueli

Saamuel, Gaad,
Naatan
Gaad, Naatan
Jeremija
Jeremija
Esra

Iisrael

u 1078

Iisrael
Juuda ja
Egiptus
Jeruusalemm (?)

u 1040
1 kirjarull
580
1 kirjarull

2. Ajaraamat
Esra
Nehemja
Ester
Iiob

Esra
Esra
Nehemja
Mordokai
Mooses

Jeruusalemm (?)
Jeruusalemm
Jeruusalemm
Susa (Eelam)
˜
Korb

u
p
u
u

Laulud (Psalmid)
˜
˜
Opetussonad

Jeruusalemm

u 460
u 717

Koguja
¨
Ulemlaul
Jesaja
Jeremija
Nutulaulud

Taavet ja teised
Saalomon, Agur,
Lemuel
Saalomon
Saalomon
Jesaja
Jeremija
Jeremija

Hesekiel
Taaniel
Hoosea
Joel
Aamos
Obadja
Joona
Miika
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki

Hesekiel
Taaniel
Hoosea
Joel
Aamos
Obadja
Joona
Miika
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki

2.
1.
2.
1.

Saamueli
Kuningate
Kuningate
Ajaraamat

Jeruusalemm
Jeruusalemm
Jeruusalemm
Juuda, Egiptus
Jeruusalemma
¨
lahedal
¨
Babulon
¨
Babulon
Samaaria (piirkond)
Juuda
Juuda

Juuda
Juuda
Juuda
Juuda
Jeruusalemm
Jeruusalemm
Jeruusalemm
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¨
Kasitletud
ajavahemik (e.m.a)

u 460
460
443
475
1473

e 1000
u 1020
p 732
580
607
u 591
u 536
p 745
u 820 (?)
u 804
u 607
u 844
e 717
e 632
u 628 (?)
e 648
520
518
p 443

1077 – u 1040
u 1040–580
¨
Parast
1. Ajaraamat 9:44:
u 1077–537
537 – u 467
456 – p 443
493 – u 475
¨
Ule 140 aasta
vahemikus
1657–1473

u 778 – p 732
647–580

613 – u 591
618 – u 536
e 804 – p 745

u 777–717

¨
112 paeva (520)
520–518

Piibliraamatute tabel
Piibli kreekakeelse osa raamatud
Raamatu nimi

Kirjutaja

Kirjutamise koht

Kirjutamine
˜
lopetati (m.a.j)

Matteuse
Markuse
Luuka
Johannese

Matteus
Markus
Luukas
Apostel Johannes

Palestiina
Rooma
Kaisarea
˜ ¨
Efesos voi lahikond

u
u
u
u

41
60–65
56–58
98

Apostlite teod
Roomlastele
1. Korintlastele
2. Korintlastele
Galaatlastele

Luukas
Paulus
Paulus
Paulus
Paulus

u
u
u
u
u

61
56
55
55
50–52

Efeslastele
Filiplastele
Koloslastele
1. Tessalooniklastele
2. Tessalooniklastele
1. Timoteosele
2. Timoteosele
Tiitusele
Fileemonile
Heebrealastele
Jaakobuse

Paulus
Paulus
Paulus
Paulus
Paulus
Paulus
Paulus
Paulus
Paulus
Paulus
Jaakobus
(Jeesuse vend)
Peetrus
Peetrus
Apostel Johannes
Apostel Johannes
Apostel Johannes
Juudas
(Jeesuse vend)
Apostel Johannes

Rooma
Korintos
Efesos
Makedoonia
˜
¨ ¨
Korintos voi Suuria
Antiookia
Rooma
Rooma
Rooma
Korintos
Korintos
Makedoonia
Rooma
Makedoonia (?)
Rooma
Rooma
Jeruusalemm

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
e

60–61
60–61
60–61
50
51
61–64
65
61–64
60–61
61
62

¨
Babulon
¨
Babulon (?)
˜ ¨
Efesos voi lahikond
˜ ¨
Efesos voi lahikond
˜ ¨
Efesos voi lahikond
Palestiina (?)

u
u
u
u
u
u

62–64
64
98
98
98
65

Patmos

u 96

1. Peetruse
2. Peetruse
1. Johannese
2. Johannese
3. Johannese
Juuda
Ilmutus

¨
Kasitletud
ajavahemik
2 e.m.a – 33 m.a.j
29–33 m.a.j
3 e.m.a – 33 m.a.j
¨
Parast sissejuhatust
29–33 m.a.j
33 – u 61 m.a.j

˜
¨
[Moned kirjutajad ja kirjutamiskohad pole tapselt teada. Paljud aastaarvud on ligikaudsed.
¨
¨
¨
Luhend e tahendab „enne”, p „parast” ja u „umbes”.]

Erinevused salmide numeratsioonis
„Uue maailma tõlke” ja eestikeelse Piibli 1968. aasta tõlke peatükkide ja salmide
numeratsioonis esineb mõningaid erinevusi.
Tingmärgid:
a — salmi algusosa
b — salmi lõpuosa
(1) — Et leida vastav salminumber eestikeelse Piibli 1968. aasta tõlkest, tuleb
„Uue maailma tõlke” salminumbrile lisada 1. Paljudes lauludes vastab 1968. aasta tõlke
peatüki esimene salm „Uue maailma tõlke” peatüki sissejuhatavale märkusele (mrk).
Kui peatüki või salmi kohta tabelis märget pole, siis erinevusi ei ole.
„Uue maailma tõlge”

1968. a tõlge

„Uue maailma tõlge”

1. Moosese
31:55
32

22:43
22:44–53

32:1
32 (1)

11:21
12
24:20
25:1

7:26–29
8:1–28
21:37
22:1–30

6:1–15
6:16–81
12:4
12:5–40

5:20–26
6:1–23

4. Moosese
16:36–50
17:1–13
29:40
30:1–16

17:1–15
17:16–28
30:1
30:2–17

2. Ajaraamat

13:1
13 (1)
23:1
23 (1)
28:69
29:1–28

Nehemja

19:1a
19:1b–2
20:42–21:1
21 (1)
24:1
24 (1)

Iiob

2:1
2:2–18
14:1
14:2–15

5. Moosese
12:32
13
22:30
23
29:1
29:2–29

4:1–6
4:7–23
7:68
7:69–73
9:38
10

1. Saamueli
19:1
19:2
20:42
21
23:29
24

41:1–8
41:9–34
3
4
5
6
7
8
9
11:mrk–1
12
13:mrk–4
13:5
13:6

19:1
19 (1)

1. Kuningate
4:21–34
5:1–18
18:33
18:34
20:2
20:3

5:27–41
6:1–66
12:4–5
12:6–41
1:18
2:1–17
13:23
14:1–14
3:33–38
4:1–17
–
7:68–72
10:1
10 (1)
40:25–32
41:1–26

Laulud

2. Saamueli
18:33
19

12:1
12 (1)
24:20–25:1a
25:1b

1. Ajaraamat

3. Moosese
6:1–7
6:8–30

22:43–44
22:45–54

2. Kuningate

2. Moosese
8:1–4
8:5–32
22:1
22:2–31

1968. a tõlge

5:1–14
5:15–32
18:33–34a
18:34b
20:2–3a
20:3b

1660

3 (1)
4 (1)
5 (1)
6 (1)
7 (1)
8 (1)
9 (1)
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2:3
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2:3a
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3:16b

3. Johannese
1:14

3:19–24
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Markuse

Ülemlaul
6:13
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„Uue maailma tõlge”

1:14–15
12:18–13:1
17:9a
17:9b–10
18:16a
18:16b–17

˜
Sonaregister
¨
Piibliraamatute nimede l uhendid leiad lk 40.

0–9

¨
1. Vt UKS.
3. Vt KOLM.
5. Vt VIIS.
¨
10. Vt KUMME.
12. Vt KAKSTEIST.
24, Ilm 4:4 24 trooni
¨ ning 24 vanemat
70. Vt ka SEITSEKUMMEND,
Tn 9:2 Jeruusalemm on varemeis
70 aastat
¨ ¨
¨
Tn 9:24 su rahvale
¨ on maaratud 70 nadalat
Lu 10:1 valis 70
¨ jungrit ning saatis kahekaupa
77. Vt SEITSEKUMMEND SEITSE.
100. Vt SADA.
¨ ¨
300, Koh 7:7 paastan teid 300 mehega
500. Vt VIISSADA.
666, Ilm 13:18 tema arv on 666
1000. Vt ka TUHAT, Ilm 20:2 Saatana 1000 aastaks
Ilm 20:4 valitsesid koos Kristusega 1000 aastat
4000, Mr 8:20 murdsin seitse leiba 4000 mehele
¨ ¨
5000, Mt 14:21 Soojaid oli umbes 5000
¨ meest
144000, Ilm 7:4 144000 pitseriga
margitut
¨
Ilm 14:3 144000, kes on ara ostetud maa pealt
185000, 2Ku 19:35 ingel tappis 185000 meest

A
AABEL, 1Mo 4:8 tungis Kain vennale A. kallale
˜
Mt 23:35 alates oige A. verest kuni˜
AABRAHAM, 1Mo˜ 21:12 Jumal A.: vota Saarat kuulda
2Aj 20:7 oma sobra A.
Mt 22:32 A. Jumal, elavate Jumal
Ro 4:3 A. uskus Jehoovat
¨
AADAM, 1Mo 5:5 A. elupaevi oli 930 aastat
˜
˜
1Ko 15:22 nagu koik surevad A. tottu
1Ko 15:45 Viimane A. sai vaimuks, kes annab
¨ elu
1Ti 2:14 ega A. petetud,
vaid
naine
peteti
˜
¨
¨ ¨ ara
AAKAN, Jos 7:1 A. vottis havitamisele
maaratust
¨
AAMEN, 5Mo¨ 27:15 Kogu¨ rahvas
˜ oelgu: a.!
1Ko 14:16 oelda sinu tanusonade peale a.
¨
2Ko 1:20 utleme tema kaudu a. Jumalale
AARE, Mt 13:44 kuningriik sarnaneb
peidetud a.
˜
2Ko 4:7 See a. on meis, savinoudes
¨
AASTA, 4Mo 14:34 40 a., iga ¨p¨aeva kohta a.
ABBA, Ro 8:15 paneb meid huudma: A., isa! ˜
ABIELLUMA, 1Ko 7:9 parem on a. kui ihades poleda
1Ko 7:36 tehku ta, nagu soovib, a.
1Ko 7:38 kes ei a., valib parema tee
1Ko 7:39 mees surmaunne, siis on naine
vaba a.
˜
ABIELU, 5Mo 7:3 ei tohi nendega¨ a. solmida
1Ko 7:8 Neile, kes pole a., ma utlen
1Ko 7:32 kes˜ pole a., muretseb Isandaga seotud
Heb 13:4 Koik hoidku a. au sees
¨
ABIELURIKKUJAD, 1Ko 6:9 a. ei pari kuningriiki
ABIELU RIKKUMA, 2Mo 20:14
Sa ei tohi a. r.
¨
Mt 5:28 on a. r. oma sudames
Mt 19:9 kes abiellub teisega, see¨ r. a.
ABIELUVOODI, Heb 13:4 a.¨ olgu ruvetamata
ABIGAIL, 1Sa 25:3 A. oli vaga arukas ja ilus
˜
˜
ABIKAASA, 1Ko 9:5 pole oigust
¨ reisida usuoest a.
ABIMEES, L 46:1 a., kes on hadaajal kergesti leitav
ABITU, L 40:17 olen
a.
ja
vaene
¨
¨
ADER, Lu 9:62 kae a. kulge, kuid vaatab tagasi
AED, 1Mo 2:15 pani
inimese¨ Eedeni
a.
˜
¨
AEG, Kog 3:1 Koigele on maaratud a.
Tn 7:25 antakse a., kaheks a. ja pooleks a.

¨
Joh 7:8 minu a. pole¨ veel kaes¨
¨ ¨
1Ko 7:29 vennad, vahe a. on jarele jaanud
Ef 5:16 kasutage a. parimal
viisil ¨
¨
AGANAD, Sef 2:2 kui paev lendab ara a. sarnaselt
AHASTUS, Lu ˜ 21:25 maa peal
a.
¨ ¨ on ˜ rahvastel
˜
AHI, Tn 3:17 voib Jumal paasta loomavast a.
˜
¨
¨
AHNITSEJA, 1Ko 5:11
lopetaksite labikaimise a.
¨
1Ko 6:10 a. ei pari Jumala kuningriiki
AHNUS, Lu 12:15 hoiduge igasuguse a. eest
Kol 3:5¨ a., mis on ebajumalakummardamine
AINUSUNDINUD, Joh 1:18 A. poeg, Jumala sarnane
Joh 3:16 ta on andnud oma a. poja
¨
AITAJA, Joh 14:16
¨ Isa annab
˜ teile veel uhe
˜ a.
Joh 14:26 a., puha vaim, opetab teile koike
˜
AITAMA, 2Aj 16:9
Jehoova
tahab
v
oimsasti
a. neid
¨
Ro 12:13 A. puhasid, kui nad midagi vajavad
¨ ¨
¨
AJAD,¨ 1Te 5:1 Mis puutub a. ja maaratud paevadesse
AJAJARGUD,
˜ Tn 2:21 Tema muudab ¨aegu ja a.
AJENDID, Op 16:2 Jehoova
˜ ˜ uurib a. labi
AJUTISED, Heb 11:13 voorad ja a. elanikud
AKVILA, Ap 18:2 kohtas juuti nimega A.
ALANDLIK, Jes 57:15
et elustada a. vaimu
˜
Sak 9:9 a. ja soidab eesli seljas
Mt 18:4 a. ja suhtub endasse nagu see lapsuke
Jk 4:6 kuid a. on ta armuline
¨
Jk 4:10 Olge a. Jehoova˜ ees, ta ulendab
ALANDLIKKUS,
5Mo 8:2 opetada a., panna proovile
˜
Op 15:33 enne au on a.
¨
¨
ALANDUMA, 1Pe 5:6 A. Jumala vageva kae alla
ALFA, Ilm 1:8 Mina olen a. ja oomega
˜
ALGUS, Jes 46:10 kuulutan juba a., millega loppevad
˜
¨
¨
Sak 4:10 polata
˜ vaikese a. paeva!
Mt 24:8 See koik on kannatuste a.
ALISTUMA, Heb 13:17 a. ¨ neile, kes eestvedajad
ALLA ANDMA, 2Ko 4:1 tanu halastusele, ei a. me a.
˜
2Ko 4:16
¨ ¨ Seetottu me ei a.˜ a.
ALLES JAANUD, Ilm 12:17 soda nendega, kes a. j.
¨
˜
ALLUMA, Ro˜ 13:1 Igauks
¨ a. voimudele, sest
¨ Jumalalt
Ro 13:5 pohjust a. sudametunnistuse parast
˜
1Pe 2:13 A. kuningale, kes on voimukandja
˜
ALLUTAMA, 1Ko 15:27 Jumal a. koik tema jalge alla
ALTAR, 1Mo 8:20 ehitas Noa Jehoovale a.
2Mo 27:1 ¨ Valmista akaatsiapuust a.
Mt 5:24 jata oma and a. ette
Ap 17:23
a. Tundmatule Jumalale
¨
¨
ALTKAEMAKS, Kog 7:7 a. rikub sudame
ALUS, 1Pe 5:10 Jumal seab teid kindlale a.
AND, Ro 12:6 Meil on erisuguseid a.
¨
1Ko 7:7 igauhel on oma a. Jumalalt
Ef 4:8 viis¨ ta kaasa vangid, andis inimesi a.
1Ti 4:14 Ara suhtu
¨ hooletult a., mis¨ anti sulle
Jk 1:17 hea a., taiuslik kingitus on ulalt
˜
ANDEKS ANDMA, L 103:3 Ta a. a. koik eksimused
Jes 55:7 Jumal a. heldelt a.
Ro 6:7 kes surnud, on patud a. a.
ANDEKSANDMINE, Mt 26:28 valatakse pattude a.
ANDESTAMA, Neh 9:17 oled Jumal, kes on valmis a.
L 25:11 a. mu patt, ehkki see on suur
Mt 6:14 Kui a., siis a. taevane isa ka teile
Mt 18:21 mitu korda pean oma vennale a.
Kol 3:13 Jehoova on teile heldelt a.
ANDMA, Mt 16:26 mida saaks a. oma elu eest
Mt 22:21 A. keisrile, mis kuulub keisrile
˜
Lu 12:48 kellele on palju a., noutakse palju
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˜
ANDMINE, Ap 20:35 A. onnelikumaks kui saamine
ANKUR, Heb 6:19 lootus otsekui hinge a.
ANNA, Lu 2:36, 37 naisprohvet A., 84-aastane lesk
ANNETUSED, 2Aj 31:10 Jehoova kotta a. tooma
ANTIKRISTUSED,
ilmunud palju a.
¨ 1Jo 2:18¨ ongi
¨
ANUM, Ro 9:21 uks a. auvaarseks, aga teine
¨
ANUMA, Ro 12:1 a. teid, vennad, halastuse parast
ANUMISED, Heb 5:7 Kristus esitas a. ja palveid
˜
APOLLOS, Ap 18:24 A.-nimeline juut, koneosav mees
APOSTLID, Mt 10:2 Need kaksteist a. olid Siimon
Ap 15:6 tulid a. ja vanemad
kokku
arutama
˜
¨
1Ko 15:9 olen a. seast koige tahtsusetum
¨
2Ko 11:5
¨ ¨ pole milleski kehvem teie ulisuurtest a.
APPI HUUDMA, Ro 10:13 kes h. a. Jehoova nime
¨
ARARAT, 1Mo 8:4 peatus laev A. magedel
AREEN, 1Ko 4:9 Jumal on apostleid toonud a. ¨
AREOPAAG, Ap 17:22 Paulus seisis keset A. ja utles
ARG, Kol 3:21 lapsi, et nad ei muutuks a.
ARGUS, 2Ti 1:7 Jumal pole andnud meile a. vaimu
˜
ARM, Joh 1:17 a. ja tode tulid Jeesuse kaudu
1Ko 15:10 Jumala a. pole olnud asjatu
˜
¨
2Ko 6:1 Jumala a. vastu vottes ei kaotaks eesmarki
2Ko 12:9 Sulle piisab minu a.
ARMAS, Mt 3:17 mu a. poeg, kellest mul on hea meel
Joh 21:17 Siimon, kas ma olen sulle a.?
˜
Ilm 3:19 Ma noomin koiki, kes on mulle a.
ARMASTAMA, 3Mo 19:18 A. ligimest nagu iseennast
¨
5Mo 6:5 A. Jehoovat, kogu sudamest
¨
Mt 22:37 A. Jehoovat, kogu sudamest
Joh 3:16 Jumal on a. maailma nii palju
¨
Joh 12:25 Kes a. oma elu, havitab selle
Joh 13:1 Ta oli a. omi, kes olid maailmas
¨
¨
Joh 13:34 annan teile uue kasu: a.¨ uksteist
Joh 14:15 Kui a., siis peate kinni kaskudest
Kol 3:19 Mehed,
a. oma naist
¨
1Jo 2:15 Arge a. maailma
˜
1Jo 3:18 a. mitte sonade, vaid tegudega
1Jo 4:10 mitte et meie, vaid Jumal on a. meid
1Jo 4:20 kes ei a. oma venda, ei saa a. Jumalat
Ju 21 oleksite
¨ alati sellised, keda Jumal a.
ARMASTUS, Ul 8:6 a. on tugev kui surm
Mt 24:12 jaheneb paljude a.
¨
Mr 10:21 Jeesus, tundes tema vastu a., utles
Joh 15:13 Kellelgi pole suuremat a. kui sellel
Ro 8:39 ei
lahutada Jumala a.
¨ suuda meid
˜
Ro 13:8 Arge olge volgu muud kui
¨ ainult a.
Ro 13:10 seega on a. seaduse taitmine
1Ko 8:1 Teadmised uhkeks, aga a. tugevdab vaimu
1Ko 13:2 poleks a., ei oleks ma midagi
1Ko 13:8 A. ei kao kunagi
1Ko 13:13 usk, lootus ja a., suurim neist on a.
˜
1Ko 16:14˜ Koigis teie tegudes ilmnegu a.
2Ko 2:8 ohutan teid: kinnitage talle oma a.
Ga 2:20 Jumala¨ poeg, kes
¨ a. andis end minu eest
Kol 3:14 a. on uhtsuse taiuslik side
1Pe 4:8 a. katab kinni hulga patte
1Jo 4:8 Jumal on a.
¨
1Jo 5:3 A. Jumala vastu, et peame kinni kaskudest
¨ ¨
Ilm 2:4 oled lasknud
¨ haabuda a., mis sul algul oli
ARMETU, Ro 7:24 Kull ma olen a. inimene!
˜
ARMU ANDMA, Jes˜ 26:10 jumalatule a. a., ei opi
ARMUKADEDUS, Op 6:34 a. ajab mehe raevu
ARST, Lu 4:23 A., ravi iseennast
Lu 5:31 A. ei vaja mitte terved, vaid haiged
ARTEMIS, Ap 19:34 karjusid:
¨ suur on efeslaste A.!
ARU ANDMA,
˜ Ro 14:12 igauhel tuleb Jumalale a. a.
ARUKAS,
Op 12:23 A. varjab, mida teab
˜
Op
igat sammu
˜ 14:15 a. kaalub
¨
Op 22:3 A. naeb ohtu ja poeb peitu
Lu 10:21 peitnud tarkade ja a. eest ning avaldanud
Lu 16:8 kiitis˜ majapidajat a. tegutsemise eest
ARUSAAJA, Op 19:11 A. ei vihastu kergesti
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˜
¨
ARUSAAMINE,
Op 3:5 ara toetu
omaenda a.
˜
¨
˜
Op 4:7 ara unusta taga nouda a.
Tn 11:33 Taiplikud jagavad
˜ a. paljudele
¨
Tn 12:4 paljud uurima, toest a.
˜ suveneb¨ ¨
Ro 10:2 teenivad, kuid mitte oiget
a. mooda
¨
1Ko 14:20
¨ A. poolest saage taiskasvanuks
¨
ARUST ARA, Joh 10:20 Temas on deemon, ta on a. a.
ARUTELUD, 1Ti 1:4 vaid kutsuvad
a.
¨ esile viljatuid
˜
ARUTLEMA, Ap 17:2 Paulus a. puhakirja pohjal
ARVAMA, Mt 24:44 tuleb tunnil, mil te seda ei a.
Lu 22:37¨ kirjutatud: ta a. seadusrikkujate hulka
Ro 12:3 arge a. endast liiga palju
ARVAMUS, Ii 31:34 Kas˜ olen kartnud rahvahulga
a.
¨
ARVESTAMA, L 90:12 Opeta meid¨ oma paevi a.
ARVET PIDAMA, 1Ko 13:5 ei p. a. ulekohtu kohta
ARVUTAMA, Lu 14:28 istuks ega a. kokku kulusid
ASASEL, 3Mo 16:8 Aaron heitku liisku a.
ASJATA, Jes 45:19 Otsige mind
a.
¨
ASJATU, 1Ko 15:58 vaevanagemine
ei ole a.
˜
ASTROLOOGID,
˜ Mt 2:1 tulid moned a. Jeruusalemma
AU, Ro 8:18 vorreldes
a.,
mis
meile
osaks
saab
¨ ¨
˜
˜
1Ko 10:31 soote voi joote, tehke
¨ koike Jumala a.
Flp 1:29 a. kannatada tema p˜ arast
¨
AUHIND, 1Ko
koik, kuid a. saab uks?
¨ 9:24 osalevad
¨ ¨
Kol 2:18
Arge laske roovida endalt a.
˜
AUK, Op 26:27 Kes kaevab a., langeb ise˜ sinna
Tn 6:7 kes esitab palve, tuleb visata lovide
˜ a.
Mt 15:14 pime juhib¨ pimedat, kukuvad
molemad a.
¨
AUSALT, 2Ko 8:21 kaime
sellega
umber
a.
˜
¨
Heb 13:18 soovime koiges kaituda a.
AUSTAMA,
2Mo 20:12 A. oma isa ja ema
˜
Op 3:9 A. Jehoovat oma varandusega
AUSTUS, Joh 12:43 armastasid a. inimestelt rohkem
Ro 12:10 esimesed teistele a. osutama
¨ ¨
1Ti 5:17
¨ ¨ Vanemaid peetagu a. vaariliseks
AUVAARNE, 2Ti 2:20 riistad a. otstarbeks
2Pe 2:10 isemeelsed ega karda
pilgata
a.
˜
AVALDAMA, Am 3:7 a. oma nou oma prohvetitele
Mt 11:25 peitnud tarkade eest ning a. lastele

B

¨
¨
BAAL, 1Ku 18:21 kui
˜ B. on Jumal, kaige tema
˜ jarel!
Jer 19:5 poegi poletusohvrina B. tules poletada
BAARUK,
Jer 45:2 teatab
Jehoova sinu kohta, B.
¨
˜
BABULON, Jer 51:6
Pogenege B.
˜
˜
Jer 51:30 B. sojamehed on lakanud sodimast
Jer 51:37 B. saab kivihunnik
¨
Ilm 17:5 Suur B., prostituutide ja maa jalkuste ema
Ilm 18:2 Suur B. on langenud!
BARNABAS, Ap 9:27 B. tuli talle appi
BATSEBA, 2Sa 11:3 B., hett Uurija naine
¨ ¨
BELSATSAR, Tn 5:1 Kuningas B. korraldas pidusoogi
BETSALEEL, 2Mo 31:2 olen¨ valinud B.
BILEAM, 4Mo 22:28 eesel utles B.

D
DEEMON, Mt 8:28 kokku
kahe d. vaevatud mehega
¨
Ap 16:16 teenijatudruk, kelles oli ennustamise d.
1Ko 10:20 nad˜ ohverdavad
d., mitte Jumalale
¨ ¨
1Ko 10:21 ei voi suua Jehoova
¨ lauas ja d. lauas
Jk 2:19 D. usuvad¨ seda ja˜ varisevad
DENAAR, Lu 7:41 uks oli volgu 500
¨ d., teine 50
DIINA, 1Mo 34:1 D. oli kombeks kaia aega veetmas
DISTSIPLINEERIMA. Vt MANITSEMA.
DORKAS, Ap 9:36 Tabiita,¨ mis kreeka keeles¨ on D.
DRAHM, Lu 15:8 naine, kumme d. ja kaotab uhe d.

E

˜
¨
EBAAUS, Op 15:27 teenib e. tulu, toob˜ hada kaela
EBAJUMALAD, L 115:4 Nende e. on hobe ja kuld
1Jo 5:21 lapsed, hoiduge e.
EBAJUMALAKUMMARDAJAD,
¨
1Ko 6:9 e. ei pari Jumala kuningriiki
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EBAJUMALAKUMMARDAMINE,
˜
1Ko 10:14 mu armsad, pogenege e. eest!
˜
¨ ¨
EBAPUHAS, 3Mo
˜ 13:45 Pidalitobine huudku: e., e.!
Ii 14:4
Kes
v
oiks
teha
e.
puhta?
˜
EBAOIGLANE, Ro 9:14 Jumal e.? Kindlasti¨ mitte!
1Pe 2:19 kannatab e., Jumalale meeleparane
EDENEMA, 1Te 4:1 et te selles veelgi e.
˜
EDENEMINE, 1Ti 4:15 et su e. oleks ilmne koigile
˜
EDU, 1Ku 2:3 et sind saadaks e. koiges
2Aj 20:20 Usaldage prohveteid, siis saadab e.
˜
EDUSAMMUD, Flp 3:16 kuhu oleme e. tehes joudnud
EEDEN, 1Mo 2:8 Jehoova rajas E. aia
EELI, 1Sa 1:3 preestritena E. kaks poega
EELIJA, Jk 5:17 E. oli samasugune inimene
EEMALDAMA, 1Ko 5:13 E. pahategija enda keskelt
¨
˜
EENOK, 1Mo 5:24 E. k˜ ais koos toelise Jumalaga
¨
˜
EESAV, 1Mo 25:34 polgas E. oma esmasunnioiguse
¨
Heb 12:16 kes ei hinda puhi asju, nagu
¨ ¨ E.
EESEL, 4Mo 22:28 pani Jehoova e. raakima
˜
Sak 9:9 Sinu kuningas
¨ soidab e. seljas
EESKUJU, Joh 13:15 naitasin teile e., et teeksite
˜
1Ko 11:1 Votke mind e., nagu mina Kristuse
2Ko 4:2 oleme Jumala ees heaks e. igale inimesele
˜
Ef 5:1 Votke Jumal endale e. nagu armsad lapsed
1Ti 4:12 Ole ustavatele e.
˜
˜
2Ti 1:13 Hoia kinni oige opetuse
˜
¨ e.
Heb 8:5 Valmista need koik e. jargi
˜
Heb 13:7 v˜ otke e. nende usku
Jk 5:10 votke e. prohvetid
¨
1Pe 2:21 Kristus kannatas ja jattis e.
1Pe 5:3
¨ olles
˜ karjale e.
˜
¨
EESMARK, Op 16:4 teinud koik nii, et taituks e.
Ro 8:28 kes on kutsutud
tema e. kohaselt
˜
Ef 3:11 See on kooskolas tema igavikulise e.
EESTVEDAJAD, Heb 13:7, ˜ 17 kes on teie seas e.
EFESOS, 1Ko 15:32 olen voidelnud E. metsloomadega
EGIPTUS, Mt 2:15 Ma¨ kutsusin oma
¨ poja E.
EHE, 1Pe 3:3 Teie e. argu olgu valine
EHITAMA, L 127:1 Kui Jehoova ei e. maja
Jes 65:21 Nad e. maju ja elavad neis
¨ ¨
Lu 17:28 inimesed ostsid, muusid,
¨ istutasid ja e.
Ro 14:19 taotlegem, mis e. teisi ules
¨
1Ko 3:10 igauks vaadaku, kuidas ta sellele e.
EKSIMA, L 119:176
olen e. nagu kadunud lammas
˜
Jk 3:2 Me koik ju e. tihti
EKSIMUSED, L ¨ 40:12 mu
¨ e. rohkem kui juukseid peas
L 130:3 kui naeksid uksnes e.
˜
¨
EKSITAMA, Mt 24:24 e., kui voimalik, ka aravalituid
EKSITEE, Ga 6:1 kui inimene satub e.
˜
EKSLEMA, Jes 53:6 Me koik e. nagu lambad
ELAMA, Jes 45:18 loonud maa, et seal e.
¨
Mt 16:24 argu e. iseendale, vaid kandku piinaposti
2Ko 5:15 kes e., ei e. enam endale, vaid temale
ELAMU, 2Ko 5:1 saame˜ Jumalalt igavese e. taevas
ELATANU, Tn 7:9 E. vottis istet
¨
ELAV, Ii 14:14 Kui inimene sureb, kas saab jalle e.?
Tn 6:26 tema on e. Jumal
˜
Lu 20:38 e. Jumal, koik on tema silmis e.
˜
˜
˜
Heb 4:12 Jumala sona on e. ja mojuvoimas
1Pe 3:18 Kristus tehti e. vaimuna
¨
ELIISA, 2Ku 6:17 umber E. leegitsevaid hobuseid
ELU, 5Mo 30:19 pannud teie ette e. ja surma
¨ ¨
Lu 9:24 Kes
˜ tahab
¨ oma e. paasta, kaotab selle
Lu 12:15 koike kulluses, ei taga see talle e.
¨
¨
Joh 5:26 Isal vagi anda e., on ka Pojale andnud vae
Joh 5:29 kes teevad head, saavad e.
¨
Joh 10:10 tulnud, et neil
oleks
e. kulluslikult
¨
˜
Joh 11:25 Mina olen ulestousmine ja e.
¨
Joh 12:25 Kes armastab oma e., havitab
selle
¨
Ap 20:24 ei pea ma oma e. sugugi tahtsaks
ELUALLIKAS, L 36:9 Sinu juures on e.
ELU ANDMA, 1Jo 3:16 peame a. e. vendade eest

¨
ELULEIB, Joh 6:35 Jeesus utles neile: mina olen e.
ELUMURED, Lu 8:14 lasevad end
¨ kaasa kiskuda e.
Lu 21:34 ei koormaks oma sudant e.
ELUPUU, 1Mo
2:9
e.
keset
aeda
˜
¨ ¨
Ilm 2:7 voitjal luban
ma¨ s¨ uua e. vilja
˜
Ilm 22:14 oleks oigus suua e. vilja
ELURAAMAT, Ilm 20:15 ei leitud olevat kirjutatud e.
ELUS OLEMA, 1Te 4:15 o. e. Isanda kohaloleku ajal
ELUSTAMA, Jes 57:15 et e.
˜ alandlike vaimu
ELUVAIM, L 104:29 Kui votad e.,¨ nad surevad
ELUVEEALLIKAS,
Jer 2:13 on huljanud¨ minu, e.
˜
ELUVEEJOGI, Ilm 22:1 e., mis voolas valja troonist
¨
ELUVESI, Sak 14:8 voolab Jeruusalemmast valja e.
Joh 4:10 paluksid teda ja ta annaks sulle e.
Ilm 7:17 Tall juhatab nad e. allikaile
ELUVIIS, Kol¨ ¨1:10 teie
au
¨ e. tooks Jehoovale
¨
1Pe˜ 3:16 jaaksid habisse hea ˜ e.˜ parast
ELUOHK, 1Mo
˜ 2:7 puhus ninasoormeisse e.
L 150:6 Koik, kel on e., kiitku Jaahi!
EMA, 2Mo 20:12 Austa oma isa ja e. ¨
L˜ 27:10 Kui¨ ka mu
˜ isa ja e. mind hulgaksid
¨ ¨
Op 23:22 ara polga oma e., vanaks jaanud
Lu 8:21 Mu¨ e. ja mu
¨ vennad¨ on need
Joh 19:27¨ utles jungrile: nae, su e.
Ga 4:26 ulal asuv Jeruusalemm on
˜ meie e.
1Te 2:7 imetav e., kes hoolitseb
ornusega
¨
EMIS, 2Pe 2:22 pestud e. laheb porisse
ENDED, 4Mo 23:23
Ei leidu Jaakobile hukatuse e.
¨
5Mo 18:10 Argu leidugu e. otsijaid
ENDISED, Jes 65:17
E. asju ei tuletata enam meelde
˜
ENESEKINDEL, Op 14:16 rumal on hulljulge ja liiga e.
ENESEUPITAMINE,
¨
¨
Flp 2:3 Arge tehke midagi e. parast
ENESEVALITSUS, Ga 5:22, ¨ 23 Jumala
vaimu
vili, e.
¨
˜
ENNUSTAJAD,
3Mo
19:31
Arge
k
usige nou e.
˜
ERALDAMA, Op 18:1 end
¨ e., rahuldab isekaid himusid
Mt 25:32 e. inimesed uksteisest
ERAPOOLIK, 5Mo
¨ ¨ 10:17 ˜ Jumal ei kohtle kedagi e.
Ap 10:34 Nuud ma moistan, et Jumal ei ole e.
Jk 2:9 Kui te aga olete edaspidigi e.
EREPUNASED, Jes 1:18¨ Kuigi
teie patud on e.
¨
ESIMENE, Mt 19:30 e. jaavad viimasteks
Mr 9:35
¨ tahab olla e., peab olema viimane
ESMASUNDINU, 2Mo 11:5 e. Egiptusemaal surevad
Kol 1:15
¨ Tema on kogu loodu e.
ESMATAHTIS, Flp 1:10 teeksite¨ kindlaks,
mis on e.
¨
ESRA, Esr 7:11 preestrile E., maaruste
asjatundjale
¨
ETTEARVAMATUD, Kog 9:11 e. sundmused tabavad
¨ ¨
ETTEVAATLIKUD, Mt 10:16 e. nagu maod ja suutud
¨
EUNUHHID, Jes 56:4˜ E., kes peavad
aevi
¨ hingamisp
¨
EUODIA,
Flp 4:2 Ma ohutan E. ja Suntuhhet
¨
EUTUHHOS, Ap 20:9 Aknalaual istus noormees E.

F

¨
FILIPPUS, Ap 8:26
˜ Jehoova ingel utles
¨ F.
Ap 21:8 hea sonumi kuulutaja
F., uks˜ seitsmest
¨ ¨
FILOSOOFIA, Kol 2:8 ei puuaks teid loksu f.
FILOSOOFID, Ap 17:18 epikuurlaste ja stoikute f.

G

¨
GABRIEL, Lu 1:19 olen G., seisan Jumala lahedal
GAMAALIEL, Ap 22:3 hariduse saanud G.¨
GEEHASI, 2Ku 5:20 G.: ma jooksen˜ talle¨ jarele
GEHENNA, Mt 10:28 hinge, keha voib havitada G.
GIBEON, Jos 9:3 G. elanikud kuulsid,˜ mida
Joosua
˜
GIIDEON, Koh 7:20 Jehoova ja G. mook!
¨ ¨
GOMORRA, 1Mo 19:24 Soodoma ja G. peale vaavlit

H

˜
˜
HAAVAD,
Op
˜
˜ 23:29
¨ ¨ Kellel on h. pohjuseta?
Op 27:6 Sobra loodud h. on ustavusest
Jes 53:5 tema h. on toonud
tervenemise
¨
HAAVATUD, Ilm 13:3 uks metsalise peadest h.

¨
HAIGE – HABI
¨
¨
HAIGE, Jes 33:24 Ukski ei utle:
¨ ma olen h.
Lu 10:9 tehke h. terveks ja oelge
Jk 5:14 Kas keegi teist on h.?
HAIGEVOODI, L 41:3 Jehoova toetab teda h.
˜
HAIGUSED, Jes 53:4 vottis enda peale meie h.
Mt 9:35 tegi terveks igasugustest
h.
˜
HALASTAJAD, ˜Mt 5:7 Onnelikud
on h.
¨
HALASTAMA, Op 28:13 ules tunnistab, sellele h.
¨ ¨
Jes 55:7 poordugu
kes
˜ Jehoova juurde,
˜
¨ h.
HALASTAMATU, Op 11:17 h. tombab hada kaela
HALASTAV, 5Mo 4:31 Jehoova on h. Jumal
L 78:38 Tema oli h., andestas nende patu
Lu 6:36 Olge h., nagu¨ teie Isa on h.
Jk 5:11 Jehoova on vaga hell ja h.
¨
HALASTUS, 1Aj 21:13 Jehoova h. on vaga suur
¨
˜
˜
Neh 9:19 ei huljanud korbes suure h. tottu
Mt 9:13 Ma tahan h., mitte ohvrit
2Ko 1:3 Kiidetud olgu hella
˜ h. isa ˜
Jk 2:13 kes osutab h., moistetakse oigeks
HALB, 1Mo 3:5
¨ tunnete siis head ja h.
Jes 5:20 Hada neile, kes nimetavad h. heaks
Ro 7:19 h.,¨ mida ma ei taha, ma teen
Ro 12:17 Arge tasuge kellelegi h. h.
˜
¨
Ro 12:21 voida h. ara˜ heaga
1Te 5:22 Hoiduge koigest h.
¨
Tt 2:8 kuna
neil
pole
meie kohta oelda midagi h.
¨ ¨
HALBA RAAKIMA,
4Mo 14:36 selle maa kohta h. r.
¨ ¨
˜
HALETSUSVAARNE, 1Ko
15:19 siis oleme koige h.
¨
HALVAMA, Jes 44:8 argu h. teid hirm
˜
˜
¨
HALVATU, Lu 5:24 Ta sonas h.: touse ules
¨ ¨
HANANIAS, Ap 5:1 H. muus Safiiraga osa omandist
HARMAGEDOON, Ilm 16:16 paika, mida kutsutakse H.
˜
¨ ¨
HAUAD, Joh 5:28 koik, kes on h., kuulevad tema haalt
HAUDUMA, L 94:20 seaduse varjus kurja h.
˜
¨
HEA, 1Mo 1:31 koik, mis ta oli teinud, oli vaga h.
1Mo 3:5 tunnete siis h. ja halba
Ro 5:7 kuigi h. inimese eest oleks valmis surema
Ro 7:19 H., mida ma tahan, ma ei tee
˜
Ro 12:9 hoidke
kovasti
¨ kinni h.
˜
Ro 12:21 voida halb ara h.
˜
Ga 6:10˜ tehkem h. koigile, eriti usukaaslastele
HEAD SONUMID, Jes 52:7 kaunid jalad, kes toob h. s.
HEAKS ARVAMA, 1Ko 12:18 nagu Jumal h. on a.
HEA MAA, Mt 13:23 H. m., kannab¨ vilja
HEA MEEL, 1Aj 28:9 teeni kogu sudamest ja h. m.
¨
L 40:8 Sinu tahet taidan ma h. m.
L 149:4 Jehooval on h. m. oma rahvast
Lu 3:22 oled mu armas poeg, mul on sinust
¨ h. m.
Ro 7:22 Sisimas on mul Jumala seaduse ule h. m.
Ef 6:7 Teenige isandat h. m., otsekui Jehoovat
HEAMEEL,
Hes 18:32 ei tunne h., kui keegi sureb
˜
HEA SONUM, Mt 24:14 H. s. kuulutatakse
¨
Lu 4:43 pean kuulutama h. s., sest lakitatud
¨
Ro 1:16 Ma ¨ ei habene h. s.
1Ko 9:16 hada mulle, kui ma h. s. ei kuuluta!
˜
¨
1Ko 9:23
Seda koike teen ma h. s. parast
˜
HEA SONUMI KUULUTAJA, Ap 21:8 h. s. k. Filippus
¨ ¨
2Ti 4:5
tee
h.
s.
k.
t
o
od
¨
˜
HEASUDAMLIK,
Op
head iseendale
¨
˜ 11:17 H. teeb
˜
HELDEKAELINE, Op 11:25 H. oitseb
1Ti 6:18 h. ja valmis teistega jagama ¨
HELDELT,
5Mo 15:8 Avage talle h. oma kasi
˜
¨
Op 11:24 jagab h., saab uha lisa
Jk 1:5 palugu Jumalat — tema annab h.
HELL, 1Te 2:7 kohtlesime
h.
otsekui imetav ema
¨
Jk 5:11 Jehoova on vaga h. ja halastav
HETK, L 30:5 tema viha kestab vaid h.
HETKELINE,
2Ko 4:17 viletsus, h. ja kerge
¨
HIIDTURANNID, 1Mo 6:4 olid maa peal h. ˜
HIILGAMA, ¨ 1Ko
et h. konega
¨ 2:1 ei tulnud selleks,
¨
¨
HILJAKS JAAMA, Hab 2:3 see laheb taide ega j. h.
¨
¨
HIMURUS, Ro 1:27 suttinud oma h. uksteisest
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HIMUSTAMA, 2Mo 20:17 ei tohi h. teise inimese naist
HIND, 1Ko 7:23 Teid on kalli h. ostetud
˜
¨ ¨ ¨
HINDAMA, 1Te 5:13 H. neid korgelt nende too parast
HING, Hes 18:4 H., kes teeb pattu, peab surema
Mt 22:37 Armasta Jehoovat kogu h.
¨
Ef 6:6 taidavad Jumala tahet kogu h.
Kol 3:23 tehke
¨ kogu h., nagu Jehoovale
HINGAMISPAEV, 2Mo 20:8 Pea alati h.
Mt 12:8 Inimesepoeg on h. isand
¨
Mr 2:27 H. on tehtud inimese parast
˜
Lu 14:5 kukuks poeg voi pull h. kaevu
˜
¨
Kol 2:16 pole oigust oelda, kas peate pidama h.
Heb 4:9 Jumala rahval puhkus otsekui h. puhkus
¨
HIRM, Jes 44:8 argu halvaku teid h.
˜
Lu 21:26 Inimesed lausa norkevad h.
1Jo 4:18 Kes armastab Jumalat, ei tunne h.
¨
HIRMUS, Heb 10:31 H. on langeda Jumala katte
HIRMU TUNDMA, Jes 28:16 Kes sellesse usub, ei t. h.
HISKIJA, 2Ku 19:14, 15 H. palvetas Jehoova ees
¨
HOBUNE, Ilm 6:2 nagin valget h., seljas istujal
¨
Ilm 19:11 nagin taevast avatuna, seal oli valge h.
HOIAK, Ap 17:11 parem h. kui Tessaloonika juutidel
HOIATAMA, Hes 3:17 tuleb sul neid minu nimel h.
˜
˜ ˜
HOIATUS, Hes 33:4 ei vota h. kuulda, mook tuleb
¨
1Ko 10:6 Need sundmused on meile h.
HOIDMA, 1Pe 2:25 naasnud karjase juurde, kes teid h.
¨ ¨
HOMME, 1Ko 15:32 so˜ ogem ja joogem, sest h. sureme
˜
HOMMIKUVALGUS,
rada on kui h.
˜
¨ Op 4:18 oigete
¨
¨
HOMNE, Op 27:1 Ara kiitle h. paeva ule
¨
HOMOSEKSUAALID, 1Ko 6:9 h. ei pari kuningriiki
HOOBID, 2Ko 6:5 h. all, vangis, rahvarahutustes
¨
¨
HOOLETULT,
¨ Jer 48:10 taidab Jehoova ulesannet h.!
1Ti 4:14 Ara suhtu h. andi, mis anti sulle
HOOLETUS, Tn 6:4 mingit h. Taanieli juures ei leitud
˜
HOOLIMA, L 41:1 onnelik, kes viletsast h.
1Pe 5:7 heitke mured, sest ta h. teist
HOOLIMATU, 1Te 4:8 h. mitte inimese, vaid Jumala
HOOLITSEMA, Hes 34:12 h. oma lammaste eest
1Ti 5:8 kes omaste ja pereliikmete eest ei h.
¨
HOOLT KANDMA, 1Ko 12:25 liikmed uksteise eest h.k.
¨
HOONED, Ap 7:48 ei ela katega tehtud h.
˜
¨
¨
HOORAJAD, 1Ko 5:9 lopetaksite labikaimise h.
¨
1Ko 6:9 H. ei pari Jumala kuningriiki
¨
˜
HOORAMA, 1Ko 10:8 argem h., nagu moned
¨
¨
HOORAMISED, Mt 15:19 Sudamest lahtuvad h.
¨
HOORUS, Ap 15:20 hoiduksid h., lambunust ja verest
˜
1Ko 6:18 Pogenege h. eest!
˜
¨
Ga 5:19 h., kolvatus, jultunud kaitumine
¨
Ef 5:3 H. argu isegi mainitagu teie seas
1Te 4:3 Jumal
tahab, et te hoiduksite h.
˜
˜
HUKKAMOIST,˜ 1Ko 11:29 see tombab enda peale h.
HULLJULGE, Op 14:16 rumal on h., enesekindel
˜
¨
HUNT, Jes 11:6 voib h. naha tallekese seltsis
Mt 7:15 tulevad lambanahas, kuid on h.
Lu 10:3 saadan kui tallesid h. keskele
Ap 20:29 tulevad teie sekka hirmsad h.
¨
HUULED, Jes 29:13 nad ulistavad mind h.
Ho 14:2 toome h. ohvrianniks kiitust
¨
Heb 13:15 kiitusohvrit, see tahendab oma h. vilja
˜
HUVID,
Flp
2:21 Koik peavad silmas vaid oma h.
˜
˜
HOBE, Op 2:4 otsid seda nagu h.
¨
Hes 7:19 Nad viskavad oma h. tanavatele
¨ ¨
Sef
˜ 1:18 Nende h. ja kuld ei paasta
HOBEDASULATAJA,
Mal 3:3 istub kui h. ja -puhastaja
˜
HOIVATUD,
Lu 10:40 Marta oli h. toimetustega
˜
¨
HORGUTISED,
Tn 1:5 igapaevase osa kuninglikest h.
¨
˜
HABENEMA, Mr 8:38 Kes h. mind ja mu sonu
˜
Ro 1:16 Ma ei h. head sonumit
¨ ¨
2Ti
midagi h.
¨ 2:15 tootegija, kellel pole
˜
HABI, Esr 9:6 Mul on nii h. tosta silmi
¨ ¨
¨
L 25:3 Ei jaa h. ukski, kes sinule loodab
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¨
2Ti 1:8 Argu olgu sul h. tunnistust anda
¨
Heb 11:16 pole Jumalal nende parast h.
¨
1Pe
4:16 kristlane, ta argu tundku h.
¨
HABISTAMINE,
1Ko
4:14
ei
kirjuta
h., et manitseda
¨
HABITUNNE,
Ef 4:19 Olles minetanud igasuguse h.
¨
¨ ¨
¨
HABIV
A
ARNE,
Ef
5:4
h.
k
aitumine,
rumalad jutud
¨
HADA, L 119:50 See lohutab mind mu h.
Jes 5:20 H. neile, kes nimetavad head halvaks
Jes 38:14 Jehoova, ma olen suures h.
˜
1Ko 9:16 h. mulle, kui ma head sonumit ei kuuluta!
Ilm
¨ 12:12 H. maale ja merele
HADAAEG,
L 46:1 abimees, kes on h. kergesti leitav
¨
HAIRIMA,
1Ko 8:13 kui minu toit mu venda h.
¨
¨
¨
¨
HASTI,
5Mo 10:13 taidaksid kaske, et sul h. laheks
¨
HAVING,
Hes 21:27 H., h., h. toon ma kroonile!
¨
HAVINGUENNUSTUSED,
4Mo
23:23¨ ega lausuta Iisraelile h.
¨
HAVINGUP
AEV, 2Pe 3:7 jumalakartmatute h.
¨
¨
HAVITAMA, 2Te 1:9 nad h. igaveseks, puhitakse
Ilm
11:18
h.
need, kes h. maad
¨ ¨
¨
HAAL, 1Ku 19:12 parast tuld kostis vaikne mahe h.
Joh 5:28 kes on haudades, kuulevad tema h.
˜
Joh
¨ ¨ 10:27 Minu lambad v¨ otavad kuulda mu h.
HA¨ ALETAMA, Lu 23:51 h. ulemkohtu sepitsuste poolt
HULGAMA, 1Sa 12:22 Jehoova ei h. oma rahvast
L 27:10 Kui ka mu isa ja ema mind h.
L 37:28 Jehoova ei h. oma ustavaid
Jes 1:28 kes h. Jehoova, hukkuvad
Jer 2:13 on h. minu, eluveeallika
¨
Heb
13:5 Ma ei h. sind iial, ei jata kunagi maha
¨
HUVITUS, 2Mo 21:36 peab andma h.

I

¨
¨ ¨
IGATSEMA, Ii 14:15 Sa i. oma katetood.
˜
¨
L 84:2 hing i. Jehoova ouede jarele
¨
¨ ¨
Jes 26:9 Mu hing i. su jarele oosel
˜
¨
Flp 1:8 ma i. teie koigi jarele
¨
¨
IGAVENE ELU, Tn 12:2 arkavad uhed i. e., teised
Lu 18:30 saaks tulevasel ajastul i. e.
Joh 3:16 kes usub, ei hukkuks, vaid saaks i. e.
˜
Joh 17:3 saavad i. e., kui opivad tundma sind
˜
˜
Ap 13:48 valmis vastu votma tode, mis viib i. e.
Ro 6:23 kuid Jumal annab kingiks i. e.
˜
1Ti 6:12 Haara kovasti kinni i. e.
¨ ¨
IGAVESTI,˜ 1Mo 3:22 et ta ei sooks seda ega elaks i.
¨
L 37:29 Oiged parivad maa ja elavad sellel i.
˜
Kog 3:14 koik, mida Jumal teeb, kestab i.
˜
¨
1Pe 1:25 Jehoova sona pusib i.
¨
1Jo 2:17 kes taidab Jumala tahet, elab i.
¨
IGAVIK, Kog 3:11 pannud inimeste sudamesse i.
IHAD, Ro 16:18 mitte Kristuse, vaid oma i. orjad
¨
Ef 2:3 toimisime kord oma patuste i. jargi
˜
2Ti 2:22 Pogene noorusea i. eest
1Pe 2:11 hoiduge edaspidigi patustest i.
1Jo 2:16 patused i., silmahimu
˜
IHALDAMA, 1Pe 2:2 I. Jumala sona puhast piima
IHAR, 1Te 4:5 mitte olla talitsematu, i.
˜
IHARUS, Ro 1:26 andnud nad i. voimusesse
˜
Kol 3:5
kolvatus, i.
˜ Surmake
¨ hoorus,
¨ ¨
IHNE, Op 23:6 Ara soo i. leiba
¨
IHU, Ii 33:25 Saagu i. varskemaks kui noores eas
˜
IIOB, Ii 1:9 Kas I. ilma tagamotteta Jumalat kardab
Jk 5:11 olete kuulnud I. vastupidavusest
IISAI, 1Sa 17:12 I. oli kaheksa poega
¨
˜
Jes 11:1 I. kannust kasvab vorse
¨
IISAK, 1Mo 22:9 sidus oma poja I. kasist ja jalust
¨ ¨
¨
IISEBEL, 1Ku 21:23 Koerad soovad I. Jisreeli maatukil
Ilm 2:20 pole rahul sellega, et sa sallid naist I.
¨
IISRAEL, 1Mo 35:10 nimi argu olgu Jaakob, vaid I.
L 135:4 valinud I. eriliseks omandiks
Ga 6:16 Rahu ja halastust Jumala I.

IKE, 1Ku 12:14 isa pani raske i., mina raskema
Mt 11:30 minu i. on hea ja koorem kerge
ILMAASJATA, Mt 15:9 Nad teenivad mind i.
ILMSIKSSAAMINE, Ro 8:19 Ootab Jumala poegade i.
ILMUTAMA, 1Ko 2:10 meile on Jumal i. vaimu kaudu
Ef 3:5
˜ saladus
¨ on i. apostlitele
¨
ILU,
himusta sudames tema i.
˜ Op 6:25 Ara
˜
˜
Op 31:30 Voluvus voib petta ja i. kaduda
¨
¨
¨
¨
Hes 28:17 Su i. parast laks su suda ulbeks
¨
¨
ILUS MAA, Tn 11:45 i. m. puha mae vahele
IMELINE, L 139:14 olen nii i. loodud
IMESTAMA, 1Pe 4:4 Nad i., et te ei jookse nendega
IMETLEMA, L 27:4 i. tema templit
IND, Jes 37:32 Jehoova
tuline i. teeb seda
¨
¨
˜
INETU, Ef 4:29 Argu tulgu teie suust uhtki i. sona
¨
¨
INGEL, 1Mo 28:12 kaisid ules-alla Jumala i.
2Ku 19:35 i. tappis 185 000 meest
Ii 4:18 oma i. leiab ta vigu
˜
L 34:7 Jehoova i. kaitseb koiki
¨ ¨
Tn 3:28 Jumal saatis i. ja paastis oma teenijad
˜
˜
Ho 12:4 [Jaakob] voitles i. ja sai voidu
Mt 13:41 saadab oma i. ja need koguvad
Mt 22:30 ollakse nagu i. taevas
¨
Mt 24:31 ¨i. koguvad tema aravalitud kokku
¨
Ap 5:19 Oosel avas Jehoova i. vangla uksed
¨ ¨
Ap 12:11 Jehoova saatis i. ja paastis mu
¨
1Ko 4:9 oleme saanud vaatemanguks i.
˜
¨
1Ko 6:3 hakkame moistma kohut i. ule?
˜
˜ ˜
Heb 13:2 moned on enese teadmata voorustanud i.
˜
˜
1Pe 1:12 Seda koike soovivad i. moista
¨ ¨
Ju 6 i., kes ei jaanud
˜ oma algsele¨ kohale
¨
INIMESEKARTUS, Op 29:25 I. on puunispaelaks
INIMESEPOEG, Tn 7:13 taeva pilvedega tuli i. sarnane
˜
¨
¨
Mt 10:23 ei joua linnu labi kaia, enne kui I. tuleb
¨
Lu 21:27 n
nad I. tulevat pilve sees
¨ aevad
¨
INIMESEPU¨ UDJAD,
Mt 4:19 ma teen teist i.
¨
INIMESEROOVIJA, 5Mo 24:7 siis peab see i. surema
˜
INIMESETAPJA, 4Mo 35:6 kuhu saaks pogeneda i.
INNUKAS, Ro 10:2 teenivad Jumalat i., kuid mitte
¨
Tt 2:14 rahvaks, i. tegema haid tegusid
¨
˜
INNUKUS, L 69:9 I. su koja parast poleb mu sees
˜
INNUSTAMA, Tt 1:9 voiks i. teisi ja noomida
¨
¨
INNUSTAV, Ap 13:15 kui on midagi i. oelda, oelge
˜
INNUSTUS, 1Ko 14:31 saada opetust ja i.
¨
ISA, 1Mo 2:24 jatab maha oma i. ja ema
¨
L 2:7 tana sai minust su i.
L 89:26 Sina oled mu i., mu Jumal
L 103:13 Nagu i. poegadele, halastab Jehoova
Jes 9:6 antakse nimeks Igavene I.
¨
Mt 6:9 Meie I., puhitsetud saagu sinu nimi
¨
Mt 23:9 arge nimetage kedagi maa peal i.
Lu 2:49 Kas te ei teadnud, et olen oma I. kojas?
Lu 15:20 I. jooksis talle vastu, kallistas teda
¨
˜
Joh 5:20 I. Pojasse kiindunud, naitab talle koike
¨
Joh 10:30 Mina ja I. oleme uks
Joh 14:6 Keegi ei saa I. juurde muidu
¨
¨
Joh 14:9 nainud mind, see on nainud ka I.
˜
Joh 14:28 I. on minust korgem
˜ ˜
¨
Joh 14:28 olete roomsad, et ma lahen I. juurde
ISAND, 5Mo 10:17 Jehoova on i. i.
Mt 6:24 Keegi ei saa teenida kahte i.
¨ ¨
Mt 7:22 I., I., kas me pole prohvetlikult raakinud
˜
¨ ¨
Mt 9:38 paluge loikuse i., et saadaks tootegijaid
¨
Mt 22:44 Jehoova utles mu i.
Ro 6:14 Patt ei tohi olla teie i.
Ro 14:4 Jumal on tema i. ja otsustab
1Ko 8:5 on ju palju jumalaid ja i.
Kol 4:1 teate, et ka teil on i. taevas
ISATA LAPSED, L 68:5 I. l. isa, lesknaiste kaitsja
˜ ˜
˜
ISEENESE, 2Ko 12:15 annan roomuga koik, ka i.
¨
ISEMEELSED, 2Pe 2:10 Nad on ulbed ja i.

ISEMEELSUS – JUMALATEENIMINE
˜
ISEMEELSUS,
Op 1:32 kogenematuid hukutab i.
¨
ISEPAISELT, 1Te 5:14 hoiatage neid, kes toimivad i.
2Te 3:6 hoiaksite eemale, kes toimib i.
ISIKSUS, Ef 4:24 riietuda uude i.
˜
Kol 3:9 Votke seljast vana i.
ISSAND. Vt ISAND.
¨
ISTUMA, L 110:1 I. mu paremale kaele, kuni
¨ ¨
ISTUTAMA, Jes 65:22 ega i. teistele soomiseks
1Ko 3:6 Mina i., Apollos kastis, Jumal andis kasvu

J

¨
JAAH, 2Mo 15:2 Mu tugevus ja vagi on J.
˜
Jes 12:2 sest J., Jehoova, on mu joud
JAAHI KIITMA, L 146:1 K. J.! Kiida, mu hing
˜
˜
L 150:6 Koik, kel on eluohku, k. J.!
¨
Ilm 19:1 suurt hulka rahvast utlemas: k. J.!
JAAKOB, 1Mo 32:24 mees hakkas J. maadlema
JAAKOBUS 1, Lu 6:16 J. poeg Juudas ning
˜ ˜
JAAKOBUS 2, Ap 12:2 tappis moogaga J.
JAAKOBUS 3, Mr 15:40 J. Noorema ema Maarja
JAAKOBUS 4, Mt 13:55 ta vennad J., Joosep
˜
˜
˜
Ap 15:13 lopetanud, vottis sona J.
1Ko 15:7 ilmutas end J., siis apostlitele
Jk 1:1 J., Jumala ja Kristuse orjalt
JAH, Mt 5:37 Teie j. olgu j. ning ei olgu ei
JAKSAMA, 1Mo 33:14 kuidas kariloomad ja lapsed j.
¨
JALAD, Jes 35:6 j. vigane huppab kui hirv
¨
˜
Jes 52:7 kaunid selle j., kes toob haid sonumeid
¨
Joh 13:5 hakkas pesema jungrite j.
Ro 16:20 Jumal heidab Saatana teie j. alla
JALGE ALLA, Heb 10:29 Jumala poja j. a. tallanud
¨
JANU, Jes 49:10 Neil pole nalga ega j.
Joh 7:37 Kui kellelgi on j., siis tulgu minu juurde
˜
JANUSED, Jes 55:1 Tulge, koik j., vee juurde!
JEESUS, Mt 1:21 Pane talle nimeks J.
˜
JEFTA, Koh 11:30 andis J. Jehoovale tootuse
JEHOOVA, 2Mo 3:15 J. on igavesti mu nimi
2Mo 5:2 Kes on J.? Mina ei tunne mingit J.
˜
2Mo 6:3 oma nime J. kohta ma koike ei avaldanud
˜
2Mo 7:5 egiptlased moistavad, et mina olen J.
¨ ¨
2Mo 20:7 ei tohi kasutada J. nime vaaritul viisi
¨
5Mo 6:5 Armasta J., kogu sudamest
˜
5Mo 7:9 J. on toeline Jumal, ustav Jumal
¨
˜
L 83:18 nimi on J., uksi korgeim
Jes 42:8 Mina olen J. See mu nimi
Hes 39:7 tuleb tunnistada, et mina olen J.
¨
Ho 12:5 Tema on J., vagede Jumal
Mal 3:6 Mina olen J., mina ei muutu
¨
Mr 12:29 J., meie Jumal J., on uks ja ainus
JEHOOVA KARTUS, L 19:9 J. k. on hea
L˜ 111:10 J. k. on tarkuse algus
¨
Op 8:13 J. k.¨ tahendab vihata halba
¨
JEHOOVA PAEV, Jl 2:1 J. p. tuleb! See on lahedal!
¨
Am 5:18 Mida J. p. teile tahendab?
¨
Sef 1:14 J. suur p. on lahedal
¨ ¨
1Te 5:2 J. p. tuleb justnagu varas oosel
¨
¨
2Te 2:2 vaidetakse, et J. p. on juba kaes
2Pe 3:12 hoolega meeles pidades J. p.
JEREMIJA, Jer 38:6 heitsid J. veemahutisse
JERUUSALEMM, Jos 18:28 Jebuusi ehk J.
¨
¨
Tn 9:25 kask J. taastada ja ules ehitada
Mt 23:37 J., J., kes tapad prohveteid
¨
¨
Lu 2:41 tavaks kaia J. paasapuha pidamas
¨
˜
¨
¨
Lu 21:20 naete, et sojavaed on J. umber piiranud
¨ ¨
Lu 21:24 J. jaab teiste rahvaste tallata
¨
˜
Ap 5:28 olete taitnud J. oma opetusega
Ap 15:2 J. apostlite ja vanemate juurde
¨
Ga 4:26 ulal asuv J. on vaba, tema on meie ema
Heb 12:22 olete tulnud taevase J. juurde
Ilm 3:12 Uus J., laskub alla taevast
Ilm 21:2 Uus J. laskus alla taevast, otsekui pruut
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JOHANNES 1, Mt 21:25 Kust oli J. ristimine?
Mr 1:9 J. ristis Jeesuse Jordanis
JOHANNES 2, Joh 1:42 Sina oled Siimon, J. poeg
JOHANNES
ja tema venda J.
˜ 3, Mt 4:21 Jaakobust
˜
¨ ¨
JOODIK, Op˜ 23:21 j. ja ogard
¨
¨ jaavad vaeseks
1Ko 5:11 lopetaksite labikaimise j.
¨
1Ko 6:10 j. ei pari Jumala kuningriiki
JOOGIOHVER, Flp 2:17 isegi kui mind valatakse j.
˜
JOOKS, Kog 9:11˜ kiire ei voida alati
¨ j.
2Ti 4:7 olen j. lopetanud, usu sailitanud
JOOKSMA, 1Ko¨ 9:24 J. nii, et teie selle saate
Ga 5:7 Te j. hasti. Kes takistas
˜
JOONA, Jn 2:1 J. palvetas ˜ kala kohus
JOONATAN, 1Sa 18:3 J. solmis Taavetiga lepingu
¨
1Sa 23:16 J. laks Taaveti juurde ja aitas
JOOSAFAT, 2Aj 20:3 Siis haaras J. hirm.
JOOSEP, 1Mo 39:23 Jehoova oli J., lasi korda minna
Lu 4:22 Kas see pole mitte J. poeg?
JOOSIJA, 2Ku 22:1 J. valitses 31 aastat
JOOSUA, 2Mo 33:11 teener ja abiline J., Nuuni poeg
JORDAN, Jos 3:13 katkeb J. veevool
2Ku 5:10 pese end seitse korda J. ¨ ¨
JUHATAMA, L 48:14 Jumal j. meid nuud ja alati
Ro 12:8 kui keegi teisi j., tehku hoolsalt
1Te 5:12 pidage lugu neist, kes j. teid
˜
JUHATUS, Mt 5:3 moistavad, et vajavad Jumala j.
Ga 5:25
˜ otsigem alati vaimu j. ˜
JUHT, Op 28:16
J. kuritarvitab voimu
¨
Mt 23:10 uks on teie j. — Kristus
¨
˜
JUHTIMA, Jer˜ 10:23 pole randuri voimuses j. sammu
JUHTIMINE, Op 11:14 pole tarka¨ j., rahvas langeb
JULGE,
Jos 1:7 Ole ainult j. ja hasti tugev
˜
˜
˜
Op 28:1 oiged on j. nagu
˜ lovi
¨
JULGEOLEK, Jes 32:17 oiguse vili on pusiv rahu ja j.
JULGESTI,
1Ku 4:25
Juuda ja Iisrael elasid j.
˜
¨
Op 3:23 Siis kaid oma teed j.
Ho 2:18 lasen oma
¨ ¨ rahval elada˜ j.
Ap 4:31 ning raakisid Jumala sona j.
¨ ¨
˜
Ef 6:20 Palvetage, et ma raagiksin
¨ seda sonumit j.
JULGUS, 2Aj 15:7 olge tugevad ja arge kaotage j.
¨
Ap 28:15 Neid
n
ahes
Paulus
sai
j.
˜
1Te 2:2 votsime oma Jumala abiga j. kokku
˜
JULGUSTAMA, Ro 1:12 voiksime usuga vastastikku j.
¨
Ro 15:4 Puhakiri j., et meil oleks lootust
2Ko 1:3 isa, kes j. meid igas olukorras
2Ko 1:4 et me
¨ suudaksime j. neid
Kol 3:16 j. uksteist psalmidega
1Te 2:11 me ergutasime,
j. ja innustasime ¨
¨
Heb 10:25 j. uksteist — seda enam, mida lahemale
˜
JULTUMUS,
1Sa 15:23 j. sama mis
˜
¨ noidumine
Op 11:2 Kui tuleb j., tuleb ka habi
JULTUNUD, 5Mo
¨ 17:12 mees, kes on j. ega kuula
JULTUNUD KAITUMINE, Ga 5:19 hoorus, j. k.
2Pe 2:7 muserdas kurjade j. k.
JUMAL, 5Mo 10:17 Jehoova on j. J.
¨
Mt 27:46 mu
¨ J., miks oled mu maha jatnud?
¨
Joh 1:18 Ukski inimene ei ole J. kunagi nainud
˜
˜
Joh 17:3 opivad tundma sind, ainsat toelist J.
¨
¨
Joh 20:17 lahen ules oma J.
¨ ja teie J. juurde
1Ko 8:4 on olemas ainult uks J.
2Ko 4:4¨ selle maailma
j. on teinud pimedaks
˜
Ef 4:6 uks J. ja koikide Isa
¨
2Ti 3:16 Kogu puhakiri on J. ning kasulik
1Jo 4:8 J. on armastus
JUMALAKARTLIKULT, 2Ti 3:12 soovivad elada j.
JUMALA LAEGAS, 2Sa 6:6 haaras Ussa J. l. kinni
1Aj 15:2 J.˜ l. ei tohi kanda keegi peale
¨ leviitide
JUMALA SONA, Jes 40:8 aga J. s. pusib igavesti
˜
¨
¨
Mr 7:13 heidate
˜ J. s. korvale parimuse parast
1Te 2:13 ei votnud vastu inimeste, vaid J. s.
˜
˜
Heb 4:12 J. s. on elav ja mojuvoimas
JUMALATEENIMINE, 1Ti 6:6 toob j. suurt tulu
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JUMALATU,
L 37:10 viivuke, ja j. pole enam
˜
Op
˜ 12:10 j. halastuski on julm ¨
Op
˜ 15:8 J. ohver on Jehoovale jale
Op
˜ 15:29 Jehoova on j. kaugel
¨
Op 29:2 j. valitsedes rahvas agab
˜
˜
Jes 26:10 kui j. armu anda,
¨ ei opi oigust
Jes 57:21 J. ei ole rahu, utleb Jumal
JUMALA VAIM, 1Aj 28:12 ehitusplaanid J. v. kaudu
JUUDA, 1Mo 49:10 J. ei lahku valitsuskepp
¨ ¨
˜
˜
¨
JUUDAS, Mt 27:3 J. suumepiina, toi 30 hobetukki
JUUDI MEES,
˜ Sak 8:23 haaravad kinni j. m. kuuest
JUUKSED, Op 16:31 Hallid j. on kaunis kroon
¨
1Ko 11:14 mehele on pikad j. habiks
¨
JUUKSEKARV, Mt¨ 10:30 j. teie peas on ara loetud
Lu 21:18 ei kao ukski j. teie peast
˜
JUUR, Lu 8:13 votavad vastu, aga
neis
pole
j. ¨
¨ ¨
JUURDLEMA, 1Pe 1:10 uurisid paastet ja j. selle ule
JUURDUMA, Kol 2:7 Olge temasse j., seiske usus
JUURESOLEK. Vt KOHALOLEK.
JUURETIS, Mt 13:33 Taeva kuningriik sarnaneb j.
1Ko 5:6 natuke j. paneb hapnema kogu taina?
JUUT, Ro 3:29 Kas Jumal on ainult j. Jumal?
1Ko
9:20 J. olen ma otsekui j.
˜
¨
JOGI,
Ilm 12:16 maa avas oma suu ja neelas ara j.
˜
JOUD, L 29:11 annab oma rahvale j.
¨
L 31:10 Mu j. raugeb mu eksimuse parast
¨
L˜ 84:7 saavad
rannakul j. juurde
¨
Op
˜ 3:27 Ara keela head, kui j. aidata
˜
Op
17:22
rusukspekstud
vaim votab viimsegi j.
˜
Op 24:10 Kui raskel ajal meelt heidad, j. kasin
Jes 40:31 kes loodavad, saavad uut j.
Mt 11:28 Tulge minu juurde, saate uut j. ¨
¨
Mr 5:30 tundis Jeesus, et j. oli temast valja lainud
˜
Mr 12:30 Armasta Jehoovat, kogu moistuse ja j.
¨
¨
2Ko 4:7 j., mis uletab tavaparase, tuleb Jumalalt
Flp 2:13 Jumal annab j., et tahaksite tegutseda
˜
¨
Flp 4:13 suudan koike tanu temale, kes
¨ annab j.
Ilm
˜ 3:8 Ma tean, et sul on j., olgugi vahe
JOUDU
AMMUTAMA, 1Sa 30:6 Taavet a. j. Jehoovalt
¨
¨
JALE
LAASTAJA, Mt 24:15 puhas paigas seismas j. l.
¨
JALESTAMA,
Ro 12:9 J. halba, hoidke kinni heast
¨
JALGIMA, Ef 5:15 J., et te elaks nagu targad
˜
1Ti
4:16
J.
ennast
ja ¨ seda, kuidas sa opetad
¨
JALJED,
1Pe 2:21 et kaiksite hoolsalt tema j.
¨
˜
JARELDUS,
¨
¨ Kog 12:13 J. koigest, mida on kuuldud
JARELEP
uurige, tehke j.
¨
¨ ARIMISED, 5Mo 13:14
¨ ¨
JARELK
AIJA, Mt 19:21 muu vara, saa minu j.
¨
˜
JARELNOPPIMA,
3Mo
19:9
ei
tohi
poldu j.
¨
JARELTULIJAD, 1Mo 3:15 sinu j. ja tema j. vahele
¨
1Mo 22:17 palju j. nagu tahti taevas
˜
Jes 65:23 Jehoova onnistab
neid
¨
˜ ja nende
¨ j.
Ga
parijad tootuse jargi
¨ 3:29 Aabrahami j.,
¨
˜
JARGNEMA, Mt 4:20 jatsid vorgud maha ja j. talle
Joh 10:27 Minu lambad j. mulle
˜
¨
Ilm
¨ 14:4 Nad j. Tallele koikjale, kuhu ta laheb
JARJEKORD,
¨ ¨
¨ 1Ko 15:23 omas j.: Kristus esimesena
JAAGITU PUHENDUMUS,
2Mo
34:14 Jehoova
on Jumal, kes ootab j. p.
¨
¨
Ul
¨ ¨ 8:6 j. p. jareleandmatu kui surmavald
JA¨ AMA, Lu 22:28 on mu katsumustes minu juurde j.
˜
JUNGER, Mt 28:19
et saaksid˜ j.
¨ opetage,
˜
Joh 8:31 Kui jargite opetust, olete toesti minu j.
˜
Joh 13:35 tunnevad koik, et olete minu j., kui
¨
1Ko 7:39 vaba abielluma — kuid uksnes Kristuse j.

K

¨
KAAL,
3Mo 19:36 Teil olgu tapne k.
˜
¨
Op 11:1 Valetavad k. Jehoovale jaledad
¨
KAALEB, 4Mo 13:30 K. uritas rahvast rahustada
4Mo 14:24 K. on aga teistsuguse vaimuga
KAALUKAS, Mt 23:23 ei hooli, mis seaduses k.
KAALUMA, Tn 5:27 k. ja leitud kerge olevat

¨
˜
KAAMEL, Mt 19:24 k. kergem minna labi noelasilma
KAANA, Joh 2:1 toimus Galilea K. pulmapidu
˜
KAASA TUNDMA, Heb 4:15 suudaks norkustes
¨ k.
¨ t.
KAASMAALASED, 1Te 2:14 kannatanud k. kae labi
KAASTUNDLIK, 2Mo 34:6 Jehoova on halastav ja k.
1Jo 3:17
¨ ¨ venda puuduses, ent ei tegutse k.
KAASTOOLISED, 1Ko 3:9 Meie oleme Jumala k.
KADE, 1Ko 13:4
Armastus ei ole k.
˜
¨
KADEDUS, Op 14:30 k.
¨ on m¨ adanik luudes
KADESTAMA, L 37:1 ara k. ulekohtuseid
L 106:16 hakkasid k. Moosest
¨
¨
KADUMATU, 1Ko 15:42 ules aratatakse k.
KADUNUD, L 119:176 olen eksinud nagu k. lammas
Hes 34:4 Te ei otsi k., vaid valitsete karmilt
¨ ¨
Lu 15:24 Mu poeg oli k., kuid on nuud leitud!
¨
KAEBLEJAD, Ju 16 nurisejad, elu ule
˜ k.
KAEBUS,
˜ Kol 3:13 kui kellelgi on pohjust k.
KAEV, Op 5:15 Joo vett oma k. ¨
KAHEKAUPA, Lu 10:1 saatis 70 jungrit k. enda ees
KAHETSEMA, Ap 3:19 k. oma patte ja muutke end
Ap 17:30 annab teada, et neil tuleks patte k.
¨
Ro 2:4 Jumal argitab sind patte k.?
2Ko 7:10 Kurvastus ajendab k.
Ilm 16:11 nad teotasid taeva Jumalat
ega k. ˜ ˜
¨
KAHETSEV, Lu 15:7 k. patuse parast rohkem roomu
KAHEVAHEL OLEMA,
1Ku
18:21
Eelija:
kaua
o. k.?
¨
KAHJU, Mt 9:36 Nahes rahvahulki, hakkas tal k.
Mt 20:34 Jeesusel hakkas k., puudutas silmi
KAHJU TEGEMA,
Ro 8:31 Jumal meie poolt, kes suudaks meile k. t.?
KAHTLEMA, Mt 21:21 kui te usuksite ega k.
KAHTLEMATA, Jk 1:6 palugu usus, ilma k.
KAHTLUSED, Ju 22 Tundke kaasa neile, kel on k.
KAIN, 1Jo 3:12 ei tohi olla nagu K., kes tappis venna
KAITSE, Kog 7:12 tarkus on k., nagu
ka raha
¨
Flp 3:1 sama
on k.
˜ kirjutada¨ pole tulikas, teile
¨
KAITSMA, Op 4:23 K. sudant, sellest
lahtub elu
¨
Joh 17:12 k. neid sinu nime parast
˜
Flp 1:7 head sonumit k. ja kuulutamist seadustada
KAKSTEIST, Mr 3:14 k. meest, nimetas apostliteks
˜
¨
KALA, Jn 1:17˜ Joona oli k. k¨ ohus kolm paeva
Joh 21:11 vorgu, mis oli tais suuri k.
¨
KALDUMA, 1Mo 8:21 suda k. halva poole
¨
˜
KALGISTUMA, Heb 3:13 suda ei k. patu¨ veetluse tottu
KALJU, 4Mo 20:10 Kas peame k. vee valja tooma?
¨
5Mo 32:4 Tema on k., tema teod taiuslikud
Mt 7:24 ehitas oma maja k.
KALLIKS PIDAMA, Ef 5:29 toidab seda ja p. seda k.
Flp 2:29 p. niisuguseid mehi k.
¨
KALLIS, Tn 9:23 oled
Jumalale vaga k.
¨
1Ko 16:18 Seeparast pidage selliseid mehi k.
1Pe 1:19 veatu ja puhta Talle k. verega
KAMBRID, Jes 26:20 Mine, mu rahvas, oma k.
KANA, Mt 23:37 nagu k. kogub tibud
tiibade
alla
˜
˜
KANDMA, Ro 15:1˜ tugevad k. norkade norkusi
¨
KANGEKAELNE,
Op 29:1 parast noomimist k.
˜
Ap 19:9 moned k. keeldusid uskumast
KANGELANE,
˜
Op 16:32 Kes ei˜ vihastu kergesti, on parem kui k.
KANNATAMA, Op 27:12 kogenematud saavad k.
¨
Ro 8:17 kaasparijad,
kui me k.˜ koos Kristusega
¨
1Ko 12:26 Kui uks liige k., k. koik teised temaga
¨
Flp 1:29 au k. tema parast
1Pe 2:20 kui te k. head tehes
˜
1Pe 3:14 kui peaksite k., ˜ et teete, mis oige
1Pe 5:9 samal moel
˜ k. koik vennad
¨
KANNATAMATU, Op 14:29 k. naitab oma rumalust
KANNATLIK, Neh 9:30 olid nendega k. palju aastaid
¨ ¨
Mi 7:7 Ma ootan k.
¨ oma paaste Jumalat
Ro 9:22 Jumal vaga k. sallinud vihaaluseid
1Ko 13:4 Armastus on k. ja lahke
˜
1Te 5:14 olge k. koigiga

KANNATLIKKUS – KINNITAMA
¨
Jk 5:8 Olge teiegi k., suda olgu kindel
2Pe 3:9 Jehoova ˜ei viivita, vaid on k.
˜
¨
KANNATLIKKUS, Op 25:15 K. voidetakse ulem
¨
¨ ¨
2Pe 3:15 isanda k. tahendab paastet
˜
KANNATUSED, Ro 8:18 k. pole midagi vorreldes
¨
¨ ¨
Heb 2:10 k. kaudu
taiuslikuks paaste teerajaja
¨
¨
KARI, Lu 12:32 Ara karda, vaike k.
˜
KARIKAS, Mt 20:22 voite juua k., millest mul tuleb
¨
Lu 22:20 See k. sumboliseerib uut lepingut
˜
¨
Lu 22:42 vota see k. minult ara
¨
˜
¨ ¨
1Ko 11:25 Samamoodi tegi ta k. parast ohtusooki
¨ ¨
KARISTAMA, Jer 30:11 k. sind parajal maaral
˜
Ilm 3:19 noomin ja k. ¨ koiki, kes on mulle armsad
˜ ˜
KARISTUS, Heb 12:11 Ukski k. ei too esialgu roomu
KARJA HOIDMA, 1Pe 5:2 h. teie hoolde usaldatud k.
¨ ¨
KARJAMAA, Jes 30:23 soovad loomad avaral k.
KARJANE, L 23:1 Jehoova on mu k.
Jes 40:11 Ta hoiab oma karja kui k.
¨
Hes 34:2 Hada k., kes toidavad iseendid!
˜
¨
Hes 37:24 Taavet kuningas, neil koigil on uks k.
¨ ¨
Sak 13:7 Loo k., lambad jooksevad laiali
Mt 9:36 inimesed olid nagu lambad, kel pole k.
Joh 10:11 Mina olen hea k. Hea k. annab elu
Joh 10:14 Mina olen hea k., tunnen oma lambaid
¨
¨
Joh 10:16 Siis on uks kari ja uks k.
Ap 20:28 et te k. hoiaksite Jumala kogudust
˜
˜
Ef 4:11˜ seadnud moned k. ja opetajateks
˜
˜
KARM, Op 15:1 k. sona ohutab viha
¨
Kol 3:19 armastage naist, arge olge k.
¨
2Ti 3:1 viimseil paevil tulevad k. ajad
˜
KARTMA, 1Mo
maa peal
¨ 9:2 Teid k. koik loomad
¨
2Aj 20:15 Arge k. seda suurt vaehulka
Ii 31:34 Kas olen k. rahvahulga arvamust
L 23:4 ei k. kurja, sest oled minuga
L 56:4 loodan Jumalale, ei ma k.
˜
L 118:6 Jehoova
on mu korval, ma ei k.
¨
Jes 41:10 Ara k., sest mina olen sinuga
¨
˜
Lu 12:4 arge k. neid, kes voivad tappa keha
Joh 20:19¨ uksed lukku pannud, sest k. juute
Ilm 2:10 Ara k. seda, mida sul tuleb kannatada
¨ ¨
˜
KARTMATUD, Flp 1:14 k., raakima Jumala sona
KARTUS, L 19:9 Jehoova k. on hea
¨ ¨
˜
¨ ¨
KARU, 1Sa 17:37 paastis mind lovi ja k. kuusist
˜
˜
KASTE, 5Mo 32:2 mu sonad norguvad kui k.
˜
¨
KASTEPIISAD, L 110:3 noorte sodalaste vagi nagu k.
KASTMA,
1Ko
3:6
Mina
istutasin,
Apollos k.
˜
¨ ¨ ¨
KASU, Op 14:23 Igasugusest toorugamisest on k.
˜
˜
1Ko 6:12 Koik on lubatud, aga koigest pole k.
¨ ¨
1Ko 7:35 Seda ma raagin teie enda k.
¨
1Ko 10:24
¨ Igauks taotlegu teise, mitte enda k.
Flp 2:4 Arge pidage silmas enda, vaid ka teiste k.
KASUKS OLEMA, 5Mo 8:16 et see o. teile k. tulevikus
˜
KASULIK, Jes 48:17 kes opetab sulle, mis k.
¨
2Ti 3:16 puhakiri on Jumalalt ning k.
¨
¨
¨ ¨
KASUTAMA, 1Ko 7:31 maailma k., argu taiel maaral
¨
KATE, 2Ko 3:15 on k. nende sudame peal
¨
¨
KATKUD, Lu 21:11 tuleb k. ja naljahadasid
˜
KATMA, 1Ko 11:6 Kui naine pead ei k., loigaku
¨ ¨
KATSUMUSED, Lu 22:28 on mu k. minu juurde jaanud
1Ko 10:13 k., mida inimesed ikka kogevad
˜ ˜
Jk 1:2 Pidage
roomuks, kui tabavad k.
˜
Jk 1:12 Onnelik, kes peab k. vastu
¨
KAUGEL, Ap 17:27 pole ta k. mitte uhestki meist
˜
KAUNISTAMA, Tt 2:10 et k. igati Jumala opetust
˜
KAUPMEHED, Ilm 18:3 k. tema tottu rikkaks saanud
¨
KAVALDAMA, Jer
20:7
Jehoova,
sa
k.
mu
ule
˜
˜
KAVATSUSED,
Op 15:22 Nou pidamata nurjuvad k.
˜
¨
Op 19:21 Inimese sudames palju k.
¨
KEEFAS, 1Ko 15:5 ilmutas K. ja kaheteistkumnele
¨ ¨
Ga 2:11 K. tuli, raakisin otsekoheselt
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¨
KEEL, 1Mo 11:7 segame ara nende k.
˜
L˜ 34:13 hoidku k. kurja konelemast
˜
Op
˜ 18:21 Surm ja elu on k. voimuses
Op 25:15 mahe k. murrab luu
˜
Jes 35:6 keeletu k. hoiskab
˜
Jes 50:4 Jehoova andnud opetatud k.
Sef 3:9 Sel ajal annan rahvastele puhta k.
¨
˜
Sak 8:23 Kumme meest koigist k.
¨ ¨
Ap 2:4 hakkasid raakima eri k.
˜ ˜
¨ ¨
1Ko 13:8 vooraste k. raakimise and lakkab
˜ ˜
¨ ¨
1Ko 14:22 vooraste k. raakimine uskmatute jaoks
Jk 1:26 aga ei talitse oma k.
¨
Jk 3:8 k. ei suuda taltsutada ukski
˜
Ilm 7:9 koigist rahvastest, suguharudest ja k.
KEELAMA,
˜
¨ L 84:11 Jehoova ei k. head neile
Op 3:27 Ara k. head neile, kes vajavad
˜
Ap 5:28 k.
¨ rangelt, et tema nimel ei opetaks
1Ko 7:5 Arge k. end teineteisele
˜
KEELETU, Jes 35:6˜ k. keel hoiskab
KEELT PEKSMA, Op 20:19 kelle meeldib k. p.
¨
KEERUB, 1Mo 3:24 pani Eedeni aia idakulge k.
¨ ¨
˜
Hes 28:14 m˜ aarasin kaitsjaks kui voitud k.
KEEVALINE, Op 19:19
K.
peab
kallist
hinda
maksma
¨
˜
KEHA, Mt 10:28 Arge kartke neid, kes voivad tappa k.
¨ ¨
¨
Mt 26:26 sooge. See sumboliseerib minu k.
¨
Ro 6:13 andke oma k. Jumala kasutusse
Ro 12:1 andke oma k. elavaks ohvriks
¨
1Ko 7:4 mehel pole voli k. ule, vaid naisel
¨
¨
1Ko 15:44 Kulvatakse maine k., aratatakse vaimne
Flp 3:21 kes muudab meie mannetu k.
¨
1Te 4:4 tuleks hoida oma k. puhana ja au sees
KEHALIIGE, 1Ko 12:18 pannud iga k. oma kohale
KEISER, Mt 22:17 Kas maksta k. pearahamaksu?
Mr 12:17 Andke k., mis kuulub k., ja Jumalale
˜
Joh 19:12 Kui vabaks lased, ei ole sa k. sober!
Joh 19:15 Meil pole muud kuningat kui k.
¨
˜
Ap 25:11 soovin, et mu ule moistaks kohut k.!
KERGENDUS, 2Te 1:7 teie, kes kannatate, saate k.
¨
¨
KIBEDASTI,˜ Mt 26:75 Peetrus laks valja, nuttis k.
¨
KIBEDUS, Op 14:10 Suda tunneb omaenese k.
¨
KIIDETU, 2Ko 6:8 aus ja habis, laimatuna ja k.
¨
¨
KIILAKAS, 2Ku 2:23 Mine ules, k.! Mine ules, k.!
KIILAS, 3Mo 13:40 Kui ta muutub k., on ta puhas
3Mo 21:5 Preestrid ei tohi pead k. ajada
KIINDUMA, Mt˜ 10:37 rohkem k. kui minusse
¨
KIINDUMUS, Op 8:30 tundsin tema sugavat k.
˜
KIITLEMA, 1Ko 1:31 Kes k., pohjuseks olgu Jehoova
KIITMA,
L
147:1
kui
meeldiv
ja
hea
on
teda k.
˜
Op 27:2 K. sind keegi teine
1Ko 11:2 Ma k. teid, sest peate mind meeles
¨ ¨
¨
KIITUS,
1Aj 16:25 Jehoova vaarib ulimat k.
˜
¨
Op 27:21 nii katsub k. labi inimese
KIITUSOHVER, Heb 13:15 Toogem Jumalale k.
¨
KILP, L 84:11 Jehoova on paike ja k.
KINDLAD, 1Ko 15:58 olge k., vankumatud
¨
KINDLAKS TEGEMA, Flp 1:10 t. k., mis on esmatahtis
KINDLALT SEISMA, 1Ko 16:13 s. k. usus
˜
Kol 2:7 s. k. usus, nagu teid on opetatud
¨
¨
KINDLASTI, Ap 17:31 k., sest ta on ules aratanud
KINDLUS, L 18:2 Jehoova on mu kalju ja k.
Jes 25:4 k. viletsale, k. vaesele kitsikuses
2Ko 10:4 relvad Jumalalt, suudavad purustada k.
KINDLUSTUNNE, 2Ko 5:6 oleme alati tulvil k.
KINK, Ro 6:23 Jumal annab k. igavese elu
˜
KINNI HOIDMA, Ro 12:9 h. kovasti k. heast
˜
Flp 2:16 h. kindlalt k. elu sonast
¨
KINNI PIDAMA, Joh 14:15 armastate,
p. k. kaskudest
¨
KINNI SIDUMA, 5Mo 25:4 Arge s. k. pulli suud
Mt 16:19 k. s. maa peal, on juba k. s. taevas
˜
¨
KINNITAMA, Jes 35:3 K. norku kasi
Lu 22:32 Kui oled kahetsenud, k. vendade usku
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˜
KIRJUTAMA, Tn 5:5 sormed,
˜ hakkasid k. seinale
Ro 15:4 varem
k., on k. opetuseks
¨
¨
1Ko 4:6 Ara mine ule selle, mis on k. ˜
KISA, Ef 4:31 viha, raev, k. ja solvavad sonad
KISKJAD, 3Mo 26:6 Ma vabastan maa k.
Hes 34:25 vabastan maa kurjadest k.
¨
KITSAS, Mt 7:13 Minge sisse k. varavast
KITSED, Mt 25:32 nagu karjane eraldab lambad k.
KITSENDUSED, 1Ko
¨ 7:35 mitte, et teha teile k.
KITSID, 5Mo 15:7 arge olge k. venna vastu
¨ ¨
KITSIKUS, 2Sa 22:7 K. huudsin ma ¨ Jehoovat
KIUSATUS, Mt 6:13 aita, et me k. jarele ei annaks
¨
Mt 26:41 palvetage, et te k. jarele ei annaks
KIVI, L 118:22 saanud nurga tipmiseks k.
¨
¨
Tn 2:34 murti uks k. kate abita lahti
˜
Mt 21:42 K., mille
¨ ¨ ehitajad korvale heitsid
Lu 19:40 vait jaaksid, hakkaksid k. kisendama
¨
KOBRA, Jes 11:8 Imik mangib k. pesa juures
KODA, 2Sa 7:13 ehitab k., mis kannab mu nime
˜
L 27:4 et voiksin
elada Jehoova¨ k.
¨
L 101:2 Ma kain oma k. puhta sudamega
Jes 56:7 k. nimetatakse rahvaste palvek.
Lu 2:49 ei¨ teadnud, et olen oma Isa k.?
Joh 2:16 Arge tehke mu isa k. kaubak.!
KODAKONDSUS,
Flp 3:20 meie k. on taevas
˜
˜
KOER, Op 26:17 haarab kinni k. korvust ˜
Kog 9:4 elus k. on parem kui surnud lovi
¨ ¨
2Pe 2:22 K. poordub tagasi okse juurde
KOGEMA, 1Ko 7:28 kes abielluvad, k. uusi raskusi
1Pe 2:3 olete ju k., et isand on hea
KOGENEMATU,
˜
¨ L 19:7 teevad k. targaks
Op 22:3 k. lahevad edasi ja saavad kannatada
KOGUDUS, L 22:25 kiidan˜ sind suures k.
L 40:9 kuulutan head sonumit suures k.
Mt 16:18 sellele kaljule ma ehitan oma k.
Ap 20:28 et te karjastena hoiaksite Jumala k.
Ro 16:5 tervitage
k. nende majas
¨
Kol 4:5 Kaituge targalt nendega, kes ei kuulu k.
KOGUDUSEABILISED, 1Ti 3:8 K. peavad olema
¨
KOGUDUSETELK, Jos 18:1 panid Siilosse pusti k.
¨ ¨
KOGUDUSEVANEMAD, Tt 1:5 maaraksid ametisse k.
KOGU HINGEST, Mt 22:37 Armasta Jehoova k. h.
¨
Ef 6:6 taidavad Jumala tahet k. h.
Kol 3:23 Mida teete, tehke k. h.
˜
KOGUMA, Ef 1:10 k. Kristuse kaudu kokku koik
¨
KOHALOLEK, Mt 24:3 mis
¨ on sinu k. tundemark
Mt 24:37 nagu Noa paevad, nii ka k. aeg
˜
2Pe 3:4 Kus on tema tootatud k.?
¨
KOHITSETUD,
Mt 19:12 k., kes on sellisena sundinud
¨
KOHTUJARG,˜ Joh 19:13 Pilatus istus k.
Ro 14:10˜ koik astume Jumala k. ette
KOHTUMOISTJA,
Jes 33:22 Jehoova on meie k.
˜
KOHTUMOISTMINE, Joh 5:22 Isa usaldanud k. Pojale
1Pe 4:17 k., algab Jumala kojast
KOHTUNIK, Lu 18:2 k., kes ei kartnud Jumalat
KOHTUOTSUS, Kog 8:11 ¨ Kui k. kuriteo kohta kiiresti
KOHUS, Kog 12:13 pea kaske, see on inimese k.
˜
Tn 7:10 K. vottis istet, raamatud avati
¨
¨
Mr 13:9 Teid antakse
minu parast k. katte
¨
1Ko 7:3 Mees taitku oma k. naise vastu
KOHUTAMA, Mi 4:4 keegi ei k. neid
Flp 1:28 ega
lase vastastel end millestki k.
¨
KOHUT KAIMA, 1Ko¨ 6:6 k. vend¨ k. vennaga
1Ko 6:7 on
k. k.
˜ teile habiks, et te uksteisega
¨
KOHUT MOISTMA, Jes 26:9 kui¨ sa maa ule k. m.
Mt 7:2 nagu
k.
¨ k. m., m. ka teie ule
¨
Lu 6:37 Arge m. k. ja ka teie ule ei m.
¨ k.
Lu 22:30 m. k. Iisraeli 12 suguharu ule
¨
Ap 17:31 seadnud paeva, millal m. k.
Ro 14:4 Kes oled, et m. k.
¨
¨
1Ko 6:2 puhad hakkavad k. m. maailma ule?
¨
Jk 4:12 kes oled, et ligimese ule k. m.?

KIRJUTAMA – KUNINGAS
KOKKU ARVUTAMA, Lu 14:28 istuks, a. k. kulusid
¨
KOKKUTULEKUD, 3Mo 23:4 Jehoova seatud puhad k.
KOLGATA, Joh 19:17 Pealuuks,
heebrea keeles K.
˜
KOLJAT, 1Sa 17:4 kahevoitleja K. Gatist
KOLM, 5Mo 16:16 K.¨ korda aastas,
˜ ilmugu mehed
2Ko 12:2 tunnen jungrit, kes tommati k. taevasse
KOMISTAMA, L 119:165 miski ei pane neid k.
KOMISTUSKIVI, Ro 14:13 hoidugem saamast k.
1Ko 10:32 Hoiduge saamast k. Jumala kogudusele
Flp 1:10 oleksite veatud ega saaks teistele k.
KONTROLLIMA, 1Ti 3:10˜ Esmalt k. nende sobivust
1Jo 4:1 k., kas need sonumid on Jumalalt
¨
KOOLID, Joh 7:15 puhakirja tunneb, kui pole k.
KOOLITAMATA, Ap 4:13 k. ja tavalised inimesed
KOOREM, L 55:22 Heida oma k. Jehoova peale
¨
L 68:19 Jehoova, kes iga paev meie k. kannab
Lu 11:46 panete inimeste peale rasked k.
Ap 15:28 teie peale
ei tohi panna muud k.
¨
Ga 6:2 Kandke uksteise k.
¨
Ga 6:5 Igauhel on kanda
oma k.
˜
1Te 2:6 oleksime voinud olla teile kulukaks k.
Ilm 2:24 ma ei pane teie peale muud
k.
¨
¨ ¨
KOORMAMA, Lu 21:34 et te ei k. sudant liigsoomise
¨
˜
Heb 12:1 heitkem endalt ara k¨ oik, mis meid k.
KOORMAVAD,
1Jo 5:3 tema kasud ei ole k.
˜
KOOSKOLALISELT, Ef 4:16 keha k. kokku¨ liidetud
KOOSOLEKUD,
Heb 10:25 unarusse k. kaimist
¨ ¨
KOOSTOO, Ef 4:16 teeb k. iga liigese abil
KOPUTAMA, Mt 7:7 k. lakkamata ja teile avatakse
KORAH, 4Mo 26:11 K. pojad ei surnud
¨
˜
Ju 11 K. kombel m˜ assu ohutades!
¨
KORD, 1Ko 14:40 koik toimugu viisakalt ja k. jargi
KORDAMA, 5Mo 6:7 K. neid
˜ oma lastele
KORDA MINEMA, L 1:3 koik, mis ta teeb, l. k.
˜ ˜
KORDA SEADMA, 2Ko 13:11 olge roomsad, s. asjad k.
KORNEELIUS, Ap 10:24
K. kokku kutsunud sugulased
¨
KORRALIK, 1Ti 3:2 Ulevaataja peab olema k.
KORRATUS,
1Ko 14:33 mitte k., vaid rahu Jumal
¨
¨ ¨ ¨
KORVITAIS, Mt 14:20 ulejaanud palukesi korjati 12 k.
KOSTMA, Ro 8:34 Kristus Jeesus k. meie eest
¨
KOSUTAMA, Ap 14:22 k. jungreid, ergutasid usus
KOSUTUS, Ap 3:19 et Jehoovalt tuleksid k. ajad
˜
¨
KOTKAD, Jes 40:31 tousevad tiibadega ules nagu k.
KRISTLASED,
¨
Ap 11:26 jungreid Jumala juhtimisel nimetama k.
¨
KRISTUS, Joh 17:3 Jeesus K.,¨ kelle oled¨ lakitanud
1Ko 7:39 vaba abielluma, uksnes K. jungriga
1Ko 11:3˜ K. pea on Jumal
KROON, Op 12:4 Tubli naine oma mehe k.
KUJU, 2Mo 20:4 Sa ei tohi teha
endale
nikerdatud k.
¨
¨
Tn 2:31 Sina, kuningas, nagid uht suurt k.
¨
KUJUNDAMA, 1Pe 1:14 arge enam laske end k. ihadel
KUKK, Mt 26:34 enne kui k. kireb, salgad sa mu
˜
KUKKUMA, Mt 15:14˜ pime pimedat,
¨ ¨ k. molemad auku
KULD, Hes 7:19 Ei hobe ega k. paasta neid
KULDKUJU, Tn 3:1 Nebukadnetsar tegi k.
Tn 3:18
˜ me ei ˜kummarda k.
˜
KULDOUNAD, Op 25:11 otsekui k. hobevaagnail
KULUD, Lu 14:28 istuks maha ega arvutaks kokku k.
KUMMARDAMA, Mt 4:10 pead k. Jehoovat
˜
Joh 4:24 peavad k. teda vaimus ja toes
¨
KUMMUTAMA, 1Pe 2:15 k. rumalate inimeste vaited
¨
KUNINGAS, Koh 21:25 Neil paevil polnud
Iisraelis k.
¨
1Sa 23:17 Sina saad k., mina olen jargmine
L˜ 2:6 olen seadnud
oma k. Siionile
¨
Op
veeoja
˜ 21:1 K. suda otsekui
¨ ¨
Op 22:29 osava toomehe koht˜ k. teenistuses
Jes 32:1 K. hakkab valitsema oiguse nimel
¨
Sak 14:9 Jehoovast saab k. kogu maa ule
Mt 21:5 k. tuleb, istub eesli seljas
Mt 27:29 Ole tervitatud, juutide k.!
Lu 21:12 saadetakse k. ja maavalitsejate ette

¨
KUNINGRIIGILEPING – KULLUSLIK
Joh 19:15 Meil pole muud k. kui keiser
¨
Ap 4:26 Maa k. astuvad valja, kogunevad
1Ko 15:25 valitseb k., kuni Jumal pannud vaenlased
Ilm 1:6 on teinud meid k. ning preestriteks
¨
Ilm 5:10 nad hakkavad k. maa ule valitsema
Ilm 18:3 Maa k. on temaga hooranud
KUNINGRIIGILEPING, Lu 22:29 teen teiega k.
KUNINGRIIK, 2Mo 19:6 teist saab preestrite k.
Tn 2:44 rajab taeva Jumal k.
Tn 7:14 talle anti valitsus, au ja k.
˜
¨
¨
Tn 7:18 Koigevagevama puhad saavad k.
¨
˜
Mt 4:8 Kurat naitas koiki maailma k.
¨
Mt 6:10 Sinu k. tulgu. Sinu tahe sundigu
˜
¨
Mt 6:33 Pidage koige tahtsamaks Jumala k.
Mt 21:43 k. antakse rahvale, kes selle vilja kannab
˜
Mt 24:14 Head sonumit k. kuulutatakse
Mt 25:34 tasuks k., mis on teie jaoks valmis
Lu 12:32 Isa on otsustanud anda teile k.
Joh 18:36 Minu k. ei kuulu sellesse maailma
Ap 1:6 kas taastad praegu Iisraeli k.?
¨
1Ko 15:24 annab k. ule oma Jumalale ja Isale
˜
¨
Ga 5:21 kel tavaks nonda toimida, ei pari Jumala k.
Kol 1:13 viinud meid oma armsa poja k.
¨ ¨
¨
Ilm 11:15 Nuud valitseb maailma ule meie isanda k.
KURAT, Mt 25:41 igavesse tulle, mis on valmis K.
¨
˜
Lu 4:6 K. utles: voim on antud minule
˜
¨
¨
Lu 4:13 Kui K. oli kiusamise lopetanud, laks ara
˜
˜
¨
Lu 8:12 tuleb K. ja votab sonumi nende sudamest
¨
Joh 8:44 Teie isa on K., te tahate taita isa soove
¨
˜
Ef 4:27 arge andke voimalust K.
Ef 6:11 suudaksite seista vastu K. sepitsustele
˜
Jk 4:7 K. seiske vastu, ta pogeneb
¨
¨
˜
1Pe 5:8 K. kaib ringi nagu moirgav lovi
˜
1Jo 3:8 teha lopp K. tegudele
¨
Ilm 12:12 Hada, sest K. on tulnud alla teie juurde
¨ ¨
¨
Ilm 20:10 K., heideti tule ja vaavli jarve
¨
¨
KURB, L 38:6 terve paeva kain k. ringi
¨
¨
Kog 7:3 k. nagu teeb sudame paremaks
˜
¨
KURBUS, Jes 51:11 k. ja ohkamine pogenevad ara
2Ko 2:7 et liigne k. teda enda alla ei mataks
KURI, Jes 11:9 Ei tehta k. ega kahju
˜
KURITARVITAMA, 1Ko 9:18 ei taha k. oigusi
˜
KURJAD, L 37:9 k. tehakse lopp
˜
Ef 6:12 voitlust k. vaimudega
KURT, 3Mo 19:14 Te ei tohi needa k.
˜
¨
Jes 35:5 k. korvad lahevad lahti
Mr 7:37 Isegi k. paneb
ta kuulma
˜
KURVAD, Mt 5:4 Onnelikud on k.
¨
KURVASTAMA, L 78:41 k. Iisraeli Puha
¨
¨
Ef 4:30 arge k. Jumala puha vaimu
1Te 4:13 et ei k. nii nagu need, kel pole lootust
¨
KURVASTUMA, 2Ko 7:9 Te k. Jumalale meeleparaselt
KUSTUTAMA, Ap 3:19 muutke end, et teie patud k.
¨ ¨
KUTSE, Ef 4:1 elaksite esitatud k. vaariliselt
¨
KUTSUTUD, Mt 22:14 paljud k., aga vahesed valitud
KUU, Jl 2:31 k. muutub vereks
¨
¨
¨
Lu 21:25 tunnust
ahti paikeses, k. ja tahtedes
˜
˜
KUULAMA, Op 1:5 Tark k. ja laseb end opetada
˜
Hes 2:7 anna teada, kas nad siis k. voi mitte
Mt 17:5 See on mu armas poeg. Teda k.!
Lu 10:16 Kes k. teid, k. ka mind
˜
Ap 4:19 kas on oige k. teid, aga mitte Jumalat
¨
¨ ¨
˜
Jk 1:19 valmis k., argu raakigu motlematult
¨
KUULEKAS, Ro 6:17 olete saanud sudamest k.
Ro 16:26 rahvad usuksid ja oleksid k.
¨
Flp 2:8 Inimesena ta alandus ja jai k. surmani
¨
˜
˜
KUULEKUS, Ro 5:19 uhe k. tottu paljud oigeks
˜
Heb 5:8 oppis ta k. oma kannatuste kaudu
˜
KUULETUMA, 2Mo 24:7 valmis tegema koike ja k.
¨
L 51:12 arata mus soov k. sulle
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Joh 3:36 aga kes Pojale ei k., ei saa elu
˜
Ap 5:29 k. eelkoige Jumalale, mitte inimestele
Ef 6:5 Orjad, k. oma isandale
Heb 13:17 K. neile, kes on teie seas eestvedajad
KUULETUMINE, 1Sa 15:22 K. on parem kui tapaohver
KUULMA, Ro 10:14 kuidas nad saavad k., kui keegi
˜
KUULUMA, Ro 14:8 elame voi sureme, k. Jehoovale
1Ko 6:19 Te ei k. endale
KUULUTAMA, 2Mo 9:16 et mu nime k. kogu maal
˜
Mt 9:35 Jeesus k. head sonumit
˜
Mt 24:14 Head sonumit kuningriigist k.
¨
˜
Lu 8:1 Jeesus randas ning k. head sonumit
Ro 10:14 kuidas saavad kuulda, kui keegi ei k.?
1Ko 11:26 iga kord, k. Isanda surma, kuni ta tuleb
˜
2Ti
˜ 4:2 k. Jumala sona, pea pakiliseks˜
KOHKLEV,
koigil teedel
˜
˜ Jk 1:8 Ta on k., ebakindel
˜
KOIGEK
ORGEM, Tn 4:17 moistaksid: K. valitseb
˜
KOLBLIKKUS,
2Ko
3:5
meie
k.
tuleb
Jumalalt
˜
˜
KOLBLIKUD,
2Ti 2:2 et nad saaksid k. opetama teisi
˜
¨
˜
KOLVATUD,
Ro 1:24 sudame k. ihade voimusesse
˜
KOLVATUS,
Kol 3:5 Surmake hoorus, k., iharus
˜
¨
KONDIMA,
Joh 6:19 nagid nad Jeesust mere peal k.
˜
¨
KONE, L 19:4 kostab nende k. ule maa
Ap
˜ 15:32 pidasid vendadele innustavaid k.
KONTS,
1Ko
4:13
Maailm
peab
meid
seniajani k.
˜
KORB, Jes 35:6 K. tulvavad veed
Jes
41:18
K.
muudan
ma
roostikuks
˜
˜ ˜
˜
KORBETASANDIK,
Jes 35:1 k. roomutseb, oitseb
˜
¨
KORGEAULINE,
Ap 24:3 oleme tanulikud, k. Felix
˜
¨
KORGEIM,
L
83:18
Jehoova
k.
ule
kogu
maa
˜
KORGEIM VALITSEJA,
L 73:28 K. v. Jehoova varjupaigaks
Ap
˜ 4:24 K. v., sina oled teinud taeva ja maa
KORGEM,
Joh 14:28 sest Isa on minust k.
˜
KORGEST
SOOST, ¨1Ko 1:26 ei ole tarku ega k. s.
˜
KORGID,
Ro 12:16 Arge olge k., vaid alandlikud
˜
˜
KORVALE
HEITMA, Jer 8:9 h. k. Jehoova sona
˜
KOVER,
Kog 1:15 K. ei saa teha sirgeks
¨
˜
KAED,
Jes
35:3
Kinnitage
n
orku
k.
¨
˜
˜ ˜
KAENDAJA,
Op 11:15 Kes hakkab voorale k.
˜
¨ ¨
¨
˜
Op
¨ 17:18 loob katt, noustub hakkama k.
KAIMA,
Mi 6:8 tagasihoidlik koos oma Jumalaga k.
¨
˜
¨ ¨
KAITUMA, Flp 1:27 k. hea sonumi vaariliselt
¨
1Pe
2:12 K. alati hasti inimeste hulgas
¨
˜
¨
KAITUMINE,
1Pe 3:1 voidetaks usule tanu naise k.
¨
˜
KAND, Jes 11:1 Iisai k. kasvab vorse
¨
Tn
¨ 4:15 k.˜ koos juurtega jatke maa˜ sisse˜
KARMAS,
Op 29:20 meest, kes k. sona votma?
¨
¨
KASI, L 145:16 avad oma k. ja taidad soovid
Jes 41:10 oma parema k. hoian sinust kinni
˜
Sak 14:13 k. touseb ligimese vastu
¨
Mt
¨ 6:3 argu vasak k. teadku, mida parem k. teeb
KASIVARS,
Joh 12:38 Kellele ilmutatud Jehoova k.?
¨
˜
KASK, Mt 22:40 kahel k. pohinevad Moosese seadus
˜
Mr 12:28 Milline on koikidest k. esimene?
Mr 12:31 Neist suuremat k. ei ole
¨
Joh
13:34 annan teile uue k.: armastage uksteist
¨
KASUTUSSE
ANDMA, Ro 6:13 a. oma keha Jumala k.
¨
KATTEMAKS,
mulle
5Mo 32:35 K. kuulub
¨
¨
KATTE MAKSMA, Ro 12:19 Arge m. ise k., armsad
2Te
1:8 m. k. neile,
Jumalat
¨
˜ kes ei tunne
¨
¨
KATTE
TASUMA, Op 20:22 Ara utle: t. kurja eest k.!
¨
˜
KULALINE,
L 15:1 kes voib olla k. su telgis?
¨
¨
KULALISLAHKE, Ro 12:13 Aidake puhasid, olge k.
¨
Tt 1:7, 8 ulevaataja peab olema k.
1Pe 4:9 Olge k. ilma nurisemata
3Jo
8 tuleb olla nende vastu
¨
¨ k.
KULALISLAHKUS,
Heb 13:2 Arge unustage k.
¨
KULJELUU,
1Mo
2:22
valmistas
mehe k. naise
¨
˜
KULLUS,
Lu 12:15 kui inimesel koike k., ei taga elu
¨
KULLUSLIK, Joh 10:10 oleks elu ja et oleks seda k.

¨
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¨
˜
KULVAMA, L 126:5 Kes k. pisaratega, loikab
Kog 11:6 K. seemet hommikul
˜
Ga
ta ka loikab
¨ 6:7 Mida inimene k., seda
¨
¨
KUMME, 1Mo 18:32 Ma ei havita seda k. parast
Sak
8:23¨ K. haaravad kinni juudi mehe kuuest
¨
KUMME
KASKU, 2Mo 34:28 Jumal tahvlitele
k. k.
¨
¨
KUMNED
TUHANDED, Ilm 5:11 Neid kumneid ja k. t.
¨
¨
KUMNIS, Neh 10:38 leviidid k. omakorda kumnendiku
Mal
3:10 Tooge kogu k. varaaita
¨
KUPSED, Ga 6:1 teie, kes olete vaimselt k.
Heb
5:14 k. inimeste
¨
¨ jaoks on tahke toit
KUPSUS,
Heb 6:1 purgigem edasi k. poole
¨
KUSIMA,
L 2:8 K. minult ja ma annan rahvad sulle
¨
KUTTIMA,
3Mo 17:13 Kui k.,
¨ ¨
˜ peab vere maha valama
KU¨ UNAR,
Mt 6:27 elu k. vorra pikendada
¨
¨
KUUSLAUGUD, 4Mo 11:5 on hasti meeles
sibulad ja k.
¨
KYROS, Esr 6:3 K.: see koda tuleb ules ehitada
¨
˜
Jes 45:1 utleb Jehoova oma voitule K.

L

˜
LAATSARUS 1, Joh 11:11
L., sober, uinunud magama
¨
Joh 11:43 L., tule valja!
LAATSARUS 2, Lu 16:20 kerjus nimega L.
LAEGAS, 2Mo
˜ 25:10 Tee akaatsiapuust l.
LAENAJA, Op
˜ 22:7 l. on laenuandja ori
LAENAMA, Op 19:17 lahke vaese vastu, l. Jehoovale
Lu 6:35 l. ilma
˜ midagi tagasi lootmata
LAENUKS VOTMA, L 37:21 v. l. ega maksa tagasi
LAEV, 1Mo 6:14 Ehita endale
goferipuust
l.
¨
˜
1Ti 1:19 nende usk on lainud pohja nagu l.
¨
LAEVAHUKK, 2Ko 11:25 kolm korda ule elanud l.
LAHING, 1Sa 17:47 see on Jehoova l.
1Ko 14:8 kes hakkab l. valmistuma?
LAHKED, Ap 28:2 inimesed olid erakordselt l.
¨
¨
LAHKHELID,
˜ Ro 16:17 tahele, kes kulvavad l.
LAHKUS, ¨ Op
¨ 31:26 keelt valitseb l. seadus
LAHTI P¨ AASTMA, Mt 18:18 mille te p. l. maa peal
¨
LAHTI UTLEMA, Ap 26:11 sundida neid usust l. u.
˜
LAHUTAMA, Mt 19:9 l. muul pohjusel
Mr 10:11 Kes naise endast l. ja abiellub teisega
Ro 8:39 ei suuda meid l. Jumala armastusest
LAHUTUS, Mal 2:16 ma vihkan l.
LAHUTUSTUNNISTUS, ¨ 5Mo 24:1 mees naisele l.
Mt 19:7 Miks Mooses utles, et peab andma l.?
LAIM, 3Mo 19:16
ei tohi rahva seas
l. levitada
˜
¨
˜
LAIMAJA, Op 16:28 l. lahutab lahedased sobrad
LAIMAMA, 1Ko 4:13 kui meid l., vastame leebelt
¨
LAIMATU,
2Ko
6:8
aus
ja
h
abis,
l.
ja
kiidetuna
˜
LAISK,
Op 6:6 Mine sipelga juurde, sa l.
˜
¨ ¨
Op
˜ 10:26 Nagu suits ¨ silmadele on l. tooandjale
Op
19:24
L. pistab kae vaagnasse
˜
¨
¨
Op 20:4 Kulma ilmaga l. ei kunna
Mt 25:26 Sa nurjatu
¨ ¨ ja l. ori!
Ro 12:11 Olge tookad, mitte l.
LAITMATUS, 1Aj 29:17 sa tunned heameelt l.
Ii 27:5 Ma ei loobu oma l. kuni surmani!
L 25:21 L. kaitsku mind
¨
L 26:11 Mina kain l.
LAKKAMATA, Tn 6:16 Jumal, keda sa l. teenid
LAMBAKESED, Joh 21:16 hoia mu l. kui karjane
LAMMAS, L 100:3 tema rahvas ja karjamaa l.
Jes 53:7 Ta viidi tapale nagu l.
¨
Mt 25:33 paneb l. oma paremale kaele
˜
LAMP, L 119:105 Sinu sona on mu jalale l.
Mt 6:22 Keha l. on silm
¨
˜
Mt 25:1 kumne
neitsiga,
kes
˜
˜
˜ votsid oma l.
LANGEMA, Op 24:16 oige voib l. seitse korda
¨
¨
Kog 4:10 Kui uks l., aitab teine kaaslase ules
1Ko 10:12
et ta ei l.
˜ kes seisab, vaadaku,
˜
LANGETOBISED, Mt 4:24 l. voi halvatud, tegi terveks
LAPS, 5Mo 31:12 Koguge mehed, naised, l.
Koh 13:8 mida peaksime tegema l.

L˜ 8:2 L. ja˜ imikute suu kaudu
Op 22:6 Opeta l. teed, ei lahku ka vanas eas
˜
˜
Jes 54:13 Jehoova opetab koiki su l.
Mt 11:16 sarnaneb l., kes istuvad turgudel
¨ ¨
Mt 18:3 kui ei saa l. sarnaseks, ei paase
¨
Mt 19:14 Laske l. olla, arge takistage neid
˜
¨
˜
Lu 9:47 vottis vaikse l. enda korvale seisma
Lu 10:21 peitnud tarkade eest, avaldanud l.
˜
Ro 8:21 saab Jumala l. vorratu vabaduse
¨
1Ko 7:14 Muidu poleks ju teie l. puhad
¨ ¨
˜
1Ko 13:11 raakisin, motlesin ja arutlesin nagu l.
1Ko 14:20 olge l. kurjuses
2Ko 12:14 L. ei pea koguma vara vanematele
˜
Ef 6:1 L., kuulake oma vanemate sona
1Jo 3:2 oleme praegu Jumala l.
LAPSENDAMA, Ro 8:15 Jumal l. oma poegadeks
¨
LAPSEOOTEL, 1Te 5:3
¨ sunnitusvalud tabavad l. naist
LASTETU, 5Mo 7:14 Ukski mees ega naine pole l.
¨
¨ ¨
LAUD, Tn 11:27 uhes l. istudes raagivad valet
˜ ¨ ¨
1Ko 10:21 ei voi suua Jehoova l. ja deemonite l.
¨
¨
LAUL, Neh 12:46 lauldi ulistus- ja tanul.
L 98:1 Laulge Jehoovale uus l.
Ap 16:25 Paulus ja Siilas kiitsid Jumalat l.
¨
Kol 3:16 Jumala ulistuseks loodud l.
¨
¨ ¨
LAULJAD, 1Aj 15:16 Taavet kaskis maarata l.
LAULMA, L 96:1 L. Jehoovale uus laul! ˜
¨
¨
Mt 26:30 kui olid kiituslaule l., laksid Olimaele
¨
¨
Ef 5:19 l. ja mangides kogu sudamest Jehoovale
˜
¨
LAUP, Hes 3:9 teinud su l. kovemaks kui ranikivi
¨
Hes 9:4 tee mark inimeste l., kes ohkavad
LEEBE, 1Ko 4:13 kui laimatakse, vastame l.
˜
2Ti 2:24 peaks olema l. koigiga
LEEGITSEMA, 2Ti 1:6 hoiaksid l. Jumala andi
˜ ˜
LEEGITSEV, Ap 7:30 ilmutas ingel l. poosas
LEEVI, Mal 3:3 Ta puhastab L. poegi
LEHED, Hes 47:12 vili toiduks ja l. tervendavad
Mt 24:32 kui ilmuvad l., teate, et suvi on ligidal
¨ ¨
¨
LEHM, Jes 11:7 L. ja karu soovad uheskoos
LEIB, Neh 9:15 andsid sa neile l. taevast
L 37:25 ega lapsi l. kerjamas
Jes 55:2 raha selle eest, mis pole l.
˜
¨
Mt 4:4 Inimese elu ei soltu uksnes l.
¨
¨
Mt 6:11 Anna meile tanase paeva l.
˜
Mt 26:26 vottis Jeesus l., murdis
¨
˜
¨ ¨
¨
1Ko 10:17 uks l., koik soome seda uhte l.
¨
¨
LEIGE, Ilm 3:16 Aga et oled l., sulitan valja
LEINAKODA, Kog 7:2 Parem minna l. kui pidukotta
˜
LEOPARD, Jes 11:6 l. lebamas kitsekese korval
¨
Tn 7:6 nagin metsalist, nagu l.
˜
LEPING, 1Mo 15:18 solmis Jehoova Aabramiga l.
˜
Jer 31:31 solmin uue l.
¨
Lu 22:20 sumboliseerib uut l. minu vere alusel
Lu 22:29 teen teiega kuningriigil., nagu isa
¨
LEPINGUVERI, Mt 26:28 see sumboliseerib minu l.
LEPITAMA, Ro 3:25 l. tema veresse uskumise alusel
Ro 5:10 meid l. Jumalaga tema poja surma kaudu
2Ko 5:19 Jumal l. Kristuse kaudu maailma endaga
LEPITUS, 3Mo 16:34 toimetada kord aastas l.
LEPITUSOHVER, 1Jo 2:2 l. meie pattude eest
¨ ¨
¨
˜
¨
LEPPIMA, 1Ko 7:11 jaagu uksikuks voi l. ara mehega
¨
LESKNAINE, L 146:9 peab ulal isata last ja l.
Mr 12:43 see vaene l. pani annetuskasti rohkem
¨
Lu 18:3 l., kes kais muudkui [kohtuniku] juures
Jk 1:27 hoolitseda orbude ja l. eest
¨
LEVIIDID, 2Mo 32:26 l. kogunesid tema umber
4Mo 3:12 L. kuuluvad mulle
˜
2Aj 35:3 l., kogu Iisraeli opetajatele
LIBE, L 73:18 paned nad l. pinnale
¨
LIBEKEELSUS, Ro 16:18 l. petavad sudameid
LIGI, L 73:28 minul on hea olla Jumala l.
˜
¨ ¨
L 145:18 Jehoova l. koigile, kes teda appi huuavad

LIGI HOIDMA – MAA
LIGI HOIDMA, 5Mo 10:20 Kartke Jehoovat, h. tema l.
Jos 23:8 teil tuleb h. Jehoova l.
LIGIMENE, Lu 10:27 armasta oma l. nagu iseennast
Lu 10:36
Kes oli¨ sinu arvates l. sellele mehele
˜
˜
LIHA, Op 23:20 Ara ole nende¨ seas, kes l. ogivad
1Ko 15:50 l. ja veri
˜ ei saa parida kuningriiki
˜
LIHTSAMEELNE, Op 14:15 L. usub igat sona
LIIGNAISED, 1Ku 11:3 700 naist ja 300¨ l.
LIISK, L 22:18 heidavad l. mu¨ riiete p¨ arast ˜
LIISUOSA, Tn 12:13
¨ saada katte l. paevade
¨ ¨ lopus
LIIV, 1Mo 22:17 jareltulijaid nagu l. mere aares
LILLED, Lu 12:27 Vaadake, kuidas kasvavad l.
LINN, Lu 4:43 pean ka teistele l. kuulutama
Heb 11:10
¨ ¨ ootas kindlale alusele rajatud l.
LINNAMUUR, Jos 6:5 Siis variseb l. kokku
LINNAVANGLA, Ap¨ 5:18 apostlid kinni,
panid l.
¨
LINNUD, ¨ Mt
¨ 6:26 Jalgige ¨l.,¨ nad ei kulva
¨ ¨
LINNUP UUDJA,
˜ L 91:3 paastab l. puunisest
˜
ligimesega l., laotab vorgu
LIPITSEMA, Op 29:5 Kes
¨
Ju 16 l. omakasu parast
LOHE, Ilm 12:9 visati alla see
suur l., see algne madu
˜
LOHUTAJAD, Ii 16:2 Te koik olete koormavad l.
LOHUTAMA, Ii 2:11 kaastunnet avaldama ja teda l.
Jes 49:13 Jehoova
l. oma rahvast
˜
Jes 61:2˜ l. koiki leinajaid
Mt 5:4 Onnelikud on kurvad, sest neid l.
¨
LOHUTAMATU,
Jer¨ ¨ 31:15¨ Raahel l. oma laste parast
˜
LOID, Op 19:15 l. jaab
¨ nalga
Heb 5:11 te olete lainud
l. kuulma
¨ ¨
2Pe 1:8 ei saa te jaada l. ja viljatuks
LOJAALNE. Vt USTAV.
˜
LOMBAKAS, Mal 1:8 Kui toote l. voi haige ¨ looma
LOOBUMA,
¨ Lu 14:33 kes ei l., ei saa olla junger
Ga 6:9 Argem˜ siis l. head tegemast
Flp 2:7 Ta l. koigest ja sai orja sarnaseks
¨
LOODU, Ro 8:20 L. on allutatud
tuhisusele
¨
2Ko 5:17 kes on Kristuse junger, on uus l.
l.
seas
taeva all
Kol 1:23 kuulutatud kogu
¨
LOOGILINE, Lu 1:3 l. jarjekorras kirja panna
Ap 9:22 selgitades l., et Jeesus ongi messias¨
LOOJA, Kog 12:1 Pea
L. meeles oma nooruspaevil
˜
LOOM, 1Mo 7:2 Vota¨ puhastest l. igast liigist seitse
3Mo
18:23˜ ei tohi uhtida l.
˜
Op 12:10 Oige hoolitseb l. eest
˜
Kog 3:19 inimestel kui l. on sama lopp
Mal 1:8 Kui toote ohvriks pimeda l.
LOOMA, 1Mo¨ 1:1 Alguses l. Jumal
L 104:30 lakitad oma vaimu, nad l.
Jes 45:18 kes pole l. seda ilmaaegu
˜
Kol 1:16 Tema kaudu ˜ on l. koik
Ilm 4:11 sinu tahtel koik olemasollu tulnud ja¨ l.
LOOMINE, ¨ Ro¨ 1:20 maailma l. alates selgelt naha
LOOMISTOO, Ilm 3:14 Aamen, Jumala l. algus
LOOMULIKUD, Ro 1:27 loobunud
¨ l. seksuaalsuhetest
LOOMUVASTANE, 3Mo 18:23 uhtida loomaga, on l.!
Ro 1:26 loomulikud seksuaalsuhted l. vastu
Ju 7 rahuldasid oma l., patuseid¨ ihasid
LOOTEIGA, L 139:16 Su silmad nagid mind juba l.
LOOTMA, L 56:11 l. Jumalale, ei ma karda
L 62:8 L.˜ talle igal ajal
L 84:12 onnelik,
kes sinu peale l.
¨
L 146:3 Arge
l. valitsejatele
˜
L˜ 146:5 Onnelik, kes l. Jehoova peale
Op
˜ 3:26 sest sa l. Jehoovale
¨
Op 28:26 Kes l. oma sudamele, on rumal
Jer 17:5 Neetud on mees, kes l. inimesele
2Ko 1:9 ei l. iseenda peale, vaid Jumala peale
LOOTUS, Ro 8:24˜ meile
on antud¨ see l.
˜
Ro 12:12 Olge roomsad oma l. ule
Ro 15:4 julgustab meid, et meil oleks l.
Ef 1:18 teaksite, millise l. juurde on kutsunud
Ef 2:12 ilma Kristuseta, ilma l. ja Jumalata
Heb 6:19 l. on meile otsekui hinge ankur
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LOTI NAINE, 1Mo 19:26¨ L. n. muutus soolasambaks
˜
˜
LOTT, Lu 17:28 ka L. paevil: inimesed soid, joid
Lu 17:32 Tuletage
meelde L.
¨ ¨
˜ naist!
2Pe 2:7 paastis L., kes
oli
oige
˜
˜
LUBAMA, 1Ko 6:12 Koik on l., aga
koigest pole
˜
¨ kasu
LUGEMA, 5Mo 17:19˜ l. seda k¨ oigil oma
¨ ¨ elupaevil
Jos 1:8 L. seda mottega
p
aeval
ja
o
ol
˜
L 1:2 l. ta seadust mottega
Ap 8:30 Kas sa saad aru sellest, mida sa l.
LUGU PIDAMA, Ef 5:33 naine p. oma mehest l.
1Te 5:12 p. l. neist, kes juhatavad teid
LUGUPIDAMATU, 2Sa 12:14 oled Jehoova
vastu l.
¨
LUGUPIDAMINE, 1Pe 3:15 vastake
sugava l.
¨
LUGUPIDAV, 1Pe 3:2 head kaitumist ja l. hoiakut
LUKSUS, Ilm 18:7 ajanud taga l.
LUMIVALGE, Jes 1:18¨ patud erepunased, saavad l.
LUNA, L 49:7 ei saa ukski anda
¨ Jumalale l.
LUNASTAMA, L 49:7 ei saa ukski eales l. oma venda
LUNASTUSHIND, Mt 20:28 tuli andma elu l.
Ro 8:23 vabanemist oma kehast l. alusel
LUU, 1Mo 2:23 l. minu l. ja liha minu lihast
2Ku 13:21 surnu puutus¨ kokku Eliisa l.
L˜ 34:20 hoiab tema l., uhtki ei murta
Op 25:15 mahe keel
murrab l.
˜
Jer 20:9 nagu
¨ poletav tuli, suletud l.-kontidesse
Joh 19:36 Uhtki tema l. ei murta
LUUKAS,
Kol 4:14
armas arst L.
˜
˜
LOBUNAINE,
Op 7:10 riietatud kui l.
˜
LOHE, Mt 10:35 olen tulnud tekitama l.
1Ko
1:10 et teie seas ei oleks l. ¨
˜
LOHKI
REBIMA, Jl 2:13 R. l. oma suda, mitte riided
˜
LOIKAMA, Kog 11:4 kes vaatleb
pilvi, ei saa l.
¨
2Ko 9:6 kes rohkesti kulvab,
see ka l. rohkesti
¨
Ga 6:7 Mida inimene kulvab, seda ta ka
¨ l.
Ga
˜ 6:9 saame omal ajal l., kui me ei tudi
LOIKUMA,
21:5 Preestrid ei¨ tohi
l.
oma
˜
¨ 3Mo
¨
¨
¨ keha
LOIKUST
OO, Mt 9:37 L. palju, tootegijaid vahe
˜
LONG,
Kog 4:12 kolmekordset
l. ei saa kergesti
˜
˜
LOPETAMA, Ap 20:24 l. voidujooksu
ja teenistuse
¨
2Ti
˜ 4:7 olen jooksu l., usu sailitanud
LOPP, Mt 24:14 kuulutatakse ja siis tuleb l.
Joh
13:1 Jeesus armastas neid l.
˜
LOPPEMA,
Jes 46:10 kuulutan alguses, millega l.
˜
LOPUNI,
Mt 28:20 olen teie juures kuni ajastu l.
˜
LOUNA KUNINGAS, Tn 11:11 L. k.˜ saab tigedaks
Tn
touklema
˜ 11:40 l. k. hakkab temaga
¨ ¨
LOVI, 1Sa 17:36 maha loonud nii l. kui karu
L 91:13 trambid
l. ja kobra peal
¨ ¨ noore
˜
Jes 11:7 L.¨ s¨ oob olgi nagu pull
¨ ¨
Tn 6:27 paastis ¨ Taanieli l. kuusist
¨
1Pe 5:8 Kurat kaib ringi nagu moirgav l.
Ilm
¨ 5:5 L. Juuda ˜ suguharust
LABI
KATSUMA,
Op
27:21
nii
k.
kiitus
l. inimese
¨
¨
˜
LABIKAIMINE,
˜ 1Ko 5:9 lopetaksite l. hoorajatega
2Te
3:14 lopetage temaga l.
¨
LABI
¨ PISTMA, Sak 12:10 vaatavad seda, kelle nad l. p.
LABIPROOVITUD,
Jk 1:3 l. usk teeb vastupidavaks
¨
LABI
l.
¨ UURIMA, 1Ko 11:28 u. inimene end
˜
LAHEDANE,
L 25:14 Jehoova on l. sober
¨
LAHENEMA,
Jk 4:8 L. Jumalale,˜ siis tema l. teile
¨
LAKITAJA,
Joh 7:28 mu l. on toesti olemas
¨
LAKITAMA,
Jes 6:8 Siin ma˜ olen, l. mind!
¨
LAMMATAMA,
Mr 4:19 l. sonumi, muutub viljatuks
¨ ¨
¨
LOOMA, Joh 19:3 Samuti l. nad teda vastu nagu
1Ko
¨ ¨ 9:27 l. oma keha ja
¨ teen enda orjaks
¨ ¨
LUUDIA, Ap 16:14 L., Tuatiira linnast purpurimuuja

M

¨
MAA, 1Mo 1:28 taitke m. ja alistage see
2Mo 9:29 m. kuulub Jehoovale
Ii 38:4 Kus olid, kui¨ rajasin m.?
L 37:11 tasased
p¨ arivad m.
˜
L 37:29 Oiged p˜ arivad m.
L 104:5 m. ei koigu mitte iial
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L˜ 115:16 m. on ta
˜ andnud inimlastele
Op 2:21 ainult oiged tohivad elada m. peal
Jes 45:18 m. vormija ja valmistaja¨
Jes 66:8 Kas m. tuuakse ilmale paevaga?
¨
Mt 5:5 kes tasase meelega, parivad
˜ m.
MAAGIA, Ap 19:19 tegelesid
m., poletasid raamatud
¨
MAAGID, 5Mo 18:10 Argu
leidugu
teie seas m.
¨
MAAGOOG, Hes 38:2 nagu Googi poole M. maalt
MAAILM, Lu 9:25 saaks kogu m., kuid kaotaks elu
Lu 16:8 m. inimesed on asju ajades arukamad
Joh 15:19 Kui kuuluksite m., siis m. armastaks
Joh 17:16 Nad ei kuulu m., nagu minagi ei kuulu m.
˜
1Ko 3:3 te¨ motlete ikka veel nagu m.
1Jo 2:15 Arge armastage m.
¨
1Jo 2:17 M. kaob, aga kes taidab Jumala tahet
MAAKERA, Jes 40:22 tema, kes elab m. kohal
MAARJA 1, Mr 6:3 Kas ta pole puusepp, M. poeg
MAARJA 2, Lu 10:39 M. Isanda jalgade juures, kuulas
Lu 10:42 M. on endale hea osa valinud
˜
¨
Joh 12:3 M. vottis nardi, mis oli vaga kallis
MAARJA 3, Mt 27:56 Nende seas olid M. Magdaleena
¨ ¨
Lu 8:2 M., keda huutakse Magdaleenaks
MAARJA 4, Mt 27:56 Jaakobuse ja Joosese ema M.
MAARJA
¨ 5, Ap 12:12 kus elas M., Markuse ema
MAAVARINAD, Lu 21:11 Tuleb suuri m., katkusid
MADU, 1Mo 3:4 m. naisele:
˜
˜ ei te sure!
Joh 3:14 Mooses tostis korbes m. teiba otsa
MAGAMA, ¨ 3Mo 20:13 Kui mees m. mehega
1Te 5:6 Argem siis m. nagu teised
¨
MAGAMATA, 2Ko 6:5 m. oid taludes, toidupuudust
¨ ¨
2Ko 11:27 olnud
oosel sageli m.
˜
MAGAMINE,
Op 6:10 veidi m., tukastamist
¨
¨
MAHA JATMA,¨ 5Mo 31:8 Ta ei hulga ega˜ j. sind
m.
˜
Mt 19:29 Igauks, kes on m. j. majad voi pollud
¨
Heb 13:5 ei hulga sind iial, ¨ ei j. sind kunagi m.¨
¨ ¨
MAHA KISKUMA,
Ro 14:20 Ara k. m. Jumala katetood
˜
MAHE, Op 25:15 m. keel murrab luu ˜
MAINE, 1Ko 2:14 Ent m. inimene ei vota vastu
¨
MAINIMA, Ef 5:3 argu isegi m. teie seas
MAITSMA, L 34:8 M. ja vaadake, et Jehoova on hea!
Heb 6:4 olid valgustatud ja m. taevast andi
MAJA, L 127:1 Kui Jehoova ei ehita m.
Jes 65:21 Nad ehitavad m. ja elavad neis
Joh 14:2 Minu isa m. on palju
ruumi
¨
Ap 5:42 kuulutasid iga paev nii templis kui m. m.
¨
˜
Ap 20:20 ei˜ jatnud opetamata avalikult ja m. m.
Heb 3:4 Moistagi on iga m. kellegi ehitatud
MAJAPIDAJA, Lu 12:42 Kes on ustav ja arukas m.
1Ko 4:2 M. aga oodatakse, et ta oleks ustav
¨ ¨
MAJAPIDAMINE, Ef 1:10 korraldada m. maaratud ajal
MAKEDOONIA, Ap 16:9 Tule M. ja aita meid!
˜
MAKS, Mt 17:25 kellelt votavad maa kuningad m.?
Lu 23:2 keelab maksta m. keisrile
˜
Ro 13:6 Samal pohjusel te maksate ka m.
Ro 13:7 kellele tuleb anda m., sellele m.
MAKSUKOGUJA,
Mt
18:17 olgu ta nagu m.
¨
Lu 18:11 tanan, et mina pole nagu see m.!
MALTA, Ap 28:1 saime teada, saart nimetatakse M.
˜
MANASSE, 2Aj 33:13 M. moistis, Jehoova
on Jumal
¨
MANDUMA, 2Ko 4:16 Kuigi
me valiselt m.
˜
MANITSEMA,
L
94:12
Onnelik
on inimene, keda sa m.
˜
Op
kuni veel lootust
˜ 19:18 M.
¨ poega,
¨
Op 23:13 Ara jata last m. ¨ ¨
Hes 33:9 kui˜ m. jumalatut poorduma oma teelt
˜
MANITSUS,
polgavad tarkust ja m.
˜
¨ Op 1:7 rumalad
˜
Op 3:11 ara heida korvale Jehoova m.
MANNA, 2Mo 16:31 Iisraellased nimetasid leiba m.
Jos 5:12 Iisraellastel polnud enam m.
˜
MARKUS, Kol 4:10 Barnabase nobu M.
MARTA, Lu 10:41 M., M., sa vaevad end paljuga
MA SAAN, KELLEKS
MA TAHAN,
¨
2Mo 3:14 Utle: M. on mind teie juurde saatnud

MAAGIA – MOOSES
MASENDUNUD,
Flp 2:26 m., et kuulsite haigestumisest
˜
1Te 5:14 lohutage
¨ m., toetage norku
MASS, 2Mo 23:2 Ara mine m. kaasa kurja tegema
MATMA, L 40:12 eksimused on m. mind enda alla
MEELDE TULETAMA,¨ Jes
65:17 ¨Endisi asju ei t. m.
¨
Heb 10:32 T. m. moodunud paevi
2Pe 1:12 tahan seda teile alati m. t.
MEELDETULETUSED, L 119:24 Sinu m. on mulle kallid
MEELDIMA, Joh 8:29 teen alati seda, mis talle m.
Ro 15:1 mitte tegema, mis endale m.
Ro 15:3 Kristuski ei teinud,
¨ ¨ mis endale m.
1Ko 7:33 abielus mees,¨ ¨ puudes m. naisele
Ef 6:6 silma all, kes puuavad inimestele m.
MEELDIV,¨ L 147:1 kui m. ja hea
¨ on teda kiita
MEELE J ARELE,
ligimesele m. j.
¨ ¨ Ro 15:2 Iga
˜ uks olgu
˜
1Ko 10:33 puuan olla koigile koiges m. j.
MEELELAHUTUS,
˜
¨
Op 10:23 Rumalale habitud teod otsekui
¨ ¨ m.
MEELELDI, 2Mo 36:2 m.˜ valmis seda tood tegema
1Aj 29:17 olen selle koik andnud
˜ m.
¨
L 110:3 rahvas on m. valmis sottamineku paeval
1Pe 5:2¨ hoidke Jumala karja m.
MEELEPARANE, Ef 5:10 Tehke
kindlaks, Isandale m.
˜
Kol 1:10 oleksite talle koigiti m.
MEELES PIDAMA, Ii 14:13 seaksid aja ja p. mind m.!
L 8:4 mis on surelik, et teda m. p. ¨
Kog 12:1 P.˜ oma Loojat m. nooruspaevil
MEELITAV, Op 26:28
m. suu toob hukatust
˜
¨
Ro 16:18¨ m.
¨ sonadega petavad sudameid
MEELTMOODA, Ga 1:10 olla inimestele m. ¨ ¨
MEELT PARANDAMA, 1Ku 8:47 nad p. m., poorduvad
MEES, 1Ko 7:2 olgu igal naisel oma m.
Ef 5:25 M., armastage oma naist
Kol 3:18 Naised, alluge oma m.
˜
MEHELE MINEMA, Mt 22:30 ei voeta naisi ega m. m.
Mt 24:38 nagu enne veeuputust — inimesed l. m.
MEHISED, 1Ko 16:13
olge
m.,
saage
tugevaks!
˜
˜
MEISTRIMEES, Op 8:30 tema korval kui m.
MELKISEDEK, 1Mo 14:18 kuningas M., oli preester
L 110:4 preester igavesti, M. sarnane
˜
MENSTRUATSIOON,¨ 3Mo 15:19 m. tottu ebapuhas
3Mo 18:19 ei tohi laheneda naisele, kui m.
MERELIIV,
˜ Ilm 20:8 Neid on nii palju kui m.
˜
MEREPOHI, 2Mo 14:21 m. kuivas ja vesi¨ lohenes
MERI, Jes 57:20
m.
¨ jumalatud on nagu massav
˜
Joh 6:19 nagid nad Jeesust m. peal kondimas
MESI,
2Mo
3:8
maa,
kus
voolab
piima
ja
m.
˜
¨ ¨
Op 25:27 Liiga palju m. suua pole hea
MESSIAS, Tn
¨ 9:25 ajani,
¨ kui tuleb m., juht
Tn 9:26 Parast 62 nadalat m. tapetakse
Mt 16:16 Sina oled m., Jumala
˜ poeg
Lu 3:15 Rahvas ootas m., motlesid, Johannes ongi
Lu 24:26 Kas m. ei pidanud kannatama
Joh 1:41 Me oleme leidnud m.!
Joh 4:25 tuleb m., keda
nimetatakse
kristuseks
¨
˜
Ap 18:28 selgitas puhakirja¨ pohjal,
¨ Jeesus on m.
METALLPEEGEL, 1Ko 13:12 naeme ahmast kujutist m.
METSALISED, Tn 7:3 Merest
˜ tuli neli hiiglaslikku m.
METSLOOMAD,
Ho 2:18 solmin lepingu m., lindudega
˜
METSOLIPUU, Ro 11:17¨ ehkki
¨ sa oled m.,¨ poogiti
MIIKAEL, Tn
vurste
˜ 10:13 M., uks tahtsamaid
¨
Tn 12:1 touseb M., suur vurst
˜
Ilm 12:7 M. ja tema inglid sodisid lohega¨
MIIN, Lu 19:16 sinu m. on toonud sisse kumme m.
MILLISED, 2Pe 3:11 m. peaksite
siis teie olema
¨
MINEMA, Ilm 18:4 M. valja temast, minu rahvas
MIRJAM, 4Mo 12:1 M. ja Aaron hakkasid nurisema
˜
MOONUTAMA, 2Ko 4:2 me ei m. Jumala sona
˜
MOOSES, 4Mo ¨ 12:3 M. oli alandlikum
kui koik teised
¨
L 106:32 M. ˜ laks nende
p
arast
kehvasti
˜
Ap 7:22 M. opetati koike¨ egiptlaste tarkust
2Ko 3:7 ei suutnud M. nagu vaadata

MULD – NIMI
MULD, 1Mo 2:7 valmistas inimese m.
1Mo 3:19 M. sa oled ja m. sa saad
˜
MULJE, Mt 22:16
ei ˜ otsusta pinnapealse m. pohjal˜
¨
Joh 7:24 Arge moistke kohut pinnapealse m. pohjal
¨
¨
Ga 2:6 Jumal ei otsusta valise m. jargi
MULJETAVALDAVAD,
˜
1Ko 2:4 ei kuulutanud m. sonadega
MURE, 1Sa 1:15 isand, mul on suur m.
¨ ¨
L˜ 94:19 Kui m.˜ enda alla
mattis, troostisid
¨
Op 12:25 ¨ M. rohub sudant
¨
¨
Mt 6:34 Arge
olge
m.
homse
p
aeva
parast
¨
˜
¨ ¨
Mt 10:19 arge olge m., kuidas voi mida raakida
Mr 4:19 selle ajastu m., rikkuse
petlik veetlus
˜
¨
2Ko 11:28 koorem: m. koigi
koguduste
p
arast
¨
MURETSEMA, Jes 41:10 Ara m., mina olen su Jumal
1Ko 7:32 tahan, et teil poleks vaja m.
1Ko 7:32¨ kes pole abielus, m. Isandaga seotud
¨
Flp 4:6 Arge m. millegi parast
MURETSEMINE, Lu 12:25 suudab m. elu pikendada?
¨
MURTUD, L 51:17 meeleparaseks ohvriks
m. vaim
¨
L 147:3 tervendab need, kel m. suda
¨
Jes 61:1 saatnud tervendama neid, kel m. suda
MUULANE, 2Mo
22:21 Sa ei tohi m. halvasti kohelda
¨
¨ ¨
4Mo 9:14 Uks ja sama maarus nii m. kui
5Mo 10:19 Armastage siis teiegi m.
MUUTMA, Mt 17:2 Jeesus m. nende ees
Ro 12:2 m. end teistsuguseks
MUUTUMA,
Mal 3:6 Mina olen Jehoova, mina˜ ei m.
˜
MOELDAMATU,
1Mo 18:25 m., et hukkaksid oige
˜
˜
MOISTLIKKUS,
Flp 4:5 Teie m. olgu koigile ilmne
˜
MOISTMA, Neh 8:8 aidates rahval
loetut m.
¨ ¨
Ii 6:24 aidake mul m. mu suud
˜
L 119:27 Aita mul m. oma korralduste
motet
¨
1Pe
˜ 1:12 seda soovivad¨ inglidki vaga m.
MOISTMATU,
L 14:1 M. utleb: Jehoovat
ei ole
˜
¨ ¨
MOISTUJUTUD, Mt 13:34 Jeesus raakis m. kaudu
˜
Mr
˜ 4:2 jagas neile palju opetust m. kaudu
MOISTUS, Mt 22:37 Armasta Jehoovat kogu oma m.
¨
Lu 15:17 Kui ta m. tuli, utles ta
Ro
˜ 7:25 m. allun Jumala seadusele
˜
¨
MONITAMA, 1Sa 17:26 m. elava Jumala sojavage
Lu
˜ 22:63 hakkasid mehed Jeesust m. ja peksma
MORTSUKAS,
Joh 8:44 m. oma tee algusest peale
˜
¨
¨
MOTE, L 19:14 olgu sudame m. meeleparased
L 139:17 Kui kallid on mulle su m.!
¨
L˜ 146:4 Samal
p
aeval
kaovad
tema
m.
¨
¨
Op 20:5 sudame m. nagu sugaval asuv vesi
Jes 55:8 Minu m. ei ole teie m.
2Ko 10:5 teha m. kuulekaks Kristusele
Flp 3:19 nende
m. on maiste asjade juures
¨
Ilm
˜ 17:17 sudamesse soovi viia ellu˜ tema m.
MOTISKLEMA,˜ 1Mo 24:63
oli ohtu hakul m.
¨ ¨ [Iisak]
¨
L˜ 77:12 m. k˜ oigi su to˜ ode ule
¨
MOTLEMA, Op 15:28 Oigete suda˜ m. enne vastamist
Flp 4:8 m. ikka sellele, mis on toene
¨
Kol
˜ 3:2 M. sellele, mis on ulal
MOTLEMATU,
¨
¨ ¨
¨
Jk
1:19
argu
r
a
akigu
m.,
argu
vihastugu
˜
˜
˜
MOTLEMISV
OIME, Op 1:4 ergutavad tema¨ m.
˜
¨ ¨
MOTTEGA
LUGEMA, Jos 1:8 L. seda m. paeval ja ool
˜
MOTTELAAD,
1Ko 2:16 Aga meil on Kristuse m.
˜
MOTTEVIIS, Ro 8:6 Patusest loomusest juhitud m.
¨ ¨
Ga 4:9 poordute tagasi
maailmale omase m. juurde
¨
Ef
oma m.
˜ ˜ 4:23 Teil tuleb ˜ uha uuendada
˜
˜
MO˜ OGATORKED,
Op 12:18 Motlematud
sonad kui m.
˜
¨ ¨
MOOK, 1Sa 17:47 Jehoova ei paasta m. ega odaga
Jes 2:4 Nad taovad
˜ oma m. atradeks
¨
Mt 26:52 kes m. tombavad, m. labi hukkuvad
˜
Heb
˜ ˜ 4:12 Jumala sona on teravam
˜ ˜ kui m.
MO˜ OT,
Lu
6:38
Millise
m.
teie
m
o
odate
˜
MO¨ OTMATULT, Ef 3:20 suudab teha m. rohkem
˜
˜
MAGI, 1Mo 7:20 Vesi tousis m. korgemale
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˜
˜
L 24:3 Kes voib ¨ tousta¨ Jehoova m.
Jes 2:3 Tulge, lahme ules Jehoova m.
¨
Jes 11:9 Ei tehta kurja kogu mu ¨puhal m.
Tn
¨ 2:35 kivist sai suur m., mis taitis maa
MALESTUS,
Lu 22:19 Tehke seda minu m. ka edaspidi
¨
MALESTUSRAAMAT,
Mal 3:16 kirjutati m.
¨
MARGISTAMA,
Ef 1:13 Kui uskuma, m. pitseriga
¨
MARK, Hes 9:4 tee m. inimeste laubale
Ilm
¨ 13:17 vaid see, kellel on see m.
¨ ¨
MASSAJAD,
˜
¨ 4Mo 20:10 Kuulge nuud, te m.!
Op
¨ 24:21 Ara seltsi m.
MASSUMEELSUS,
1Sa
nagu ennustamine
¨ ¨ 15:23 M. samasugune patt
¨
MAARATUD AEG, Hab 2:3 Nagemus ootab veel m. a.
Lu
¨ 21:24 rahvastele m. a.
¨
MOLL,
¨ ¨ Ap 17:5 kihutasid rahva ules ja korraldasid
¨ m.
MUUR, Hes 38:11 mida ei kaitse m., riivid ega varavad
˜
Jl 2:7 ronivad m. nagu sodurid

N
NAATAN, 2Sa 12:7 N. vastas:
see mees oled sina!
¨
NAER, Jer 20:7 Kogu paeva olen teistele n.
NAERMA, 1Mo 18:13 Miks Saara n.
L˜ 2:4 Kes istub taevasel
˜
¨ troonil, n.
Op 14:13 Isegi n. voib suda valutada
NAHKRIIDED, 1Mo 3:21 Aadamale ja naisele pikad n.
¨
NAIN, Lu 7:11 laks Jeesus
¨ N. linna
NAINE, 1Mo 2:24 hoiab uhte oma n.
1Mo 3:15 vihavaenu sinu˜ ja n. vahele
1Mo 27:46 Kui Jaakob votab n. hetitari
5Mo 31:12 Koguge mehed, n., lapsed
1Ku 11:3 700 n. ja 300
¨ liign. ¨ ¨
Ii 14:1 Inimesel, n. sundinul uurike elu
¨
L˜ 68:11 n., kes kuulutavad, on suur vagi
˜ ˜
¨
Op
˜ 5:18 roomutse uhes oma n., kes su kaasa
Op
12:4
Tubli
n.
oma
mehe
kroon
˜
Op
Jehoova soosingu
˜ 18:22 leiab tubli n., saab
˜
Op
˜ 21:19 ¨ Parem elada k˜ orbes kui riiaka n.
Op
˜ 31:3 Ara kuluta elujoudu n. peale
Op 31:10 Kes leiab tubli n.?
Kog 7:26 surmast kibedam on n., kes on
Kog 9:9 Naudi elu oma armsa n.
¨
˜
˜
Mal 2:15 arge reetke noorpolves voetud n.!
1Ko 7:2 olgu igal mehel oma n.
Ef 5:22 N. allugu oma mehele
Ef 5:28 mees armastama n. nagu omaenda keha
¨
Ilm 12:1 ˜ n. oli riietatud paikesesse
¨
¨
NAIST VOTMA, Mt 22:30 ulesaratamine, ei v. n.
Mt 24:38 enne veeuputust, v. n.
NALJA TEGEMA,
¨
1Mo
19:14 vaimehed arvasid, et Lott t. n.
˜
Op 26:19 Ma t. ju vaid n.!
¨ ¨
NARMAD, 4Mo 15:39 n. aar tuletagu teile meelde
NAUDINGUD, Lu 8:14 lasevad end kaasa kiskuda n.
Flp 3:19 nende jumalaks on kehalised n.
¨
¨
NEBUKADNETSAR, Tn 2:1 nagi¨ N. mitu unenagu
NEEDMA, Ii 2:5 siis n. ta sind nakku
Ii 2:9 naine: n. Jumalat
ja
sure!
˜
¨
Ro 12:14 paluge onnistust, arge n.
˜
NEEDUS, 4Mo 23:8 Kuidas voiksin panna n. peale
NEERUD, L 26:2 puhasta mu n.¨
¨
Ilm 2:23 olen see, kes uurib labi n. ja sudame
NEETUD, Joh 7:49 ei tunne Moosese seadust, on n.!
¨
NEITSI, Mt 25:1 Taeva kuningriik sarnaneb
kumne
n.
¨
¨
1Ko 7:25 N. kohta pole mul Isandalt uhtki kasku
NIINEVE, Jn 4:11 Kas minul ei peaks olema kahju N.
NIMI, 1Mo 11:4 Nii saab meie n. kuulsaks
¨
2Mo 3:13 Oletame, et kusivad: mis ta n. on?
2Mo 3:15 Jehoova. See on igavesti mu n.
2Mo 9:16 mu n. kuulutataks kogu maal
¨ ¨
2Mo 20:7 ei tohi kasutada Jehoova n. vaaritul viisil
¨
1Sa 17:45 tulen su vastu vagede Jehoova n.
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¨
1Aj 29:13 ulistame sinu kaunist n.
L 9:10 Kes tunnustavad sinu n., usaldavad sind
¨
L˜ 79:9 oma aulise n. parast
Op
n. on tugev torn
˜ 18:10 Jehoova
¨ ¨
Op 22:1 Hea n. vaartuslikum kui rikkus
˜
Kog 7:1 Hea n. on parem kui kallis oli
Jer 23:27 tahavad panna rahva unustama mu n.
¨
Hes 39:25 Tulise innuga kaitsen oma puha n.
Mal 1:11 saab mu n. suureks rahvaste seas
˜
¨
Mal 3:16 kes motisklevad tema n. ule
¨
Mt 6:9 puhitsetud saagu sinu n.
¨
Lu 11:2 Isa, puhitsetud saagu sinu n.
¨
Joh 7:29 olen tulnud tema n., tema on mu lakitanud
Joh 12:28 Isa, austa oma n.!
Joh 14:14 palute midagi minu n. kaudu, seda teen
Joh 17:26 olen andnud neile teada sinu n.
¨ ¨
Ap 4:12 pole teist n., mille kaudu paastetakse
Ap 15:14 koguda rahvas, kes kannaks tema n.
¨ ¨
¨ ¨
Ro 10:13 kes huuab appi Jehoova n., paastetakse
¨
˜
Flp 2:9 andis talle n., mis on ule koigi teiste n.
¨
NISU, Mt 13:25 kulvas n. sekka umbrohtu
¨
˜
NOA, 1Mo 6:9 N. kais koos toelise Jumalaga
¨
Mt 24:37 nagu N. paevad, nii ka kohaloleku aeg
¨
NOOLED, L 127:4 Nagu n. sangari kaes
NOOMIMA, 5Mo 8:5 nagu mees poega, nii n. Jehoova
˜
L˜ 141:5 n. mind — see on kui oli
¨
˜
Op 3:11 ara polga tema n.
¨
1Ti 5:1 Vanemat meest ara n. karmilt
˜
Ilm 3:19 Ma n. koiki, kes on mulle armsad
NOOMIMINE,
˜
Op
˜ 27:5 Avalik¨ n. parem kui varjatud armastus
¨ ¨
Op 29:1 Kes parast n. kangekaelseks jaab
Kog 7:5 Parem kuulata targa n. kui rumalate
¨
NOOR, Ii 33:25 Saagu ihu varskemaks kui n. eas
˜
¨
L˜ 110:3 n. sodalaste vagi nagu kastepiisad
˜
Op 20:29
¨ N.¨ meeste auks on joud
Jer 1:7 Ara utle: ma olen nii n.
1Ko 7:36
˜ ja kui ta pole liiga n.
NOORPOLV, Mr 10:20 olen kinni pidanud n. peale
˜
NOORUS, L 71:17 oled opetanud mind n. peale
˜
¨
1Ti 4:12 ei peaks suhtuma n. tottu uleolevalt
˜
NOORUSIGA, 2Ti 2:22 Pogene n. ihade eest
NOOT, Mt 13:47 sarnaneb
taeva kuningriik n.
¨
˜
NOPPIMA, Ru 2:8 Ara mine n. teisele pollule
¨
NUHTLUS, 2Mo 11:1 Veel uhe n. toon vaarao peale
Ilm 18:4 kui te ei taha saada osa tema n.
¨ ¨
NUKRUS, L 31:10 Mu elu haabub n.
NURGAKIVI, Ef 2:20 Jeesus ise on aga n.
NURGA TIPMINE KIVI, L 118:22 Kivi saanud n. t. k.
¨
NURISEJAD, Ju 16 n., elu ule kaeblejad
NURISEMA, 4Mo
14:27 iisraellased minu vastu n.
¨
˜
1Ko 10:10 Arge n., nagu moned n. ja hukkusid
˜
NURISEMATA,
Flp 2:14 Tehke¨ koike n.
¨
NURISUNNITUS, 2Mo 23:26 Uhelgi naisel pole n.
˜
˜
NURJA AJAMA, Jes 14:27 kes voiks tema nou n. a.?
˜
NUTMA, Ho 12:4 n. ja anus tema onnistust
¨
¨
Mt 26:75˜ Peetrus laks valja ja n. kibedasti
Lu 6:21 Onnelikud olete teie, kes praegu n.
Ro 12:15 n. koos nutjatega
¨
NUTT, L ¨ 6:6
¨ ujutan n. oma sangi
NUTUH
AAL, Jes 65:19 Ei kuulda enam n.
˜
NOID,
Ap
13:6
Barjeesus,
kes
oli n. ja valeprohvet
˜
NORK, 1Ko 1:27 Jumal valinud maailma silmis n.
˜
2Ko 12:10 kui olen n., olen toeliselt tugev
1Te
˜ 5:14 toetage n., olge kannatlikud
NORKEMA, L 84:2 olen igatsusest n.
¨
Jes
˜ 40:28 Jehoova ei vasi ega n. eal
˜
NORKUSED,
Ro
˜
˜ 15:1 peaksime kandma norkade n.
NOUANDJA, Op 15:22 kavatsused korda n. abiga
Jes
˜ 9:6 antakse nimeks Imeline N.
NOUDMA, Lu 12:48 kellele palju antud, n. palju

NISU – OTSIMA
˜
˜
NOU
N. p. nurjuvad kavatsused
˜ PIDAMA, Op 15:22
¨
˜
NOUSOLEK,
1Ko 7:5 valja arvatud molema n.
¨
¨ ¨
NADAL, Tn 9:24 rahvale on maaratud 70 n.
¨
˜
1Ko
16:2
Iga
n.
esimesel
p
aeval
pangu
korvale
¨
¨
NAGEMA, Joh 1:18 Ukski inimene ei ole Jumalat n.
Joh
14:9
Kes
on
n.
mind,
see
on
n.
ka
Isa
¨
¨
NAGEMUS,
Tn 10:14 n. kaib tuleviku kohta
¨
¨
NAHTAMATU, Ro 1:20 Jumal on n., jumalikkust naha
¨
2Ko 4:18 ei keskendu nahtavatele, vaid n. asjadele
¨
Heb
11:27 otsekui nahes teda, kes on n.
¨
˜
NAITAMA, Joh 5:20 Isa n. Pojale koike, mida ta teeb
2Ko
6:4 n. end igas suhtes olevat Jumala teenijad
¨
NAITELAVA,
1Ko
7:31
selle
maailma
n. muutub
¨
¨ ¨
NALG, Jes 65:13 teenijad soovad, aga teie olete n.
¨
Am
vee jarele
¨ 8:11¨ n. mitte leiva ja janu mitte
¨
NALJAH
ADAD,
Mt 24:7 n. ja maavarinaid tuleb
¨
¨
¨ ¨
NALJAPAEVAD, L 37:19 n. nad saavad soonuks

O

˜
ODA, 1Sa 18:11 heitis o., moeldes: naelutan Taaveti
OGA, 2Ko 12:7 mulle
ihu sisse pandud o., vaevama
˜
¨
OHJELDAMA, Op 29:15 laps, keda ei o., habistab ema
¨
OHKAMA, Hes 9:4 tee mark nende laubale, kes o.
˜
¨
OHKAMINE, Jes 35:10 kurbus ja o. pogenevad ara
¨
Ro 8:26
˜ et valjendada¨ oma sisemisi o.
OHT, Op 22:3 Arukas naeb o. ja poeb peitu
¨
Ro 16:4 minu parast oma elu o. seadnud
˜
2Ko 11:26 o. linnas, o. korbes, o. merel
˜
OHVER, 3Mo 7:37 poletuso., roao., patuo.
1Aj 29:9 andnud vabatahtlikud o. Jehoovale
L 40:6 O. ja ohvriandi sa ei soovinud
¨
L˜ 51:17 meeleparaseks o. murtud vaim
¨
Op 15:8 Jumalatute o. on Jehoovale jale
˜
Tn 11:31 korvaldavad alaliselt toodava o.
˜
Tn 12:11 korvaldatakse alaliselt toodav o.
Ho 6:6 meeldib truu armastus, mitte o.
Ro 12:1 andke oma keha elavaks o.
˜
¨
OKASKROON, Mt 27:29 poimisid o., asetasid pahe
˜
¨
Mr 15:17 poimisid o., panid selle talle pahe
¨ ¨
OKS, Joh 15:4 o. ei saa kanda vilja, kui ta ei jaa
OLENEMA, Ro 12:18 kui o. teist, olge rahujalal
OMAKASU, 1Ko 13:5 [armastus] ei taotle o.
OMAND, 2Mo 19:5 saab minu eriline o.
OOTAMA, 5Mo 10:12 mida o. Jehoova sinult muud
Ii 23:12 talletanud enamgi, kui minult o.
L 37:7 o. Jehoovat pikisilmi
Mi 6:8 Mida Jehoova sinult o.?
Hab 2:3 Kui see peaks viibima, siis o. seda
˜
˜
Lu 3:15 Rahvas o. messiat ja koik motlesid
¨
OOTAMATU, Lu 21:34 et see paev ei tabaks teid o.
˜
¨
¨
OOTAMINE,
Lu
21:26
n
orkevad
s
undmuste
o. parast
˜
¨
OOTUS, Op 13:12 Pikk o. teeb sudame haigeks
ORB, 2Mo 22:22 ei tohi teha liiga o.
Jk 1:27
˜ hoolitseda o. ja lesknaiste eest
ORI, Op 22:7 laenaja on laenuandja o.
Mt 24:45 Kes on ustav ja arukas o.
Mt 25:21 Tubli, sa hea ja ustav o.!
¨
Lu 17:10 oleme tuhipaljad o.
¨
Joh 8:34 igauks, kes teeb pattu, on patu o.
¨
1Ko 7:23
arge
saage
enam inimeste o.
˜
¨
¨ ¨
OSAV, ˜ Op 22:29 Kas oled nainud o. toomeest?
˜
OSAVOTLIKKUS, Kol 3:12 Olgu teie roivaiks o.
¨
¨ ¨
OSKUS, 2Mo 35:35 andnud o. teha kasitood
˜
OSKUSLIKULT, 2Ti 4:2 opetades o.
OSTMA, 1Ko 7:23 Teid on kalli hinnaga o.
Ilm 5:9 sa oled oma verega o. inimesi
OSTULEPING, Jer 32:12 andsin o. Baarukile
OTSIMA, 1Aj 28:9 Kui sa teda o., siis sa leiad
¨
L 119:176 olen kadunud lammas. O. ules
Jes 55:6 O. Jehoovat, kuni leitav
˜
Sef 2:3 o. Jehoovat, koik tasased

OTSTARVE – PIIM
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¨
Lu 15:8 puhi oma maja ja o. hoolega, kuni leiab
Joh 4:23 Isa o., kes soovivad teda kummardada
Ap 17:27 et nad o. Jumalat
¨
Kol 3:1 o. seda, mis on ulal
OTSTARVE, Ro 12:4 palju liikmeid, kuid pole sama o.
˜
¨
OTSUS, Ap 15:25 joudnud uksmeelsele o.

P
PAABEL, 1Mo 11:9 nimeks P., sest seal segas
PAASAOHVER, 2Mo 12:11 p. Jehoova auks
¨
¨ ¨
2Mo 12:27 p. Jehoova auks, kes laks mooda
PAASATALL, 1Ko 5:7 meie p. Kristus on ohverdatud
¨
PAAST, Jes 58:6 mulle meeleparane p.
¨
PAASTUMA, Lu 18:12 p. ja annan kumnist
¨ ¨
PAKILINE, 2Ti 4:2 kuuluta, pea seda tood p.
PAKKUMA, Ro 5:8 Jumal p. meile oma ˜ armastust
PALJU, Lu 12:48 kellele on p. antud, noutakse p.
¨ ¨
1Ko 15:58 olgu teil alati p. teha Isanda toos
¨
PALK, 1Mo 31:7 muutnud mu p. kumme korda
Jer 22:13 keeldub talle p. maksmast
Lu 19:43 teravatipulistest p. tara
Ro 6:23 Patt annab p. surma
PALUMA, Mt 6:8 Isa teab, mida vajate, enne kui p.
¨
Mt 7:7 P. pusivalt ja teile antakse
¨
Mr 11:24 kui te midagi p., uskuge, et see on kaes
Joh 14:13 Mida p. minu nime kaudu, seda teen
Ap 12:5 kogudus aga p. tulihingeliselt Jumalat
Ro 8:26 kuid ei tea, mida peaksime p.
2Ko 5:20 p.: laske
˜ ˜ end Jumalaga lepitada
Ef 3:20 teha mootmatult rohkem sellest, mida p.
¨
Flm 9 ma pigem p. sind su armastuse parast
˜
1Jo 5:14 p. Jumalalt koosk¨ olas tema tahtega
PALUN, 1Mo 15:5 Vaata p. ules taeva poole
¨
˜
PALVE, L 20:5 Taitku Jehoova koik su p.
L 65:2 Sina kuulad p.
L˜ 141:2 Olgu mu p. suitsutusrohuks
˜
˜ ˜
Op
˜ 15:8 oigete p. toob
¨ roomu
Op 28:9 selle p. on jaledus
¨
Ro 12:12 Olge pusivad p.
˜
¨
1Ti 2:1 Eelkoige kutsun ules esitama anumisi, p.
Jk 5:15 Usus
esitatud p. teeb terveks
˜
˜
Jk 5:16 Oige inimese anuval p. suur moju
˜
1Pe 3:7 Siis pole teie p. tokkeid
˜
¨
Ilm 8:4 Suitsutusrohu suits tousis koos puhade p.
PALVETAMA, 2Ku 19:15 [Hiskija]
p. Jehoova ees
¨
Tn 6:13 ta p. kolm korda paevas
Mt 5:44 p. nende eest, kes teid taga kiusavad
˜
Mt 6:9 Teie p. siis nonda ¨
¨
Mr 1:35 Hommikul vara, laks valja ja p. seal
¨
˜
˜
Lu 5:16 laks sageli monda korvalisse paika p.
1Te 5:17 P. lakkamata
˜
2Te 3:1 p. meie eest, et Jehoova sona leviks
¨
PARADIIS, Lu 23:43
kinnitan tana, oled minuga
p.
˜
˜
2Ko 12:4 kes tommati p. ning kes kuulis sonu
¨ ¨
PARANDAMA, Ga 6:1 puudke p. tasase meelega
PARANEMISLOOTUS, 2Aj 36:16 rahval polnud p.
PAREMINI, 1Jo 3:20 tunneb Jumal meid p. kui me ise
¨ ¨
PARIM, 2Ti 2:15 Tee p., et olla soosingu vaariline
PATT, 1Mo
˜ 4:7 luurab p. su ukse taga
L 32:1 Onnelik see, kelle p. kinni kaetud
L 38:18 p. ei andnud mulle asu
Jes 1:18 Kuigi teie p. on erepunased
Jes 38:17 p. oled heitnud selja taha
Jes 53:12 Ta kandis paljude p.
Jer 31:34 ega tuleta meelde nende p.
¨ ¨
¨
˜
Hes 33:14 poordub
mis oige
¨ ara p. ning¨ teeb,
¨
Mr 3:29 teotab puha vaimu, suudi igaveses p.
˜
¨
Joh 1:29 Jumala Tall, kes votab ara maailma p.!
Ap 3:19 muutke end, et teie p. kustutataks
Ro 3:25 andestas p. varasemal ajal
¨
Ro 5:12 uhe inimese kaudu p. tuli maailma
Ro 6:14 P. ei tohi olla teie isand

Ro 6:23 P. annab palgaks surma
¨
1Ti 5:24 teiste p. tulevad valja hiljem
1Jo 1:7 Jeesuse veri puhastab
meid p.
¨
1Jo 5:17 Igasugune ulekohus on p.
PATTU TEGEMA,¨ 2Sa 12:13 Jehoova vastu p. t.
1Ku 8:46 pole uhtegi inimest, kes p. ei t.
¨
Mt 5:29 Kui
˜ parem silm paneb p. t., kisu see valja
Ro 3:23 Koik inimesed on p. t.
˜
Jk 4:17 teab, mis oige, kuid ei tee, siis t. p.
Jk 5:15 kui ta on p. t., annab Jumal andeks
1Jo 2:1 kui keegi t. mingi p., on meil aitaja
PATUKAHETSUS, Lu 3:8 Kandke siis p. vilja
Ap 26:20 kandma p.¨ ¨ vilja
˜
PATUNE, L 1:5 p. ei jaa seisma oigete hulgas
¨
˜ ˜
Lu 15:7 kahetseva p. parast rohkem roomu
Lu 18:13 Oh, Jumal, ole mulle p. armuline!
Joh 9:31 Jumal ei kuula p., vaid jumalakartlikku
¨
˜
˜
Kol 2:18 ennast
tottu
¨ ¨ tais p. motlemise
¨
1Jo 3:6 kes jaab temaga uhte, ei ela p. elu
PATUNE LOOMUS,
¨ Ro 8:5 lasevad end juhtida p. l.
Ga 5:16 te ei taida p. l. omaseid soove
Ga 5:19
˜ ˜ P. l. teod on ilmsed
¨ ¨
PATUROOM, Heb 11:25 pigem kui nautida uurikest p.
PATUSTAJAD, Ro 5:8 Kristus suri, kui olime veel p.
PATUSTAMA, 1Mo 39:9 teha kurja ja p. Jumala vastu
˜
Mt 13:41 koguvad koik, kes panevad teisi
¨ ¨ p.
Mt 18:15 vend p. su vastu, siis mine ja raagi
¨
¨
Lu 17:2 paneks p. uhe neist vaikestest
PAULUS. Vt ka SAULUS, 1Ko 1:12 Mina pooldan P.
PEA, 1Mo 3:15 tema purustab su p.
Tn 2:32 Kuju p. oli puhtast kullast
1Ko 11:3 naise p. on mees
Ef 5:23 Kristus on koguduse p.
Ef 5:23 mees on oma naise p.
¨
¨ ¨
PEAINGEL, 1Te 4:16 tuleb p. kaskiva huuuga
Ju 9 p. Miikael polnud Kuradiga sama meelt
˜
PEAMEHED, Jes 32:1 p. juhtima oigluse
nimel
˜
PEARAHAMAKS, Lu 20:22 Kas on oige maksta p.
¨ ¨
PEATUMA, Ii 37:14 P.¨ ja suuvi
¨ Jumala tegudesse!
PEEGEL, 1Ko 13:12 naeme ahmast kujutist metallp.
2Ko 3:18 peegeldame hiilgust nagu p.¨
Jk 1:23 inimesega, kes vaatab oma nagu p.
˜
PEEGELDAMA, Ro 3:23 p. Jumala vorratuid omadusi
PEETEL, 1Mo 28:19 pani ˜ paigale nimeks P.
PEETRUS, Mt 14:29 P. kondis vee peal
¨
Lu 22:54 P. aga jargnes˜ ˜ neile eemalt
˜ ¨
Joh 18:10 P. haaras mooga, loi ulempreestri orja
Ap 12:5 hoiti P. vangis, kogudus ¨ aga
¨ palus
PELGULINNAD, 4Mo 35:11 p. ligipaasetavad linnad
Jos 20:2 Valige endale p.
PERE, Ef 2:19 kaaskodanikud ja Jumala p. liikmed
PESEMA, 2Ku 5:10¨ Mine
ja p.
¨
¨ seitse korda Jordanis
L 51:2 P. mind suuteost taiesti puhtaks
¨
Joh 13:5 hakkas p. jungrite jalgu
¨
1Ko 6:11 te olete puhtaks p., puhitsetud
¨
PETLEMM, Mi 5:2 P., Efrata, kes oled liiga vaike
PETMA, 1Ko
et teid on p.?
¨ 6:7 Miks te ei lepi,
˜
¨
Ga 6:7 Arge p.: Jumalat ei onnestu tussata
PETTUMA, Ro 5:5 lootuses ei pea p.
Ro 9:33 kes usub temasse, ei pea p.
¨ ¨
PETTUS, ˜ L 34:13 hoidku huuli p. raakimast
PIDALITOBI, 4Mo 12:10 Mirjam oli p. valge nagu lumi
¨
¨
Lu 5:12 ˜ uhes linnas oli mees tais
¨ ¨ p.
PIDALITOBINE, 3Mo 13:45 P. huudku: ebapuhas!
˜
˜
¨
PIDAMA,
¨ ¨ Mt 28:20 opetage p. koike, mida kaskinud
PIDUSOOK, Jes 25:6 p. rammusate roogadega
PIDUTSEMA, Ro 13:13 mitte metsikult p., purjutades
PIDUTSEMINE, Ga 5:21 metsik p. ja muu
PIIM, 2Mo 3:8 maa, kus voolab p. ja mett
Jes 60:16 Sa jood rahvaste p.
¨
Heb 5:12 olete jalle sellised, kes vajavad p.
˜
1Pe 2:2 Ihaldage Jumala sona puhast p.
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PIINAPOST, Mt 10:38
¨ Kes ei ¨ taha kanda oma p.
Lu 9:23 kandku paevast paeva oma p.
¨
PIINEHAS, 4Mo 25:7 Kui P. seda
˜ nagi, haaras piigi
PIINLIK, Esr 9:6 Mul on nii p. tosta oma silmi
¨
˜
PIIR, L 119:96 sinu kasusonal
¨ pole
¨ p.
1Te 4:6 ei tohiks astuda ule sundsuse p.
¨ ¨
PIKENDAMA, Jes 54:2 p. telginoore, kinnita vaiad
PIKISILMI, Ro 8:25 ootame seda p. ja kannatlikult
¨ ¨
PILATUS, Joh 19:6 P.: mina ¨ ei leia mingit suud
PILK, 2Aj 16:9 Jehoova p. kaib ringi kogu maal
¨
¨
Mt 6:22 p. kinnitunud uhele ¨asjale, keha valgust tais
PILKAJAD, 2Pe 3:3 viimseil paevil tuleb p.
˜
PILKAMA, Lu 18:32 teda
¨ p. ja monitatakse
PILLUTAMA, Ef 4:14 argem olgem lapsed, keda p.
˜
PILV, Kog 11:4 kes vaatleb p., ei saa loigata
Mt 24:30 Inimesepoega
tulevat taeva p. peal
¨
Heb 12:1 meie umber on nii suur p. tunnistajaid
PIME, 3Mo 19:14 ei tohi seada p. teele takistust
Jes 35:5 Siis p. silmad avanevad
¨
Jl 2:31 Paike muutub¨ p., kuu vereks
Sef 1:15 p. ja must paev
Mt 15:14 Nad on p. teejuhid
2Ko 4:4 silmad selle maailma jumal on teinud p.
˜
¨
PIMEDUS, 1Mo 19:11 mehi loid p., need vasisid
Jes 60:2 P. katab maad
¨
Mt 4:16 Rahvas, kes istus p., nagi suurt valgust
Joh 3:19 inimesed armastavad p., mitte valgust
˜
Ef 4:18 Nende moistuses
¨ valitseb p.¨
1Pe 2:9 kutsunud p. valja valguse katte
¨
PIND, Mt 7:3 p. venna silmas, palki ei pane tahele
¨ ¨
¨
˜
PINGE, 2Ko 1:8 olime aarmise
˜ p. all,˜ ule jou
PINGUTAMA, Lu 13:24 P. koigest joust
¨
2Pe 1:5 p., et taiendada oma usku
˜
PINNAPEALNE,
Mt 22:16 ei otsusta p. mulje pohjal
¨
˜
˜
Joh 7:24 Arge moistke kohut p. mulje pohjal
¨
PISARAD, 2Ku 20:5 Kuulsin su palvet ja nagin su p.
L 6:6 leotan
¨ p. oma˜ voodit˜
L 126:5 kulvab p., loikab hoiskamisega
¨
˜
Kog 4:1 nagin rohutute p., kuid polnud
Ap 20:19 teenisin Isandat p., kogesin katsumusi
Heb 5:7 Kristus
esitas
p.˜ anumisi ja palveid
¨
¨
Ilm 21:4 Ta puhib ara koik p. nende silmist
˜
PISARSILMIL, Ap 20:31 ei lakanud p. nou andmast
˜
˜
PITSEERIMA,
Tn 12:9 sonad kinni p.¨ kuni lopuajani
¨
PITSER, Ul 8:6 Pane mind p. oma sudamele
2Ko 1:22 pannud meie peale p. ja andnud tagatise
Ilm 7:3 enne kui pannud p. Jumala orjade laubale
¨
¨
¨
PLAAN, 2Mo 26:30 Pustita
p. jargi
¨ telkpuhamu
¨
1Ku 6:38 koda valmis tapselt p. jargi
¨
PLAANIMA, Ro 13:14 arge p. himude
rahuldamist
˜
¨
POEEDID, Ap 17:28 nagu ka moned teie p. on oelnud
˜
POEG, 1Mo 6:2 Jumala
p. votsid naiseks
¨
1Sa 8:3 ta p. ei kainud tema teedel
˜
˜
Ii 38:7 koik Jumala p. hoiskasid kiitust
L˜ 2:12 Austage P., et Jumal ei vihastuks
Op
13:24
Kes
saua
ei
tarvita,
vihkab oma p.
˜
˜ ˜
Op 15:20 Tark p. roomustab isa
¨
Jes 66:8 Siion sunnitas oma p.
Mt 3:17 mu armas p., kellest mul on hea
¨ meel
Lu 15:13 noorem p. raiskas oma vara ara
¨ ¨
Joh 1:18 p. on raakinud, milline Isa on
Ro 8:14 keda juhib Jumala vaim, on Jumala p.
˜
POETUMA, Ju 4 Nimelt on teie hulka p. moned
POISIKE, Jes 11:6 ning p. juhib neid
POOLIKUD, 1Ko
˜ 13:9 Meie teadmised ¨ on p.
POPUTAMA, Op 29:21 Kui p., hiljem tanamatu
˜
POST, Mr 15:25
¨ ¨ Kui nad¨ ¨ ta p. loid, oli kolmas tund
Lu 23:21 Loo ta p.! Loo ta p.!
¨
Ga 3:13 Neetud on, kes p. kuljes ripub
POTTSEPP, Jes 64:8 oleme savi ja sina p.
¨
Ro 9:21 Kas siis p. pole˜ savi ule voli
˜
PRAKTILINE TARKUS, Op 2:7 talletab p. t. oigetele

˜
PIINAPOST – POHJA KUNINGAS
˜
˜
Op 3:21 Hoia p. t. ja motlemisoskust
PREESTER, L 110:4 oled p. igavesti
Ho 4:6 sa ei tohi ˜ teenida mu p.
Mi 3:11 Tema p. opetavad tasu eest
Mal 2:7 p. huuled talletama
teadmisi
˜
Ap 6:7 suur hulk p. vottis usu vastu
Ilm 20:6 Jumala p., valitsevad 1000 aastat
¨
PREESTERKOND, 1Pe 2:9 kuninglik p., puha rahvas
PRISKILLA, Ap 18:26 P. ja Akvila, kutsusid
PROHVET, 5Mo 18:18 annan neile sinusarnase p.
1Ku 18:4 oli Obadja peitnud 100 p.
Hes 2:5 nende keskel on olnud
p.
˜
Am 3:7 avaldamata oma nou oma p.
Am 7:14 Aamos: ma ei olnud p.
Ap 10:43 p.¨ kinnitavad, et kes temasse usub
PROHVETIJUNGER, Am 7:14 ei olnud prohvet
ega p.
˜
PROHVETIKUULUTUS, 2Pe 1:20 p. ei pohine isiklikel
2Pe 1:21 p. pole lausutud inimese˜ tahtel
PROHVETLIK, 2Pe 1:19
¨ ¨ oleme p. sonas kindlamad
PROHVETLIKULT R¨ AAKIMA,
Jl 2:28 pojad ja tutred hakkavad p. r. ¨
PROOVILEPANEK, Lu 8:13 kuid p. ajal hulgavad usu
PROOVILE PANEMA, 5Mo 13:3 Jehoova p. teid p.
Mal 3:10 palun
p. mind sellega p.
¨
1Ko 10:9 Argem ka p. Jehoovat p.
PROOVILEPANEMINE, Ap 5:9 Jehoova¨ vaimu p.
PROSTITUUT, Lu 15:30 poeg, vara¨ p. ara raiskas
1Ko 6:16 heidab p. juurde, saab uheks kehaks?
Ilm 17:1 p., kes istub paljude vete ¨ peal
¨
Ilm 17:16 hakkavad p.
¨ vihkama, roovivad ta paljaks
PRUUT, Ilm
˜ 21:9 ma naitan sulle p., Talle naist
PUDELKORVITSATAIM, Jn 4:10 Sinul on kahju p.
PUHAS, Sef 3:9 Sel ajal annan
rahvastele p. keele
˜
Ap 20:26 ma olen p. koikide¨ verest
1Ko 6:11¨ olete p. pestud, p¨ uhitsetud
PUHAS SUDA, L 101:2 Ma kain oma kojas p. s.
PUHASTAMA, L 51:2 p. mind mu patust
Tn 12:10 Paljud p. end ja ˜ saavad valgeks
Sak 13:9 p. neid,˜ nagu hobedat
2Ko 7:1 p. end koigest,
¨ mis saastab˜ keha ¨ ja vaimu
PUHKAMA, Tn 12:13
lahed p., kuid toused ules
¨ ¨
Lu 12:19 P., soo, joo ja naudi elu
PUHTAD, Hab 1:13 silmad˜ liiga p.,¨ et vaadata kurjust
Joh 15:3 olete juba p. sonade parast
PULL, 2Mo 21:28
Kui p. puskib meest
¨
5Mo
25:4 Arge siduge kinni p. suud
˜
Op 7:22 Mees nagu p., keda viiakse tapale
Ho 14:2 nagu ohverdaks noori p. ¨
1Ko 9:9 Kas Jumal muretseb p.
¨ parast?
˜
PULMAD, Ilm 19:7 Talle p. on katte joudnud
PULMAPIDU, Mt 22:2 kuningas korraldas pojale p.
Joh 2:1 toimus Galilea Kaanas p.
PUNANE, 1Mo 25:30 Anna mulle
¨ kiiresti seda
˜ p.
PUREMA, Ga 5:15 Kui te aga
uksteist p. ja ogite
¨
PURJU JOOMA, Ef 5:18 arge j.¨ ¨end veinist p.
PURUKSPEKSTUD, L 34:18 paastab need, kel p. vaim
PURUSTAMA, 2Ko 10:4 relvad suudavad p. kindlusi
PUU, 1Mo 2:9 hea ja halva tundmise¨ ¨ p.
1Mo 3:3 p. kohta: ei¨ tohi
sellest suua
¨
L˜ 1:3 kui veeojade aarde istutatud p.
Op 26:20 P. puudusel kustub tuli
Tn 4:14 Raiuge p. maha¨ ja laasige oksad
¨
PUUDUTAMA, Jes
52:11 arge p. midagi ruvedat
˜
Mt 8:3 p. ja
¨ sonas: ma tahan
¨
2Ko 6:17 arge enam p. ruvedat
PUUSEPP, Mr˜ 6:3 Kas ta pole p.,
¨ ¨ Maarja poeg
PUUTUMA,
Op 6:29 kes p., ei jaa karistamata
˜
POGENEMA,
1Ko 6:18 P. hooruse eest!
˜
˜
POHIMOTE, 1Ko 4:17 Tema tuletab meelde p.
Ga
p.
˜ 6:16 kes juhinduvad sellest
˜
˜
POHIOLEMUS,
Ro 2:20 moistad teadmiste ja toe p.
˜
POHJA KUNINGAS, Tn 11:7 tuleb p. k. kindluse vastu
Tn 11:40 P. k. tormab talle kallale

˜
POHJALIKULT – RAHULIK
˜
¨
POHJALIKULT,
Ap 10:42 kaskis p. tunnistust anda
˜
POHJA
MINEMA, 1Ti 1:19 usk l. p. nagu laev
˜
˜
POHJUS, Kog 7:25 otsida
koigi asjade p.¨
¨
Ro
˜ 13:5 p. alluda sudametunnistuse parast
POLD, Mt 13:38 p. on maailm ˜
Joh
4:35 vaadake p., valmis loikuseks
˜
POLETUSOHVER,
2Sa
24:24 ei ohverda
˜
¨ ¨ p. niisama saadut
¨
POLETUSOHVRIJ
AARAD, Jes 1:11
˜
¨ kullalt teie p.
POLGAMA,
Jes 53:3 Teda p. ja valditi
˜
POLLUMAA,
1Ko 3:9 olete Jumala p.,¨ Jumala˜ ehitis
˜
¨ ¨
POLLU
AARED, 3Mo 23:22 ei tohi p. tuhjaks loigata
˜
POLVKOND,
Mt 24:34 see p. ei kao enne
˜
PORM,
L 103:14 tal on meeles, et oleme p.
˜
¨ ¨
POSK,
Mt 5:39 keegi loob paremat p., keera teine
˜
POU,
˜ Jes 40:11 kannab tallekesi p.
POUA-AASTA,
Jer 17:8 P. ei tunne ta muret
˜ ˜
PO¨ OSAS, Ap 7:30
leegitsevas p.
¨ ilmutas ingel
˜
PAEV, L 84:10 Uks p. sinu ouedes on parem
Hes 4:6 P. aasta kohta. P. aasta kohta
Mt 24:36 Seda p. ja tundi ei tea keegi
¨ ¨
Ap 1:7 pole
¨ vaja teada aegu ega maaratud p.
2Pe
3:8 uks p. nagu tuhat aastat
¨
¨
PAIKE, Jos 10:12
P.,
p
usi
paigal
Gibeoni
kohal
¨
¨
Mt 24:29 parast paevade viletsust pimeneb p.
Ap
2:20
P.
muutub
pimedaks
ja
kuu
vereks
¨
˜
PAIKESET
OUS, Jes 41:2 kutsus p. poolt mehe
¨
PARAND, 4Mo 18:20 Mina olen su osa ja su p.
L 127:3 Lapsed on Jehoova p.
˜
¨
Ef 1:18 vorratut rikkust hoiab kui p. puhade jaoks
¨
¨
1Pe
1:4 saada ruvetamatu ja havimatu p.
¨
PARANDIOSA,
Nu 3:24 Jehoova on mu p.
¨
PARIJAD, Ro 8:17 Jumala
¨ p. ja Kristuse
˜ kaasp.¨
Ga
¨ 3:29 Aabrahami jareltulijad, p. tootuse jargi
PARIMA,
Mt 5:5 kes tasase
meelega,
p.
maa
¨
¨
¨
PARIMUS, Mt 15:3 p. parast kasust kinni ei pea?
˜
˜
¨
Mr 7:13 heidate Jumala sona korvale p. parast
Ga
p. eest
¨ 1:14 seisin innukamalt
¨
PARLID, Mt 7:6 arge visake
p.
sigade
ette
¨
Mt
¨ ¨ 13:45 sarnaneb randkaupmehega, kes otsis p.
PAASEMA, Jer
minule
¨ 39:18¨ p. eluga, kuna lootsid
¨
Mt
¨ ¨ 24:22 paevi ei vahendataks, ei p. ukski
PAASTE, Est 4:14 siis tuleb juutidele abi ja p. mujalt
¨
L 3:8 Jehoova
¨ ¨ kaes on
¨ p.
Ro 13:11 nuud on p. lahemal, kui usklikuks saime
¨ ¨
¨
Flp 2:12 tootades˜ p. nimel aukartuse ja varinaga
Ilm
¨ ¨ 7:10 P. me volgneme oma Jumalale
˜
PA¨ ASTEKIIVER,
Ef
6:17
Samuti
v
otke
p.
¨
PAASTJA, 2Sa 22:3 Jumal on mu pelgupaik ja p.
¨
Ap
¨ ¨ 5:31 Jumal ulendas teerajajaks ja p.
PAASTMA, 2Aj 20:17 vaadake, kuidas Jehoova p.
Mt 16:25 Kes tahab oma elu p., kaotab selle
Lu 19:10 Inimesepoeg on tulnud p. kadunuid
¨
Ap 4:12 pole uhtki teist nime, mille kaudu p.
˜
1Ti 4:16 p. enda kui ka need, kes kuulda votavad
2Pe
2:9
Jehoova
teab, kuidas p.¨ inimesi ¨
¨ ¨
PA¨ ASTMINE,
Jes 59:1 Jehoova kasi pole p. luhike
¨
¨
˜
PO¨ ORASED,
Ii 6:3 seeparast on mu sonadki p.
¨
˜
¨
POORDUMA, Jl 2:12 p. tagasi koigest sudamest
Mal
3:7 P. minu juurde ja p. teie juurde
¨
˜
PUHA, 2Mo 26:33 p. paik, koige p. paik
3Mo 19:2 Olge p., sest mina olen p.
3Mo 23:4 Jehoova
˜
¨ seatud p.
Tn 7:18 Koigevagevama p. saavad kuningriigi
¨
1Te 4:4 Igauhel tuleks hoida oma keha p.
1Pe 1:15 saage p. kogu oma eluviisilt
Ilm
¨ 4:8 P., p., p. on Jumal Jehoova
PUHADUS,
Heb 12:14 Taotlege rahu ja p.
¨
¨
PUHAKIRI, Mt 22:29
te ˜ ei tunne p. ega Jumala vage
¨
Lu 24:32 Eks suda polenud, kui ta p. selgitas?
˜
Ap 17:2 arutles sealolijatega p. pohjal
¨
Ap 17:11 uurisid hoolega iga paev p.
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Ro 15:4 P. julgustab, et meil oleks lootust
2Ti
¨ 3:16 Kogu p. Jumalalt ning kasulik
PUHAMU, 2Mo 25:8 tehku mulle p.
L 73:17 kuni sisenesin Jumala aulisse p.
L¨ 84:1 Kui armas on su auline p.
PUHA SALADUS, Ro 16:25 p. s., pikka aega varjul
Ef
p. s.
¨ 3:4 milline on mu¨ arusaamine
˜
¨
PUHA VAIM, L 51:11 ara vota minult ara oma p. v.
Lu 1:35 Sinu peale tuleb p. v.
Lu 3:22 p. v. tuli tuvi kujul alla tema peale
Lu 11:13 isa annab p. v. neile, kes paluvad
˜
˜
Joh 14:26 p. v. opetab koike ja tuletab meelde
¨
Ap 1:8 saate vae, kui p. v. tuleb teie peale
˜
¨
¨ ¨
Ap 2:4 Koik said tais p. v. ja hakkasid raakima
Ap 5:32 p. v., mida Jumal on andnud
Ro 8:26 anub p. v. meie eest
¨
Ef
¨ 4:30 arge kurvastage Jumala p. v.
PUHENDUMUS,
1Ti 4:7 treeni sihiga teenida Jumalat p.
1Ti 4:8 sellest, kui Jumalat p. teenida, on kasu
˜
¨
1Ti
¨ 4:15 Motiskle nende asjade ule, tee seda p.
PUHITSEMA, 1Ku 9:3 olen p. selle koja
¨
Jer 1:5 enne kui sundisid, p. su
Hes 36:23 Ma p. oma suurt nime
Lu
¨ 11:2 Isa,
˜ p. saagu sinu nimi ¨ ¨
PUSIMA,
Op 12:3 Kurjuse toel ei jaa keegi p.
¨ ¨
¨ ¨
PU¨ UDMA,
Lu 5:10 Nuudsest hakkad inimesi p.
¨
¨ ¨
¨ ¨
PUUNIS, L 91:3 paastab linnupuudja p.
¨
Lu
¨ ¨ 21:34, 35 et˜ see paev ei tabaks nagu p.
PUUNISPAEL, Op 29:25 Inimesekartus on p.

R

¨
RAAHEL, 1Mo 29:18 seitse aastat teenima R. parast
Jer 31:15 R. nutab taga oma lapsi
RAAMAT, 2Mo 32:33 kustutan r., kes on pattu teinud
˜
Kog 12:12 suurel r. tegemisel pole loppu
˜
˜
¨
˜
¨
Ap 19:19
˜ toid r.˜ ja poletasid ara koikide nahes
RADA, Op 4:18 oigete r. on kui hommikuvalgus
RAEVUTSEMA, Ap 8:3 Saulus hakkas r.
RAHA, Kog 7:12 r. on kaitseks, aga tarkuse eelis
˜
Kog 10:19 r. rahuldab koik vajadused
RAHAARMASTUS, 1Ti 6:10 r. on halbade asjade juur
Heb 13:5 Teie elust ilmnegu, et teis pole r.
˜
RAHU, L 29:11 onnistab oma rahvast r.
¨
L 37:11 naudivad kulluslikku r.
¨
L 72:7 valitseb kulluslik r., kuni kestab kuu
L˜ 119:165 Sinu seaduse armastajail suur r.
¨
Op 17:1 Parem kuivanud leivatukk r.
˜
Jes 9:7 Ei loppe r. Taaveti troonil
˜
Jes 48:18 oleks su r. olnud kui jogi
Jes 54:13 su lastel on suur r.
¨
Jes 57:21 Jumalatuil ei ole r., utleb Jumal
¨
Jes 60:17 panen su ulevaatajaks r.
Jer 6:14˜ R.! R.!, kuigi r. pole
Mt 5:9 Onnelikud on, kes taotlevad r.
Mt 5:24 tee esmalt oma vennaga r.
Mr 9:50 ja pidage omavahel r.
¨
Joh 14:27 jatan teile r., annan teile oma r.
Ro 5:1 olgu meil Jumalaga r. Kristuse kaudu
˜
¨
Ro 8:6 vaimust juhitud motteviis tahendab r.
¨
˜ ˜
Ro 15:13 Jumal taitku teid suure roomu ja r.
¨
Flp 4:7 Jumala r. kaitseb teie sudant
¨
1Te 5:3 R. ja julgeolek!, tabab ootamatult having
˜
1Pe 3:11 otsigu r. ja noudku seda taga
¨
˜
Ilm 6:4 lubati r. maa pealt ara votta
RAHUAEG, Ap 9:31 Siis saabus tervele kogudusele r.
˜
RAHUJALAL,
¨ Ro 12:18 olge¨ r. koigi inimestega
RAHULE JATMA,
Ap 5:38 utlen teile: j. need mehed r.
˜
¨ ¨
RAHULIK, Op 17:27 vahetegemisoskus aitab jaada r.
Jes 32:18 rahvas elab r. elupaigas
1Pe 3:4 r. ja tasane vaim oma ilus
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RAHUL OLEMA, Flp 4:11 o. r. mistahes olukorras
1Ti 6:8 kui on
siis o. r.
˜ olemas toit ja riided,
¨
RAHULOLU, Op 1:32 rumalaid havitab enesega r.
¨
RAHUSIDE, Ef 4:3 teid uhendagu r.
RAHUVALITSEJA, Jes 9:6 antakse nimeks R.
˜
˜
RAHVAS, 1Mo 22:18 onnistused osaks koigile r.
¨
2Mo 19:6˜ preestrite kuningriik ja puha r.
L 33:12 Onnelik on r., kelle Jumal on Jehoova
Jes 60:5 su juurde tulevad r. rikkused
¨
¨
Jes 66:8 Kas sunnib r. uhekorraga?
Mt 21:43 kuningriik antakse r., kes vilja kannab
˜
Mt 24:7 R. touseb r. vastu
˜
Mt 25:32 Koik r. kogutakse tema ette
¨ ¨
¨
Lu 21:24 kuni r. maaratud ajad tais saavad
¨
˜
Ap 17:26 teinud uhest inimesest koik r.
¨
1Pe 2:9 olete valitud sugu, puha r.
¨
RAISKAMA, Lu 15:13 r. vara ara, elades kergemeelset
RAJAMINE, Mt 25:34 kuningriik, valmis maailma r.
¨
RAMM, Jes 40:29 Tema annab vasinule r.
˜
RAPUTAMA, Hag 2:7 Ma r. koiki rahvaid
RASE, 2Mo 21:22 vigastavad
r. naist
˜
RASKUSED, L 34:19 Oige kohtab palju r.
¨ ¨
Ap 14:22 et paaseda, tuleb taluda palju r.
Ro 5:3 teame, et r. teevad vastupidavaks
˜ ˜
Ro 12:12 Olge roomsad, pidage r. vastu
1Ko 7:28 kes abielluvad, kogevad oma elus uusi r.
˜
¨ ¨
1Te 3:3 et te r. koikuma ei looks
˜
2Te 1:4 vastupidavusele ja usule, koigis oma r.
˜
¨ ¨
1Pe 4:18 Kui juba oige paaseb r.
RATAS, ˜ Hes 1:16 nagu oleks r. olnud r. sees
RAUD, Op 27:17 Nagu r. ihub r.
˜
Jes 60:17 toon r. asemel hobedat
Tn 2:43 nagu r. ei segune saviga
RAUDKEPP, Ilm 12:5 hakkab rahvaid karjatama r.
¨
RAUDRIIST,
Kog 10:10 Kui r. nuri, tuleb pingutada
˜
¨
˜ ˜
RAVIM, Op 17:22 Sudameroom on hea r.
RAVIMA, Lu 4:23 Arst, r. iseennast
REBASED, Mt 8:20 R. urud, aga Inimesepojal pole
¨
REBEKA, 1Mo 26:7 R. oli vaga kaunis
¨
˜
¨
REEGLID, 2Ti 2:5 ei parjata, kes ei voistle r. jargi
¨
REEKABLASED, Jer 35:5 r. veiniga taidetud peekrid
¨
˜
˜
REETMA, Mal 2:15 arge r. noorpolves voetud naist!
¨
Mt 26:21 uks teie seast r. mu
¨
REETURLIK, Jer 17:9 Suda on r. kui miski muu
¨
RELV, Jes 54:17 Pole edu uhelgi r., mis sinu vastu
˜
2Ko 10:4
Meie
s
ojapidamise
r. ei ole sellised
˜
¨
RIID,
˜ Op 6:19 kulvab r. vendade seas
Op
15:18
ei
vihastu
kergesti,
vaigistab r.
˜
Op 17:14 Lahku
enne, kui puhkeb r.
˜
˜
RIIETAMA, Op 7:10 r. kui lobunaine
¨
RIKAS,
3Mo 19:15 arge eelistage ei vaest ega r.
˜
˜
Op 10:22 Jehoova onnistus teeb r.
¨
Jer 9:23 argu kiidelgu r. rikkusega
˜
¨ ¨
¨
Lu 14:12 korraldad ohtusoogi, ara kutsu r.
2Ko 6:10 vaesteks, kuid ometi teeme paljusid r.
¨ ¨
1Ti 6:9 kes tahavad r. saada, satuvad puunisesse
¨
1Ti 6:17 r. poleks uleolevad ega loodaks rikkusele
¨
Ilm 3:17 ˜ sa utled: ma olen r., kuid oled armetu
¨
RIKKUS,
Op 11:4 R. pole kasu vihapaeval
˜
Op
˜ 11:28 ¨loodab oma r. peale, langeb
Op 30:8 ara anna vaesust ega r.
¨
Kog 5:10 Ei kullastu tulust, kes armastab r.
Jes 60:5 su juurde tulevad rahvaste r.
Jes 61:6 toitute rahvaste r.
¨
¨
¨
¨
Hes 28:5 suda on r. parast ulbeks lainud
˜
Hag 2:7 koigi rahvaste r. tulevad
Mt 6:24 ei saa kummardada Jumalat ja r.
Mt 13:22 ajastu mured ja r. petlik veetlus
RIKUTUS, ˜Tn 6:4 mingit hooletust ega r. ei leitud
RINNAD, Op 5:19 Tema r. joovastagu sind
˜
RINNATURVIS, Ef 6:14 kandke oiguse r.

RAHUL OLEMA – SAATAN
RISTIMA, Mt˜ 3:13 Jeesus tuli, et Johannes
teda r.
¨
Mt 28:19 opetage, et saaksid jungriteks. R. neid
¨
Lu 3:3 lasta¨ end kahetsuse margiks r.
Ap 2:41 r., uhines umbes 3000 inimest
˜
Ap 8:36 Mis takistab, et mind ei voiks r.?
RISTIMINE, Ro ¨6:4
r. kaudu ka maetud
¨ surmasse
¨ ¨
1Pe 3:21 R. paastab nuud teidki
¨
ROHKEM, 1Te 4:10 ergutame armastust r. naitama
ROHKESTI, L 72:16 Maa peal on r. vilja
ROHUTIRTSUD, Jes 40:22 elanikud on kui r.
¨ ¨
¨
Jl 1:4 Mis jai jarele naljastest r.
ROPUD, Ef 5:4 rumalad jutud ja r. naljad ei sobi
RUDJUTUD, Jes 42:3 R. pilliroogu ei murra katki
RULLRAAMATUD, Ilm ¨ 20:12
¨ ¨ trooni˜ ees, ning r. avati
RUMAL, Lu 12:20
r.! Tana oosel voetakse sinult elu
˜
¨ ¨
RUMALUS,
Op
19:3
Inimese
r. teeb
˜
¨ tee kaanuliseks
Op 22:15 R. on seotud lapse sudamesse
1Ko 3:19 maailma tarkus
on Jumala silmis r.
˜
RUSUKSPEKSTUD, Op 18:14 kes talub r. vaimu?
RUSUTUD,
Jes 66:2 kes on alandlik, r. vaimuga
˜
¨
˜
ROHUJAD,
Kog 4:1 Nende r. kaes oli voim
˜
¨
ROHUMINE, L 72:14
vabastab
˜
¨ ¨ r. ja vagivalla alt
Kog
7:7 R. voib targa pooraseks teha
˜
Jes 57:15 elan r. ja¨ alandlike
juures
ROHUTUD,
˜
¨
ROKKAMA,
Ii 38:7 kui koidutahed uheskoos r.
˜
ROVEDUSED,
Ro
1:27
mehed
meestest,
ja
teinud r.
˜ ˜
ROOM, 1Aj 29:9 Rahvas tundis r., sest oli andnud
Neh 8:10 r., mida annab Jehoova, teeb tugevaks
L 1:2 tunneb r. Jehoova seadusest
¨
L 37:4 Olgu Jehoova su ulim r.
L 100:2 Teenige Jehoovat r.
˜
L 137:6 Jeruusalemma˜ korgemale
oma suurimast r.
¨ ¨
Kog 2:24 tunda oma kovast toost r.
˜
˜
Lu 8:13 sonumit kuuldes votavad selle r. vastu
¨
Lu 15:7 kahetseva patuse
parast rohkem
r.
˜
¨
Joh 16:22 keegi ei vota teie r. teilt ara
¨
Ro 15:13 Jumal taitku teid¨ suure r. ja rahuga
1Te 1:6 r., mida annab puha vaim
¨
Heb 12:2 pidas piinapostil vastu r. parast
˜
¨
3Jo
˜ ˜ 4 teeb˜ r. kui, kuulen lapsi toeteel kaivat
ROOMUS, Op 8:30 olin kogu aeg ta ees r.
¨ ¨
Kog 8:15 pole paremat kui suua, juua ja r. olla
¨
Ap 5:41 laksid sanhedrini eest¨ ja olid r.
Ro 12:12 Olge r. oma lootuse ule
2Ko 9:7 sest Jumal armastab r. andjat
Flp 3:1 olge meie isanda teenistuses alati r.!
Flp
˜ ˜ 4:4 Olge alati
˜ r. meie isanda teenistuses! ¨
ROOMUSTAMA, Op 27:11 Ole tark poeg, r. mu s¨ udant
Jes 65:13 Minu teenijad r., aga teie tunnete habi
¨
Ro 5:3 r. ka raskuste ule
˜ ˜
Ro
¨ 12:15 R. koos roomsatega, nutke nutjatega
RAMPS,
Flp 3:8 olen loobunud ja pean seda r.
¨
¨
RANDKAUPMEES,
Mt 13:45 r., kes otsis parleid
¨ ¨
ROOVIMA, 3Mo 19:13 ei tohi kedagi r.
˜ ˜
Heb
10:34
ei
kaotanud
r
o
omu,
kui
teie
vara
r.
¨ ¨
RO¨ OVLIKOOBAS, Mt 21:13 teete selle r.¨
RUVETAMA, Hes 39:7 ei luba r. oma puha nime

S

¨
SAADIK, Mal 3:1 Ma lakitan oma s.
SAALOMON, 1Ku 4:29 Jumal S. rohkesti tarkust
¨
Mt 6:29 isegi S. polnud riietatud nagu uks nendest
SAAMA, 2Mo 3:14 Ma S., Kelleks Ma Tahan
SAAMUEL, 1Sa 1:20 Hanna pani talle nimeks S.
1Sa 2:18 S. teenis Jehoovat, kuigi poisike
¨
SAARA, 1Mo 17:19 su naine S. sunnitab sulle poja
1Pe 3:6 S. kuuletus Aabrahamile, nimetas isandaks
˜
SAAST, 1Ko 4:13 Maailm peab kontsaks ja s.
˜
SAASTAMA, 2Ko 7:1 puhastagem koigest, mis s.
SAATAN, Ii 1:6 tuli nende sekka ka S.
˜
Sak 3:2 Jehoova soidelgu sind, S.!
Mt 4:10 Mine minema, S.! Sest on kirjutatud

SAATUSEJUMAL – SOOVIMA
˜
¨
˜
¨
Mr 4:15 tuleb S. ja votab kulvatud sonumi ara
Ro 16:20 Jumal heidab S. teie jalge alla
¨
1Ko 5:5 peate niisuguse inimese andma ule S.
¨
2Ko 2:11 et S. meid ule ei kavaldaks
2Ko 11:14 S. ise moondab ennast valguseingliks
˜
2Te 2:9 seaduse eiraja tegutseb S. mojutusel
˜
1Jo 5:19 kogu maailm on S. voimuses
¨ ¨
Ilm 12:9 madu, keda huutakse Kuradiks ja S.
Ilm 20:2 sidus S. kinni 1000 aastaks
¨
SAATUSEJUMAL, Jes 65:11 karikad tais veini s.
¨
¨
SADA, Mt 18:12 s. lammast ja uks neist eksib ara
SAJAKORDSELT, Mt 13:8 kandis vilja s.
Mr 10:30 saaks praegusel ajal s. maju, vendi
SAKARIAS, Lu 1:5 preester nimega S.
SAKARJA 1, Lu 11:51 Aabeli verest kuni S. vereni
SAKARJA 2, Esr 5:1 Prohvetid Haggai ja S.
¨
SAKKEUS, Lu 19:2 S. oli maksukogujate ulem
SALAJANE,
ei tuleks ilmsiks
˜ Lu 8:17 pole s., mis
¨
SALALIK, Op 3:32 Jehoova jalestab s.
˜
˜
SALAPAIK, L˜ 91:1 Kes elab Koigekorgema s.
¨
SALGAMA, Op 30:9 et kullastudes ei s. sind
¨
Mr 14:30 kukk kirenud, s. sa mu kolm korda ara
Tt 1:16 oma tegudega nad s. Jumalat
SALLIMA, 2Ku 10:16 ma ei s., kui truudust murtakse
Ro 9:22 Jumal s. inimesi, kes on vihaalused
¨
Ef 4:2 s. uksteist armastuses
¨ ¨
SAMAARIA, 2Ku 17:6 [Assuuria kuningas] vallutas S.
Joh 4:7 S. naine tuli sinna vett ammutama
SAMAARLANE, Lu 10:33 s. hakkas temast kahju
SAMASUGUNE, Jk 5:17 Eelija oli s. inimene nagu meie
¨
˜
SAMM, Jer 10:23 pole randuri voimuses juhtida s.
¨
¨ ¨
SAMMAS, 2Mo 13:22 Pilves. paeval, tules. oosel
Ga 2:9 Jaakobus, Keefas ja Johannes, peeti s.
˜
1Ti 3:15 toe s. ja alustugi
¨
˜ ˜
SANHEDRIN, Ap 5:41 laksid s. eest ja olid roomsad
˜
˜
SANHERIB, 2Ku 19:16 S. sonu, ta monitab Jumalat
SAPISUS, Ef 4:31 s., viha, raev, kisa
SARNANE, 1Mo 1:26 Tehkem inimene meie s.
¨
SARV, Tn 7:7 metsalisel oli kumme s.
Tn 8:8
˜ murdus suur s., asemele neli
SAU, Op 13:24 Kes s. ei tarvita, vihkab oma poega
˜
SAUL, 1Sa 15:11 kahju, et tostsin S. kuningaks
Ap 9:4 S., S., miks sa mind taga kiusad?
SAULUS, Ap 7:58 noore mehe ette, kelle nimi oli S.
Ap 8:3 S. hakkas koguduse kallal raevutsema
Ap 9:1 S., kes ikka veel oli raevunud
¨
SAVI, Jes 45:9 s. utleb pottsepale: mida sa teed?
Jes 64:8 oleme s. ja sina pottsepp
Tn 2:42 varbad osalt rauast ja osalt s.
¨
SEAD, Lu 8:33 deemonid laksid s. sisse
¨
Lu 15:15 saatis oma valjadele s. karjatama
¨
SEADUS, L 19:7 Jehoova s. on taiuslik
¨
L 40:8 su s. on sugaval mu sees
L 94:20 s. varjus kurja hauvad
¨
L 119:97 Kuidas ma kull armastan sinu s.!
Jer 31:33 panen oma s. nende sisse
˜
˜
˜
Hab 1:4 Selle koige tottu on s. jouetu
¨
Ro 7:22 Sisimas Jumala s. ule hea meel
˜
Ro 10:4 Sest Kristusega s. loppes
¨
Ro 13:8 Kes armastab ligimest, on s. taitnud
¨
Ga 3:24 s. jarelevaataja, juhatab Kristuse juurde
˜
¨
Ga 6:2 nonda te taidate Kristuse s.
¨
Jk 2:8 taidate kuninglikku s.
¨
˜
SEADUSANDJA, Jk 4:12 uks on s. ja kohtumoistja
SEADUSE EIRAJA, 2Te 2:3 saanud avalikuks s. e.
2Te 2:7 s. e. salaja juba tegutseb
˜
SEADUSERAAMAT, Jos 1:8 Olgu s. sonad su huulil
SEADUSETUS, Mt 24:12 s. kasvab, jaheneb armastus
¨
SEADUSRIKKUJAD, Mt 7:23 Minge ara mu juurest, s.!
Lu 22:37 on kirjutatud: ta arvati s. hulka
˜
SEADUSTAMA, Flp 1:7 hea sonumi kuulutamist s.
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˜
˜
SEEBA, 1Ku 10:1 Jutud joudsid ˜ S. kuninganna korvu
SEEME, Lu 8:11 S. on Jumala sonum
Ga 3:16 sinu s., kes on Kristus
¨
¨
SEESMISELT, 2Ko 4:16 s. me uueneme paev-paevalt
SEGADUS, 2Te˜ 2:2 et te kergesti s. ei satuks
SEIN, Tn 5:5 sormed hakkasid kirjutama s.
SEISMA, 1Ko 10:12 kes enda
arvates
s., vaadaku
¨
˜
SEISUKOHAD,
Ro 14:1 arge moistke hukka s.
¨
SEITSEKUMMEND
SEITSE,
Mt
18:22
kuni
s. s. korda
¨
SEITSEKUMMEND. Vt ka 70,
¨
L 90:10 Meie elupaevi on s. aastat
SEKKUJA, 1Pe 4:15 teiste asjadesse s.
˜ ˜
SEKKUMA, 1Ti 5:13 s. voorastesse asjadesse
SEKSUAALSUHTED, Ro 1:27 loobunud loomulikest s.
¨ ¨
˜
SEKT, Ap 28:22 sellest s. raagitakse koikjal halba
2Pe 2:1 vargsi moodustama hukutavaid s.
SELGA PANEMA,
Jk 2:15 Kui pole
¨
¨ midagi s. p.
SELGELTNAGIJAD, 5Mo 18:10 Argu leidugu s.
SELGITAMA, Neh 8:8 lugesid Jumala seadust, s.
Ap 9:22 s. loogiliselt,
et Jeesus ongi messias
˜
Ap 17:3 s. ja toestades, et messias pidi kannatama
SELTSKOND, 1Ko 15:33 Halb¨ s. rikub harjumused
¨
SIDE, Kol 3:14 armastus on uhtsuse taiuslik s.
SIDKIJA, Jer 52:11 tegi pimedaks
¨ S. silmad
SIDUMA, 1Mo
¨ 22:9 Ta s. Iisaki kasist ja jalust
2Ko 6:14 Arge s. end uskmatutega
¨
SIHITULT, 1Ko 9:26 Seeparast ma ei jookse s.
SIILO, 1Mo 49:10 kuni tuleb S.
SIIMON, Ap 8:18 S. pakkus neile raha
¨
SIINAI, 2Mo 19:20 Jehoova laskus S. mae tippu
SIION, L 2:6 olen
seadnud oma kuninga S.
¨
L 48:2 S. magi, suure kuninga linn
¨
Jes 66:8 S. sunnitas oma pojad
¨
Ilm 14:1 Talle seismas S. mael ja temaga 144 000
¨
SILM,
˜ L 115:5 s. neil on, aga
˜ nad ei nae
Op 15:3 Jehoova s. on koikjal
Mt 5:38 S. s. ja hammas
hamba
vastu
¨
˜
1Ko 2:9 S. pole nainud ja korv pole kuulnud
˜ ¨
¨
1Ko 12:21 S. ei voi oelda kaele: pole sind vaja
Kol 3:22 kuuletuge, mitte ainult tema s. all
¨
SILMAHIMU, 1Jo 2:16 s. ei lahtu Isast¨
SILMAKIRJALIK, Ro 12:9 armastus argu olgu s.
¨
SILMAPILK, 1Ko 15:52 uhe s. muudetakse
¨ ¨
SILMASALV, Ilm 3:18 s. silmade maarimiseks
SILMATERA, L 17:8 Hoia mind kui oma s.
Sak 2:8 puudutab teid, puudutab minu s.
SIMSON, Koh 13:24 pani talle nimeks S.
SINEPISEEME,
˜ Lu 13:19 sarnaneb s., mille maha pani
SIPELGAS,
Op 6:6 Mine s. juurde, sa laisk
˜
Op 30:25 s. valmistavad suvel oma toidu
¨
SISIM, Ro 7:22 S. on ˜ Jumala seaduse ule hea meel
SOLVAMA, Mt 5:11 Onnelikud, kui inimesed teid s.
ta
vastu
1Pe 2:23 Kui
teda
s.,
ei
s.
˜
¨ ¨
SOLVANG, Op˜ 19:11 s. moodavaatamine kaunistab
SOLVAVAD˜ SONAD, Ef 4:31 viha, raev, kisa ja s. s.
¨
SOLVAV KONEPRUUK, Kol 3:8 heitke ara viha, s.
¨ ¨ k.
SOODOM, 1Mo 19:24 lasi S. ja Gomorra peale vaavlit
˜
¨
2Pe 2:6 moistis hukka S., naidates nende varal
¨
Ju 7 S. ja Gomorra on meile hoiatavaks naiteks
SOOL, Mt 5:13 Teie olete maa s.
˜
Kol 4:6 sonad olgu lahked, s. maitsestatud
SOOLASAMMAS, 1Mo 19:26 Loti naine muutus s.
¨ ¨
SOOSING, 1Ko 9:27 et ise Jumala
¨ ¨ s. ilma ei jaaks
2Ti 2:15 Tee parim, et olla s. vaariline
SOOSINGUAEG, 2Ko 6:2 Ma¨ kuulsin
sind
s.
˜
˜
SOOV, 1Aj 28:9 Jehoova naeb koiki motteid ja s.
¨
L 51:12 arata
¨ mus ˜ s. kuuletuda sulle
L 145:16 taidad koigi elavate s.
Ef 1:5 tema s. ja tahte
kohaselt
¨
Jk 1:14 paneb igauhe proovile enda vale s.
¨
¨
SOOVIMA, 2Mo 35:5 Igauks, kes s. sudamest anda
¨
Ro 7:18 ma kull s. teha head, aga ei suuda

1683
SPIRITISM, Ga 5:20 ebajumalakummardamine, s.
SUGUHARU, 1Mo 49:28 Need on Iisraeli kaksteist s.
SUGULASED,
Ap 10:24 Korneelius kokku
kutsunud s.
˜
˜
SUGUVOSA, Ef 3:15 kellele iga s. volgneb oma nime
SUHTUMINE, Flp 2:5 samasuguse s., nagu Jeesus
Flp 2:20 pole kedagi teist, kes oleks sellise s.
SULATAMA, Tn 11:35 rahvast¨ s., puhastada
˜
SUNDIMA, 2Mo 35:21 keda suda s., toi annetuse
SURELIK, L 8:4 mis on s., et teda meeles pead
SUREMA, 1Mo 3:4 madu naisele: ei te s.!
Ii 14:14 Kui inimene s., kas saab elavaks?
Hes 18:32 ei tunne heameelt, kui keegi s.
Joh 11:25 saab elavaks, isegi kui ta s.
Joh 11:26 kes minusse usub, ei s. kunagi
˜
Ro 14:8 kas elame voi s., kuulume Jehoovale
2Ko 5:15 elaks
temale, kes nende eest s. ¨
˜
Ilm 14:13 Onnelikud need, kes s. Isanda jungritena
SUREMATU, 1Ko 15:53 surelik saab s.
SURM, Ru 1:17 kui muu kui s. peaks lahutama
¨
L 89:48 Kas on inimest,
kes ei nae s.?
¨
Jes 25:8 neelab s. ara igaveseks
Ho 13:14 S., kus on
¨ sinu astel?
Mt 25:46 Need lahevad igavesse s.
¨
˜
¨
Joh 8:51 kes jargib minu opetust, ei˜ nae iial s.
Ro 5:12 nii on s. kandunud edasi koigisse
Ro 6:23 Patt annab palgaks s. ˜
1Ko 15:26 Viimase vaenlasena korvaldatakse s.
˜
Heb 2:9 Jeesus maitses s. koigi inimeste eest
Ilm 21:4 enam ei ole s. ega leinamist
SURMAKARTUS, Heb 2:15 vabastada, kes s. orjuses
SURMAMA,˜ Kol 3:5 S., mis omane maisele loomusele
SURMA MOISTMA, 2Ko 1:9 nagu oleks meid s. m.
SURMAUNI, 1Te 4:13 nende suhtes, kes magavad s.
SURMAVALD, Ii 14:13 Oh et sa varjaksid mind s.
¨ ¨
Kog 9:10 s. ei˜ tehta tood ega plaane
Ho 13:14 S. voimusest ma vabastan nad
¨
Ap 2:31 teda ei jaeta s.
˜
Ilm 1:18 mul on surma ja s. votmed
Ilm 20:13 surm ja s. andsid tagasi surnud
SURNUD, Kog 9:5 s. ei tea midagi
¨
Lu 15:24 poeg oli s., kuid on saanud jalle elavaks
Lu 20:38 mitte s., vaid elavate Jumal
¨ ¨
˜
Ef 2:1 teinud elavaks, olite s. vaarsammude tottu
˜
1Te 4:16 s. Kristuse omadena, tousevad esmalt
SUU,
˜ L 8:2 Laste ja imikute s. kaudu
Op 10:19 kes¨ ¨valvab oma s., toimib
¨ arukalt
¨
Lu 6:45 S. raagib sellest, mida suda on tais
¨ ¨
Ro 10:10 s. oma usu tunnistamine
toob paaste
¨
Jk 3:10 Samast s. tuleb ulistus kui needus
¨
SUUDLUS, Lu 22:48 annad Inimesepoja
¨
˜ s. ara?
SUUNAMA, Ef 4:12 et nad s. puhasid oigel teel
¨
SUUR RAHVAHULK, Ilm 7:9 nagin s. r.
SUURSAADIKUD, 2Ko 5:20 oleme s. Kristuse asemel
˜
SUUTMA, 2Pe 3:14 tehke koik, mis s., et olla plekita
SUVI,
Mt 24:32 teate, et s. on ligidal
˜
SOBER, 2Aj 20:7 oma s. Aabrahami
L 25:14 Jehoova on s. nendega
¨
L˜ 55:13 mu s., keda hasti tunnen
Op
˜ 14:20 rikkal on palju s. ¨
Op
s.
˜ 16:28¨ laimaja lahutab¨ lahedased
¨ ¨
Op
jalle raagib, lahutab s.
˜ 17:9 uleastumisest
˜
Op
s. armastab igal ajal
˜ 17:17 Toeline
˜
¨
Op
˜ 18:24 moni
¨ ¨ s. on lahedasem kui vend
Op 27:6 S. loodud haavad on ustavusest
Lu 16:9 tehke endale s. selle maailma varaga
Joh 15:13 kui sellel, kes annab elu s. eest
¨
Joh 15:14 olete mu s., kui teete, mida kasin
Jk
nimetama Jehoova s.
˜ 2:23 Aabrahami
˜
¨ ¨
SODA, L 46:9 lopetab s. maa aarteni
˜ ˜
Ho 2:18 kaotan maalt vibu, mooga ja s.
˜
Ilm 12:7 Taevas puhkes s., Miikael, inglid sodisid
¨
Ilm 16:14 koguda kokku Jumala suure paeva s.

¨
˜ ˜
SPIRITISM – SUDAMEROOM
˜
SODALANE,
Jer 20:11 Jehoova nagu kardetav s.
˜
SODIMA, 2Aj 20:17 Teil pole vaja s.
˜
Jes
˜ 2:4 nad ei opi
¨ enam s.
¨
SODUR,
2Ti 2:4 Ukski s. ei seo end ariasjadega
˜
SOIM,
Lu 2:7 ˜ pani s., sest majas polnud kohta
˜
SOJALINE
JOUD, Sak 4:6 mitte s. j., vaid vaimu abil
˜
SOJAVANKRID, Koh 4:13 900 raudvikatitega s.
2Ku
6:17 leegitsevaid hobuseid ja s.
˜
SOJAVARUSTUS,
Ef 6:11 Varustage Jumala s.
˜
Ef
˜ 6:13¨ votke kogu Jumala antud s.¨
SOJAV
AED,
Ilm 19:14 Taevased s. jargnevad talle
˜
˜
SONA,
Op 14:23
pelgalt s. toovad puuduse
˜
˜
¨
Op 25:11 Oigel ajal oeldud s.¨
Jes 55:11 nii on mu s., mis valjub mu suust
Joh 1:1 Alguses oli S. ja S. oli Jumala juures
˜
Joh 17:17 Sinu
s. on tode
¨
Ap 18:5 puhendus Paulus s. kuulutamisele
¨
Ro 16:18 meelitavate s. petavad sudameid
Flp 2:16 hoides kindlalt kinni elu s.
¨
˜
˜
2Ti
˜ 2:15 kes kasitleb toe s. oigesti
SONA KUULAMA, Lu 2:51 Jeesus k. nende s.
Ef
˜ 6:1 Lapsed, k. oma vanemate s.
¨
SONAKUULELIK,
1Ku 3:9 Anna oma teenijale s. suda
˜
SONAOSAV,
2Mo 4:10 pole kunagi olnud s. mees
˜
SONUM,
L 112:7 ei karda halbu s.
˜
Op 25:25 hea s. kaugelt
˜ maalt
Tn 11:44 s. idast ja pohjast teevad rahutuks
Lu
s.,
siis
aga tuleb Kurat
˜ 8:12 kuulevad
˜
˜
¨
SOPRUS, Op 3:32 oigetega seob teda lahedane s.
¨
Jk
˜ 4:4 s. maailmaga tahendab vaenu Jumalaga
SORM, 2Mo 8:19 See on Jumala s.
2Mo 31:18 kaks kivitahvlit, kirjutatud Jumala s.
¨
Tn
¨ 5:5 inimkae s., hakkasid kirjutama seinale
SARAMA,
Flp 2:15 s. maailmas kui valgusallikad
¨ ¨
SA¨ ASTMA, Mt 16:22 Isand, s. end ometi!
SOED,
¨ ¨ Ro 12:20 kuhjad tema¨ pea peale tuliseid s.
SOOMA, 1Ko 5:11 Sellisega arge isegi s. koos!
1Ko 15:32 s. ja joogem, sest homme me sureme
¨ ¨
¨
2Te
3:10 Kes ei taha
argu ka s.
¨
˜ tood teha,
¨
SUDA, 1Mo 6:5 s. motted on uksnes halvad
˜
1Mo 8:21 s. kaldub halva poole
lapsep
olvest peale
˜
5Mo 6:6 Hoia oma s. neid sonu
1Aj 28:9 teeni Jumalat kogu s.
¨
2Aj 16:9 kelle s. on taielikult temaga
Esr 7:10 Esra oli valmistanud ette oma s.
L 34:18 Jehoova on ligi neile, kelle s. on murtud
L 51:10 Loo mulle puhas s.
˜
¨
L 51:17 purukspekstud s. ei touka sa ara
L˜ 147:3 tervendab need, kel murtud s.
¨
Op
˜ 4:23 Kaitse s., sellest lahtub elu
Op
˜ 13:12 Pikk ootus teeb s.¨ haigeks
Op
˜ 17:3 Jehoova uurib s. labi
¨
Op
˜ 21:2 Jehoova uurib s. labi
Op 28:26 Kes loodab oma s., on rumal
Jes 61:1 saatnud tervendama neid, kel murtud s.
Jer 17:9 S. on reeturlikum kui miski muu
Jer 17:10 Mina, Jehoova, uurin s.
Jer 31:33
˜ seaduse kirjutan nende s.
Mt 5:8 Onnelikud
on, kellel puhas
¨
˜ s. ˜
Mt 15:19 S. lahtuvad kurjad motted, morvad
Mt 22:37 Armasta
¨ ¨ Jehoovat kogu s.
¨
Lu 6:45 Suu raagib sellest, mida s. on tais
Lu 12:34 kus on varandus, seal on ka s.¨ ¨
Lu 21:34 et te ei koormaks oma s. liigsoomise
˜
¨
Lu 24:32 s. polenud, kui ta puhakirja˜ selgitas?
Joh 8:37 teie s. ei leidu kohta minu opetusele
Ap 16:14 Jehoova avas s., nii et naine
˜ uskus
Ro 6:17 olete saanud s. kuulekaks opetusele
Heb
3:12 ei muutuks
s. kurjaks, viib eemaldumine
¨
˜
SUDAMERAHU,
¨
˜ ˜ Op
˜ 14:30 S. on ihule eluks
SUDAMEROOM, Op 17:22 S. on hea ravim
˜
Jes 65:14 Minu teenijad hoiskavad s.

¨
SUDAMESOOVID – TASANE
¨
¨
SUDAMESOOVID,
L 37:4 Jehoova taidab su s.
¨
SUDAMETUNNISTUS, Ro 2:15 s. on tunnistajaks
˜
¨
Ro 13:5 pohjust alluda s. parast
1Ko 8:12 haavate nende
˜ treenimata s., teete pattu
1Ti 4:2 s. on justkui poletusrauaga armistatud
1Pe 3:16 Hoidke puhast s.
1Pe
3:21 puhta s. taotlemine
¨
¨
¨
SUDAMETUS,
Mr 3:5 olles ulimalt kurb s. parast
¨
¨
SUDAMEVALU, 1Ku 8:38 teab ju igauks oma s.
˜
L˜ 78:40 tegid talle s. konnumaal
¨
Op
¨ 17:25 Rumal poeg teeb meeleharmi ja s.
SUGAVAD,
Ro 11:33 kui s. Jumala tarkus
¨
¨
SUGAVIK, Ilm 11:7 metsaline, kes tuleb valja s.
˜
Ilm 17:8 Siiski touseb metsaline varsti s.
Ilm
¨ 20:3 Ingel heitis¨ ta s.
˜
˜
SUGAVUS,
Ef 3:18 taielikult moista toe laiust, s.
¨
SUGAVUSED,
1Ko 2:10 vaim uurib Jumala tarkuse s.
¨
¨ ¨
¨
˜
SUGELEMA,
2Ti 4:3 raagivad, mille
jarele korvad s.
¨
¨
SULITAMA,
Mt 26:67 s. talle nakku ja peksid
¨
¨ ¨
SUNDIMA,
L 51:5 olen ju patusuuga s.
¨
SUNDMUSED,
Kog 9:11 ettearvamatud s.
¨
¨ tabavad
SUNDSALT,
Ro 13:13 Elagem s. nagu paevaajal
¨
¨
SUNNIPAEV, 1Mo 40:20 oli vaarao s.
¨
Mt
¨ 14:6 kui Herodese s. tahistati
SUNNITAMA,
¨
Jes
66:7
Enne
kui
algasid
sunnitusvalud, juba s.
¨
SUNNITUSVALUD,
1Te 5:3 nagu s. tabavad naist
¨ ¨
˜
SU¨ U,
Ii
6:24
aidake
mul
m
oista
mu s.
¨
˜
SU¨ UDI
¨ OLEMA, 1Sa 22:22 o. s. isa suguvosa surmas
SU¨ UDISTAJA,
Ilm 12:10 alla heidetud vendade s.
¨
¨
SU¨ UDISTAMA,
Tt
1:7
ulevaataja,
keda
ei
saa s.
¨
SUUDISTUS, Ro 8:33 esitada s. valitute vastu?
¨
˜
1Ti
5:19
Kogudusevanema
vastu
s.
ara
vota kuulda
¨ ¨
˜
SUUTEOD, Jes 53:5 purustati meie s. tottu

Z
ZEUS, Ap 14:12 nimetasid Barnabase Z.

T
TAAK, L 38:4 eksimused lasuvad mul t.
˜
TAAVET, 1Sa 16:13 Saamuel voidis T.
Lu 1:32 Jehoova annab talle tema isa T. trooni
¨
¨
Ap 2:34 T. ju ei lainud ules taevasse
¨
TABIITA, Ap 9:36 Joppes elas junger T. ¨
TAEVAS, L 8:3 Kui ma vaatan t., kuud ja tahti
L 19:1 T. annab teada Jumala aust
¨
¨
¨
Joh 3:13 Pole ju ukski inimene lainud ules t.
2Pe 3:13 ootame uut t. ja uut
˜ maad
TAGA KIUSAMA,
L
119:86
P
ohjuseta
k.
mind
t.
˜
Mt 5:10 Onnelikud on, keda k. t.
Joh 15:20 Kui nad on t. k. mind, siis k. t. teidki
Ap 22:4 k. t. Isanda tee pooldajaid, lasin tappa
˜
Ro 12:14 onnistust neile, kes teid t. k.
1Ko 4:12 kui meid t. k., peame kannatlikult
vastu
¨
2Ko 4:9 meid k. t., aga me pole huljatud
˜
¨
TAGAKIUSAMINE, Mt 13:21 tuleb t. sonumi parast
˜
¨
Mr 4:17 tuleb t. sonumi parast, kaotavad usu
˜
Mr 10:30 emasid, lapsi ja polde keset t.
TAGANEMA,
kes t. ja hukkuvad
¨ ¨ Heb 10:39 sellised,
˜
TAGA RAAKIMA, 1Ti
˜ 5:13 joude, vaid ka r. teisi t.
TAGASIHOIDLIK, Op 11:2 t. on¨ tarkus
Mi 6:8 oleksid t. Jumalaga kaies
TAGASIHOIDLIKKUS, 1Ti 2:9 naised kaunistaksid t.
TAGASI MAKSMA, L 37:21 Jumalatu laenuks ega m. t.
¨
TAGASI MINEMA,
Ap 15:36 L. t. igasse linna, et naha
¨ ¨
TAGASI POORDUMA, Jer 8:6 p. t. teguviiside juurde
¨
¨
TAGASI VAATAMA, Lu 9:62 kae adra kulge, kuid v. t.
TAGATIS, 2Ko 1:22 tulevaste
asjade kohta t., vaimu
¨
Ef 1:14 See on meie parandi t.
¨
TAHE, L 40:8
Sinu
t.
t
aidan
ma
hea meelega
˜
¨
L 143:10 Opeta mind taitma oma t.
¨
Mt 6:10 Sinu t. sundigu ka maa peal
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¨
Mt 7:21 ainult
˜ see, kes taidab mu taevase isa t.
Ro 9:11 ei soltu tegudest, vaid kutsuja t.
¨
Ro 12:2 Jumala hea, meeldiv ja¨ taiuslik t.
1Pe 4:3 kulus aeg inimeste t. taitmisele
¨
1Jo 2:17 kes taidab Jumala
t., elab igavesti
˜
1Jo 5:14 palume kooskolas tema t., siis kuulab
¨
TAHKE, Heb 5:14 k˜ upsete
inimeste jaoks
˜
¨ on t. toit
TAHT, Jes 42:3 hooguvat t. ei kustuta ara
TAHTLIKULT, Heb 10:26 Kui¨ t. pattu teeksime
TAHTMA, Flp 2:13 et te niihasti t. kui ka suudaksite
1Te 4:3 Jumal t., et te
hoorusest
¨ hoiduksite
¨
TAHTMINE, Lu 22:42 argu sundigu minu, vaid sinu t.
Joh 6:38 ei ¨ ole tulnud, et teha enda t.
Ap 21:14 Sundigu Jehoova t.
¨
˜
Ro 1:15 tais t. kuulutada head sonumit
¨ ¨
2Ko 8:12 kui on t. anda, Jumalale meeltmooda
TAHVEL, 2Mo 31:18 andis kaks tunnistust., kivit.
TAIP, 1Ku 3:11 palusid t. kohtuasjade
lahendamiseks
˜
L 119:99 rohkem t. kui mu opetajail
¨
TAIPLIKUD, Tn 12:3 saravad t. kirkalt kui taevalaotus
TAKISTAMA, 1Te 2:16 nad t. meid kuulutamast
¨ ¨
2Te 2:6 Nuud te teate,
¨ mis teda t.
TALENDID, Mt 25:15 Uhele andis viis t., teisele kaks
¨
TALITSEMATUS, 1Ko 7:5 kiusatusse
˜
¨ viia t. parast
TALL, Joh 1:29 Jumala T., votab ara maailma patu!
TALLAMA, Heb 10:29 kes on
Jumala
poja
jalge
alla t.
¨
TALLEKESED, Jes 40:11 kasivarrega kogub ta t.
¨
Joh 21:15 Jeesus utles: toida mu t.
¨
TANTSIMA, Koh 11:34 tuli t. vastu Jefta tutar
TAOTLEMA, Ro 14:19 t. seda, mis edendab rahu
TAPALAMBAD, L 44:22 meid on arvatud t.
TAPAOHVER, 1Sa 15:22 Kuuletumine on parem kui t.
TAPMA, 2Mo 20:13 Sa ei tohi t.
Joh 16:2 kes teid t., arvab Jumalale au toovat
TAPP, Jes 53:7 Ta viidi t. nagu
¨ lammas
TARA, Lu 19:43 ehitavad su umber palkidest t.
Joh 10:16 teisi lambaid, kes ei ole sellest t.
TARK,
L 119:98
teeb t. vaenlastest
˜
¨
Op
˜ 3:7 Ara ole iseenda silmis t.
Op
saab veel t.
˜ 9:9 t. juhatust,
¨
¨
Op
˜ 13:20 Kes t. labi kaib, saab t.
Op
ja hoidub kurjast
˜ 14:16 T. on ettevaatlik
˜ ˜
¨
Op 27:11 Ole t. poeg, roomusta mu sudant
¨
Jes 5:21 Hada neile, kes t. iseenese silmis
Mt 11:25 peitnud t. ja arukate eest ning avaldanud
1Ko 1:26 ei ole kutsunud inimeste seisukohast t.
Ef 5:15 ei elaks nagu rumalad, vaid nagu t.
TARKUS,
L 111:10 Jehoova kartus on t. algus
˜
Op
t.
˜ 2:6 Jehoova˜ annab
¨
Op
˜ 4:7 T. on koige tahtsam
Op
˜ 8:11 t. on parem kui korallid
¨
Op 24:3 T. ehitatakse koda ules
Kog 7:12 teadmised ja t. hoiavad omaniku elus
Kog 10:10 T. toob aga edu
Mt 11:19 Ometi ilmneb t. tegudest
Lu 21:15 t., millele
vastased ei suuda vastu panna
¨
Ro 11:33 kui sugavad Jumala t. ja teadmised!
¨
˜
1Ko 2:5 mitte inimeste t., vaid Jumala vae tottu
1Ko 2:6 mitte maailma kaduvate valitsejate t.
1Ko 3:19 maailma t. on Jumala silmis rumalus
˜
Kol 2:3 Temas peituvad koik t. aarded
Jk 1:5 Kui kellelgi teist on puudu t.
¨
¨
Jk 3:17 ulalt lahtuv t. on rahumeelne˜
TARSIS, Jn 1:3 Joona aga tahtis T. pogeneda
TARTAROS, 2Pe 2:4 heitis
inglid
¨
¨ ¨ T.
TARVILIK, Ap 20:20 jatnud raakimata midagi t.
˜
¨
TASAKAAL, 2Ko 8:14 ja nonda sunniks t.
TASAKAALUKALT, Ro 12:3 suhtuge endasse t.
TASANE, L 26:12
Mu jalg seisab t. maal
¨
L 37:11 t. parivad maa
˜
Sef 2:3 otsige Jehoovat, koik t. maal
1Pe 3:4 rahulik ja t. vaim oma ilus
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¨ ¨
TASU, Ru 2:12 Jehoova andku vaariline t.
Mt 25:34 t. on kuningriik, mis teie jaoks valmis
¨
Ro 8:23 saanud esimese osana
¨ t. puha vaimu
Kol 3:24 saate Jehoovalt t. parandi
TASU ANDMA, Heb 11:6 a. t. neile,
¨ kes teda otsivad
TASUMA, L¨ 116:12 Kuidas ma kull t. Jehoovale
Ro 12:17 Arge t. kellelegi
¨
¨ halba halvaga
Ro 12:19 mina t. katte, utleb Jehoova
2Te 1:6 Jumal t. viletsusega neile
TASUTA, Mt 10:8 T. olete saanud, t. andke
˜
˜
1Ko 9:18 et ma head sonumit
voin kuulutada t.
˜
Ilm 22:17 Kes soovib, votku eluvett t.
TAVALISED, Ap 4:13 koolitamata˜ ja t. inimesed
TEADMATA, 2Ko 2:11 Saatana votted pole meile t.
TEADMATUS, ˜ 1Ti 1:13 ma tegutsesin tollal t.
TEADMISED,
Op 1:7 kartusest algab t. omandamine
˜
Op
˜ 2:10 t. hakkavad meeldima
˜
Op 24:5 t. annavad joudu juurde
Mal 2:7 preestri huuled talletama t.
˜
¨
˜
Lu 11:52 olete votnud ara t. votme
1Ko ˜ 8:1 T. teevad uhkeks, armastus tugevdab
˜
TEE, Op 16:25 Inimese meelest
t. oige, viib surma
¨
Jes 30:21 See on t., kaige sellel
¨
¨
Jl 2:7 Igauks kaib kindlalt oma t.
Mt 7:14 kitsas on t., mis viib ellu
¨ ¨
Mt 13:4 kukkus osa seemet
˜ t. aarde
Joh 14:6 Mina olen t. ja tode ja elu
Ap 9:2 leiab¨ kuuluvat Isanda t. pooldajate
hulka
¨
˜
1Ko 12:31 naitan teile t., mis on ule koige
TEENIJA, Jes 42:1 See on mu t., keda toetan
¨ ¨
¨
Jes 65:13 Minu t. soovad, aga teie naljas
Mr 10:43 kes tahab saada suureks, olgu teie t.
˜
2Ko 3:6 kolblikuks
olema uue lepingu t.
¨
2Ko 6:4 naitame end igas suhtes olevat Jumala t.
¨
TEENIMA, Jos 24:15
¨ valige tana, keda te tahate t.
1Sa 2:11 poiss jai Jehoovat t.
¨
1Aj 28:9 t. Jumalat kogu
˜ ˜ sudamest
L 100:2 T. Jehoovat roomuga
Tn 7:10 Tuhat korda tuhat t. teda
Mt 20:28 Inimesepoeg tuli t. ja andma elu
˜
˜
Ro 12:1 t. Jumalat
motlemisvoimet kasutades
¨
Ga 5:13 t. uksteist armastusega
¨
1Pe 4:10 T. uksteist andega, mis on
˜
˜
TEENISTUS, Ap 20:24 lopetada voidujooksu ja t.
Ro 11:13 hoian ma oma t. au sees
¨
2Ko 4:1 oleme selles t. tanu Jumala halastusele
2Ko 6:3 saada komistuskiviks, et t. ei laidetaks
2Ti 4:5 anna t. endast parim
TEENISTUSABILISED. Vt KOGUDUSEABILISED.
TEERAJAJA, Ap 3:15 tapsite
¨ elu t.
Heb 12:2 meie usu t. ja taiustajal Jeesusel
TEGELEMA, 1Te 4:11 t. oma˜ asjadega
¨
TEGEMA, 2Mo 19:8 Me t. koik, mis Jehoova on oelnud
Ro 7:15 Ma ei t. mitte seda, mida tahan ˜
¨
TEGUTSEMA, Jk 1:22 Olge, kes Jumala sona jargi t.
TEGUTSEMINE, 1Pe 1:13˜ olgu vaim tugev ja valmis t.
TEINE SURM, Ilm 2:11 voitjale ei tee t. s. kahju
¨
˜
Ilm 20:6 Nende ule ei ole t. s. mingit voimu
¨
¨
Ilm 20:14 Tulejarv sumboliseerib
t. s.
¨
TEINETEISE, 1Ko 7:5 Arge keelake end t.
TEISED LAMBAD,
Joh 10:16 Mul on veel t. l.
¨ ¨
TELGINOORID, Jes 54:2 pikenda t., kinnita telgivaiad
¨ ¨
TELGITEGIJAD, Ap 18:3 koos tood, olid
¨ ¨ ametilt t.
TELGIVAIAD, Jes 54:2 pikenda telginoore ja kinnita t.
˜
¨
TELK, L 15:1 kes voib olla¨ kulaline su t.?
2Ko 12:9 et Kristuse vagi varjaks mind t.
Ilm 21:3
juures!
¨ Jumala t. on inimeste
˜
¨
TELKPUHAMU, L 78:60 Lopuks ta hulgas Siilo t.
¨
TEMPEL. Vt ka
˜ KODA, L 11:4 Jehoova on puhas t.
L 27:4 et voiksin imetleda tema t.
Jer 7:4 Jehoova t., Jehoova t.
˜ ˜
¨
¨ ¨
Hes 41:13 mootis ara t., 100 kuunart pikk

TASU – TUIM
¨
Mal 3:1 Ootamatult
¨ tuleb t. juurde ¨ ulim isand
Mt 21:12 Jeesus laks t. ning ajas valja, kes ostsid
˜
¨
Joh 2:19 Lohkuge see t.¨ maha ja ma ehitan ules
Ap 17:24 Jumal ei ela katega tehtud t.
1Ko 3:16 Eks te tea, et te olete Jumala t.
TEMPLIABILISED, Esr 8:20 t. leviitide teenistusse
TEOD, L 104:24 Kui palju on sinu t., Jehoova!
Joh 14:12 usub minusse, teeb suuremaid t.
¨
˜
Ga 6:4 Igauks moelgu omaenda t. peale
Heb 9:14 puhastab
Kristuse veri surnud t.!
˜
˜
TEOTAMA, Op 27:11
¨ voiksin vastata sellele, kes t.
Mr 3:29 kes t. puha vaimu, ei anta andeks
TERRITOORIUM, Ro 15:23
˜ mul pole puutumata t.
TERVE, Ap 5:16 need koik said t.
TERVEKS TEGEMA, Lu 9:11 Jeesus t. t., kes vajasid
¨
TERVENDAMA,
L 147:3 t. need, kel murtud suda
˜
Op 12:18 tarkade keel t.
¨
Jes 61:1 t. neid, kel murtud suda
Ilm 22:2 puude lehed t. rahvaid
¨
˜
TERVITAMA, 2Jo 10 arge votke vastu ega t.
TIIVAD, Ru 2:12 kelle t. alla oled tulnud varju
¨
TIMOTEOS, Ap 16:1 Seal oli junger nimega T.
1Ko 4:17 saadan T., oma armsa ja ustava poja
˜
1Ti 1:2 T., oma
t
oelisele
pojale
usuteel
˜
¨
TOETUMA, Op 3:5 ara t. omaenda arusaamisele
˜
1Pe 4:11 ta t. joule, mida annab˜ Jumal ¨
TOIMIMISVIIS, 1Aj 15:13 polnud oiget t. valja uurinud
˜
TOIT, L 145:15¨ ¨sina annad neile t.˜ oigel ajal
Mt 24:45 maaranud andma t. oigel ajal
¨
Joh 4:34 Minu
t. on see, et ma taidan selle tahet
¨
¨
Joh 6:27 Arge nahke vaeva t. nimel,
mis rikneb
¨
Ap 14:17 viljarikkaid aegu ja kulluslikult t.
¨
¨ ¨
1Ko 8:13 kui minu t. mu
venda
h
airib,
ei soo ma
˜ ˜
Jk 2:15 Kui vennal voi oel pole piisavalt t.
¨
TOITMA, Joh 21:17 Jeesus utles: t. mu lambakesi
TOLM, Jes 40:15 Rahvad nagu t. kaalukaussidel
¨
˜
TORM, Ho 8:7 ˜ kulvavad tuult, loikavad t.
TORMAKAS, Op 19:2 Kes tegutseb t., see patustab
TORN,
1Mo
11:4
Ehitame
endale
linna ja t.
˜
Op 18:10 Jehoova nimi on tugev t.
Lu 13:4 peale kukkus Siiloahi t. ja nad tappis
TREPP, 1Mo 28:12 t., mille ots ulatus taevasse
TRIIVIMA, Heb
2:1 et me iialgi eemale ei t.
¨
TRIUMFIKAIK, 2Ko 2:14 Jumalale, kes meid juhib t.
TROMPETISIGNAAL, 1Ko 14:8 Kui t. on segane
TROON, L 45:6
Jumal on su t. ikka ja igavesti
¨
Jes 6:1 nagin Jehoovat istumas aulisel t.
Tn 7:9 t. seati paika
Mt 25:31 Kui Inimesepoeg tuleb, siis ta istub t.
Lu 1:32 Jehoova annab talle Taaveti t.
TRUU ARMASTUS, 2Mo 34:6 Jehoova on tulvil t. a.
L 13:5 Su t. a. peale loodan
L 136:1–26 tema t. a. kestab igavesti
meeldib t. a., mitte ohver
Ho¨ 6:6
¨
TROOSTIMA, L 94:19 Kui mure enda alla mattis, t.
¨ ¨
TUBLI,
2Mo 18:21 vali t., usaldusv
aarseid
mehi
˜
¨
˜
Op 31:29 Palju on t. naisi, uletad koik
Mt 25:21 T., sa hea ja ustav ori!
¨
TUGEV, Jos 1:7 Ole¨ ainult julge ja hasti t.
Jes 35:4 Olge t., arge kartke
Jes 41:10 teen sind t., aitan sind ˜
˜
Ro 15:1 kes t., peaksime kandma norkade norkusi
1Ko 16:13 seiske kindlalt
usus, ˜ saage t.!
˜
2Ko 12:10 kui olen nork, olen toeliselt t.
¨
Ef 3:16 teeks teid seesmiselt t. oma vaimu vaega
TUGEVDAMA, 1Ko 8:1 aga armastus t. vaimu
˜
˜
1Ko 10:23 Koik on lubatud, aga koik ei t. vaimu
TUGEVDAMINE, 1Ko 14:26 tehtagu koguduse t.
˜
TUHAT, L 91:7¨ T. langeb su korvalt
Jes 60:22 Vahesest saab t.
¨
¨
2Pe 3:8 t. aastat nagu uks paev
¨
¨
TUIM, Mt 13:15 rahva suda on t. lainud

¨
TUIMUMA – TUHJA MINEMA
¨
TUIMUMA,
L 143:4 suda mu sees t.
¨
˜
¨ ¨
TULEJARV, Ilm 19:20 t., kus on polev vaavel
˜
TULEMA, Jes 55:1 T., koik janused, t. vee juurde!
¨
¨
Ilm 22:17 Igauks, kes seda kuuleb, oelgu: t.!
˜
TULEVIK,
L 73:17 kuni moistsin jumalatute t.
˜
¨
Op 24:20 uhelgi kurjal pole t.
Kog 7:14 et inimesed ei teaks, mis neid t. ootab
TULI, Jer 20:9 t., suletud luudesse-kontidesse
Mt 25:41 igavesse t., mis on valmis Kuradile
˜
¨
1Ko 3:13 t.¨ teeb koik ilmsiks ja proovib labi
1Te 5:19 Arge summutage Jumala vaimu t.
¨
2Pe 3:7 sailitatakse maad t. jaoks
¨
˜
TULISED,
˜ Ro 12:11 Olge puha vaimu mojul t.
¨
TULU, Op 15:27 teenib ebaausat t., toob hada kaela
¨
Kog 5:10 Ei kullastu t., kes armastab rikkust
1Ti 6:6 jumalateenimine toob suurt t.
˜
TULVAMA, Jes 35:6 Korbes t. veed
¨
TUND, Mt¨ 24:36 Seda paeva ja t. ei tea keegi
TUNDEMARK, Mt 24:3 mis on sinu kohaloleku t.
TUNDMA, Jes 5:13 rahvas ei t. mind, pagendusse
˜
Jer 31:34 T. Jehoovat, sest koik t. mind
¨ ¨
Ga 4:9 Jumal t. teid, miks poordute tagasi
1Jo 3:20 t.
Jumal
meid
paremini
kui me ise
˜
˜
TUNDMA OPPIMA, Ho 4:6 pole soovinud mind t. o.
˜
¨ ¨
Kol 3:10 uueneb sedamooda, kuidas Jumalat t. o.
¨
TUNDMINE, Jes 11:9 sest Jehoova t. taidab maa
¨
TUNNISTAJA, 5Mo 19:15 vaja kahe t. utlust
Jes 43:10 olete minu t., lausub Jehoova
˜
Mt 18:16 kinnitaks kaks voi kolm t.
Ap 1:8 olete siis minu t. maailma otsani
Ilm 1:5 Jeesus Kristuselt, kes on ustav t.
¨ ¨
¨
Ilm 11:3 kaks t. raagivad prohvetlikult 1260 paeva
˜
TUNNISTAMA, L 32:5 Lopuks ma t. oma patu
¨
Jk 5:16 t. uksteisele patud avameelselt
¨ ¨
TUNNISTAMINE, Ro 10:10 suuga usu t. toob paaste
˜
TUNNISTUS, Mt 24:14 t. koigile rahvastele
TUNNISTUSTAHVEL, 2Mo 31:18 andis kaks t.
TUNNISTUST ANDMA, 3Mo 5:1 kutset tulla t. a.
Joh 7:7 maailm vihkab, sest ma a. t. selle kohta
˜
Joh 18:37 et ma toe kohta t. a.
˜
Ap 10:42 rahvale kuulutada ja pohjalikult t. a.
˜
˜
Ap 28:23 a. hommikust ohtuni pohjalikult t.
Heb 10:23¨ A. oma lootusest vankumatult t.
TUNNUSTAHT, Mt 24:30 ilmub taevas Inimesepoja t.
¨
¨
Lu 21:25 t. paikeses, kuus, tahtedes
¨
2Te 2:9 sunnib eksitavaid t., imesid
TUNTUD, 2Ko 6:9 tundmatuiks, ometi oleme t.
˜
¨
TURBAN,
¨ Hes 21:26 Vota peast t. ja heida ara kroon!
TURUVALJAK, Ap 17:17 arutles inimestega t.
¨
¨
TUUL, Kog 11:4 Kes jalgib t., ei saa kulvata
Mt 7:25 puhusid t. ja peksid vastu maja
1Ko 9:26 suunan oma hoope, et ei peksaks t.
¨ ¨
1Ko 14:9 Te raagiksite ju t.
˜
Ilm 7:1 kes hoidsid kovasti kinni maa nelja t.
TUVI, Mt 3:16 Jumala vaimu nagu t. laskuvat
¨ ¨
Mt
ja suutud nagu t.
˜ 10:16 ettevaatlikud˜ nagu maod
¨
TODE,
L 119:160 Sinu sona on labini t.
˜
¨
¨ ¨
Op 23:23 Osta t. ja ara seda muu
Joh 4:24 peavad kummardama teda vaimus ja t.
˜
Joh 8:32 ja opite tundma t. ja t. teeb teid vabaks
Joh 14:6 Mina olen tee ja t. ja elu
¨
Joh 16:13 t. vaim juhatab katte kogu t.
¨
˜
Joh 17:17 Puhitse neid t. Sinu sona on t.
˜
Joh 18:38 Pilatus sonas: mis on t.?
2Ko 13:8 ei suuda teha midagi t. vastu
¨ ¨
˜
1Ti 2:4 paaseksid ja opiksid t. tundma
¨
2Pe
1:12 juba teate ja pusite kindlalt t.
˜
˜
TOELINE, Joh 17:3 opivad tundma ainsat t. Jumalat
˜
1Ti
6:19
haarata
k
ovasti
kinni t. elust
˜
TOESTAMA,
Ap 17:3 t., et messias pidi kannatama
˜
¨
TOETEE, 3Jo 4 kuulen oma lapsi t. kaivat
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˜
˜
TOLKIMA,
1Ko 12:30 Kas koik t.?
˜
TOMBAMA, Joh 6:44 ei saa minu juurde, kui ei t. Isa
˜
Flp
poole
˜ 1:23 Mind t. molemale
¨
˜
¨
¨
TOOTAMA,
1Ku 8:56 ukski t. sona pole tuhja lainud
˜
TOOTUS, 5Mo 23:21 Kui annad Jehoovale t.
Koh 11:30 andis Jefta Jehoovale t.
L 15:4 ei tagane oma t.
˜
2Ko 1:20 Jumala t. on koik tema kaudu jah
Heb
10:23 sest t. andja on ustav
˜
TOTTAMA,
t. sellega
˜
¨ ¨ Jes 60:22 Mina, Jehoova,
¨
TOTT RAAKIMA, L 15:2 r. t. oma sudames
¨
Ef
t.
¨ 4:25 r. igauks oma ligimesele
˜
TAHELE PANEMA, Mt 6:1 oigeid tegusid, et teid t. p.
Mt
¨ 24:15 kes seda loeb, p. teraselt t.
TAHELEPANU,
1Ko 7:35 ilma et miski t. hajutaks
¨
˜
TAHELEPANU
JUHTIMA,
2Te 3:14 j. talle t., lopetage
¨
¨ ¨
TAHELEPANU
POORAMA, Ap 20:28 P. t. kogu karjale
¨
¨
TAHT, L 147:4 loeb ara t., nimetab nimepidi
Jes 14:12 langenud taevast, sa sirav t.
¨
Mt 24:29 parast viletsust t. langevad taevast
¨
Ilm
¨ 2:1 hoiab seitset t. oma paremas kaes
TAHTSAKS
PIDAMA, Ga 6:3 p. end t., petab end
¨
TAHTSUSETUD,
1Ko
1:28
Jumal
on
valinud
t.
¨
˜
¨
TAIDE
VIIMA, Jes 55:11 sona v. t., milleks lakitasin
¨
¨
TAIELIK, 2Aj 16:9 aidata neid, kelle suda t. temaga
˜
Ro
kelle arusaamine pole t.
¨ 14:1 Votke vastu,
¨ ¨
¨
TAIS,
Lu 6:45 Suu raagib sellest, mida suda on t.
¨
TAISKASVANU,
1Ko 14:20 Arusaamise poolest saage t.
Ef
¨ 4:13 kuni saavutame t. taseme
TAITMA, 1Mo 1:28 t. maa ja alistage see
¨
Mt
¨ 5:17 ei tulnud tuhistama, mis seaduses, vaid t.
TAIUSLIK, 5Mo 32:4 Tema on kalju, tema teod on t.
L 19:7 Jehoova seadus on t.
Mt 5:48 Olge t., nagu teie taevane isa
¨ ¨
Heb
2:10 teha kannatuste kaudu t. paaste teerajaja
¨
TANAMA, L 92:1 Hea on t. Jehoovat
˜
Joh 11:41 Isa, t. sind, et oled mind kuulda votnud
¨
Ap 28:15 Neid nahes t. Paulus Jumalat
1Ko 1:4 t. alati oma Jumalat teie eest
˜
Ef
¨ 5:20 t. alati
˜ koige eest meie Jumalat
TANAMATU,
Op 29:21 Kui poputada, hiljem t.
¨
TANU,
L 95:2 Mingem tema ette t.
¨
¨
TANULAULUD,
Kol 3:16 julgustage uksteist t.
¨
TANULIK, Kol 3:15 Ja olge ikka t.
1Ti
1:12
olen
t.
meie
isandale
Jeesusele
¨
TATOVEERINGUD,
3Mo 19:28 ei tohi teha endale t.
¨ ¨
¨
TOO, Neh 4:6 Rahvas oli sudamega t. juures
˜
˜ ˜
Kog
¨ ¨ 2:24 tunda oma kovast t. roomu
TOOD TEGEMA, Joh 5:17 isa t. t. seniajani ja minagi
¨
¨ ¨
2Te
3:10
Kes
ei
taha
t.
t.,
argu
ka
soogu
¨ ¨
˜
TOOKAS, Op 21:5 T. inimese plaanid toovad edu
Ro 12:11 Olge t., mitte laisad
˜
Heb
et te koik oleksite sama t.
¨ ¨ 6:11 soovime,
˜
TO¨ OKUS,
¨ ˜ Op 12:27 t. on kallis vara
TO¨ OP
t.
¨ OLD, 1Ko 16:9 ¨ mulle on siin avanenud suur
˜
TOOTAMA, Ef 4:28 argu varastagu, vaid t. kovasti
¨ ¨
¨
1Te
¨ ¨ 2:9 t. ood ja paevad
¨ ¨
TO¨ OTEGIJA, Lu 10:7 sest t. on palka vaart
˜
TUDIMA,
Ga 6:9 saame omal ajal loigata, kui ei t.
¨
˜
¨
TUDRUK, 2Ku 5:2 votnud vangi vaikse t.
˜
˜
Mr
5:42
Sedamaid
t
ousis
t.
ja
hakkas
kondima
¨
¨
TUHI, 5Mo 16:16 ei tohi ilmuda t. katega
˜
Jes
55:11 sona ei tule tagasi mu juurde t.
¨
˜
TUHI
¨ JUTT, Lu 24:11 naiste sonad tundusid t. j.
TUHINE, L 101:3 Ei sea silme ette t. asju
˜
L¨ 119:141 olen t. ja polatud
TUHIPALJAD,
Lu 17:10 oleme t. orjad
¨
¨
TUHISUS, Kog 1:2 T. t., utleb koguja
Jes
41:29 valatud kujud on tuul ja t.
¨
˜
¨ ¨
TUHJA MINEMA, Jes 65:23 Nende kova too ei l. t.

¨
TUHJUS – VAIM
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¨
TUHJUS,
Ef 4:17 inimesed elavad¨ oma meele t.
¨
TULI,
Ap 15:39 Seepeale puhkes age t.
¨
TULITSEMA,
¨
˜ 2Ti 2:24 isanda
¨ ori ei tohiks t.
TUSSAMA, Op 26:19 t. ja utleb: tegin vaid nalja!
˜
Ga
¨ 6:7 Jumalat ei onnestu t.
¨ ¨
TUTAR, Jl 2:28 pojad ja t.
¨ prohvetlikult
˜
¨ raakima
Lu 8:49 t. on surnud, ara opetajat tulita
¨ ¨
Ap 21:9 neli vallalist t., raakisid prohvetlikult
2Ko 6:18 teie olete mulle poegadeks ja t.

U
UDU, Jk 4:14 olete u., mis viivuks ilmub
UHKE, 1Ko 8:1 Teadmised u., armastus tugevdab
¨
UHKELDAMINE,
1Jo 2:16 varaga
˜
¨ u. ei lahtu Isast
UHKUS,
Op 8:13 vihkan eneseulistust ja u.
˜
Op 16:18 U. on enne langust¨
2Te 1:4 Me˜ tunneme u. teie ule
¨
UIMASUS, Op 23:21 u. riietab rabalaisse
UKS, Joh 20:19 Nad olid u. lukku pannud, kartsid
Ilm 3:20
koputan
¨ Ma seisan u. taga ja
˜
UNENAOD, Kog 5:3 Liigne hoivatus toob u.
UNUSTAMA, 5Mo 4:23 hoolsad, et ei u. lepingut
¨
L 119:141 sinu kaske ma ei u.
Jes 49:15 Kas ema u. oma rinnalapse
Nah 1:7 Ta ei u. neid, kes varju otsivad
Flp 3:13 u., mis taga, sirutun selle poole, mis ees
¨
¨
¨ ¨
Heb 6:10 ei ole ulekohtune, et u. ara teie too
USALDAMA, L 9:10 tunnustavad sinu nime, u. sind
¨
L˜ 31:5 Sinu katte ma u. oma¨ vaimu
Op 3:5 U. Jehoovat kogu sudamest
˜
Lu 16:11 kes u. siis teie hoolde toelisi rikkusi?
1Pe 2:23 u. end selle hoolde, kes
1Pe 4:19 u. end
Looja hoolde
˜
¨ ¨
USALDATU,
Op 20:19 Laimaja raagib edasi talle u.
˜
¨
Op 25:9 sulle
¨ ¨ u. ara paljasta
USALDUSVAARNE, 2Mo 18:21 vali tublisid, u. mehi
L 19:7 Jehoova
meeldetuletused on u.
˜
L˜ 33:4 koik Jehoova teod on u.
Op 11:13 u. hoiab usaldatut enda teada
¨
¨
Tt 2:10 argu varastagu,
¨ vaid olgu taiesti u.
USK, L 27:13 Kus ma kull oleksin, kui mul poleks u.
Lu 17:6 Kui teie u. oleks sinepiseemne suurune
Lu 18:8 kas
ta¨ ikka
leiab maa
pealt sellist u.?
˜
¨
¨
Ro 1:17 oige jaab elama tanu u.
¨
Ro 4:20 tema u. sai vagevaks
¨
¨ ¨
2Ko 4:13 Mul oli u., seeparast ma raakisin
¨
2Ko 5:7 elu juhib u., mitte see, mis silmaga naha
¨
¨
¨
Ef 4:5 uks Isand, uks u., uks ristimine ˜
Kol 2:7 seiske kindlalt u., nagu teid on opetatud
˜
2Te 3:2 mitte k¨oigil ei ole
˜ u.
1Ti 1:19 u. on lainud pohja nagu laev
˜
2Ti 1:5 motlen siirale u., mis elas vanaemas Loises
˜
Heb 11:1 U. on˜ pohjendatud ootus
¨
Heb 11:6 u. voimatu Jumalale meeleparane olla
Jk 2:26 u. ilma tegudeta on surnud
¨
1Pe 1:7 katsumused, et u. labi¨ proovitaks
Ju 20 saage tugevaks oma puhima u. kaudu
USKMATU, 1Ko 6:6 kohut
˜ vennaga u. juures!¨ ¨
1Ko 7:12 u. naine on nous temaga kokku jaama
1Ko 7:14 u.¨ mehele kasuks seotus uskliku naisega
2Ko 6:14 Arge siduge end u.
USKUMA, Joh˜ 3:16 kes temasse u., ei hukkuks
¨
Joh 20:29 Onnelikud, kes u. ka siis, kui ei nae
˜
¨
2Te 2:12 pole u. tode, tundnud heameelt
ulekohtust
˜
˜
USSIJA, 2Aj 26:21 Kuningas U. podes pidalitobe
USTAV, 1Sa 2:9 Ta valvab oma u. samme
2Sa 22:26 U. oled sa u.
¨
¨
L 16:10 ei luba oma u. naha hauasugavust
¨
L 37:28 Jehoova ei hulga oma u.
Mt 24:45 Kes on u. ja arukas ori
¨
Lu 16:10 Kes u. vaikestes asjades, u. ka suurtes
1Ko 4:2 Majapidajalt oodatakse, et ta oleks u.

1Ko 10:13 Jumal on u. ja ei lase osaks saada
¨ ¨
¨
Ilm 2:10 Jaa u. surmani, annan sulle eluparja
USTAVUS, Mi 6:8 peaksid kalliks u.
˜
¨ ¨
¨
Hab 2:4 oige jaab tanu oma u. elama
USUKAASLASED, Ga 6:10 tehkem head, eriti u.
˜
USUKILP, Ef 6:16 votke suur u.
USUST TAGANEMINE,
2Te 2:3 enne, kui toimunud u.t.
˜
¨
USUTAGANEJA,
Op 11:9 U. havitab suuga ligimese
˜
USUODE, 1Ko 9:5 reisida koos u. abikaasaga
¨
UTETALLEKE, 2Sa 12:3 vaesel oli ainult uks u.
¨ ¨
˜
UUDISED, ¨ Ap 17:21 u. raakimisele voi kuulamisele
¨
UUESTI SUNDIMA, 1Pe 1:3 u. s., et oleks pusiv lootus
¨
UURIMA,
L 26:2 U. mind, Jehoova, puhasta mu suda
˜
Op 25:2 kuningate au on asja u.
Tn 12:4 Paljud hakkavad hoolega u.
¨
¨
Ap 17:11 u. hoolega iga paev puhakirja
˜
1Te 5:21 U. koige paikapidavust, hoidke kinni
UURIM JA TUMMIM, 2Mo 28:30 rinnakilbi sisse u. t.
¨ ¨
UUS, Jes 42:9 nuud ma kuulutan u. asju
¨
¨
Joh 13:34 annan teile u. kasu: armastage uksteist
¨
Ilm 21:1 Ma nagin u. taevast ja u. maad
˜
Ilm 21:5 Ma teen koik u.!

V

¨
VAATEMANG, 1Ko 4:9 oleme saanud v. maailmale
˜
VABA, Joh 8:32 tode teeb teid v.
¨
¨
1Ko 7:39 v. abielluma, uksnes Kristuse jungriga
˜
VABADUS, Ro 8:21 saab Jumala laste vorratu v.
¨
2Ko 3:17 kus on Jehoova puha vaim, seal on v.
¨
˜
1Pe 2:16 arge oigustage v. kurje tegusid
˜
2Pe 2:19 tootavad v., olles ise pahede orjad
VABANDAMA, Joh 15:22 pole neil pattu millegagi v.
¨
VABANDUS, Ro 1:20 Seeparast pole neil mingit v.
˜
VABASTAMA, Ho 13:14 Surmavalla voimusest v.
¨
Ro 6:18 kuna teid v. patu kaest
˜
¨
VABASTUS, Lu 21:28 tostke pea, sest v. on lahedal
¨
VABASTUSAASTA, 3Mo 25:10 Viiekumnes aasta v.
˜
VAENE, 1Sa 2:8 tostab v. tuhahunnikust
¨ ¨
˜
L 9:18 v. ei jaa igaveseks unustuse holma
L 69:33 Jehoova kuuleb v.
˜
˜
Lu 4:18 voidnud mind kuulutama head sonumit v.
Joh 12:8 V. on ju alati teie juures
2Ko 6:10 v., kuid ometi teeme paljusid rikkaks
¨
2Ko 8:9 Kristus sai teie parast v.
Ga 2:10 palusid, et me peaksime meeles v.
VAENLANE, L 110:2 Valitse keset oma v.
Mt 5:44 armastage oma v.
Mt 10:36 v. saavad ta omad pereliikmed
¨
¨ ¨
Ro 12:20 ˜ kui v. on nalg, anna talle suua
¨
VAESUS,
Op 30:8 ara anna v. ega rikkust
˜
¨
Op 30:9 ei langeks v. ega habistaks
¨ ¨
2Ko 8:2 ehkki nad elasid aarmises v.
¨
VAEV, Mal 1:13 utlete veel: missugune v.!
¨ ¨
VAEVAMA, Ii 36:15 Jumal paastab vaevatu, kui v.
L 119:71 ¨on hea, et mind v.
VAEVA NAGEMA,
Joh 6:27 n. v. riknematu toidu nimel
¨
˜
VAHE, Mal 3:18 naete v. oige ja jumalatu vahel
¨
VAHEMEES, 1Ti 2:5 uks v. Jumala ja inimeste vahel
VAHET TEGEMA,
˜
3Mo 11:47 voiksite t. v. ebapuhta ja puhta vahel
˜
Heb 5:14 treeninud v. t. oige ja vale vahel
¨
VAHITORN, Jes 21:8 v. seisan ma kogu paeva
¨ ¨
˜
¨
VAIDLEMA, 1Ti 6:4 vastu raakida ja sonade ule v.
˜
¨
VAIKIMA, L 4:4 moelge oma sudames ja v.
˜
L 32:3 Kui v., norkesid mu luud
¨ ¨
Kog 3:7 aeg v. ja aeg raakida
VAIKNE, 1Te 4:11 Olgu teil sihiks elada v. elu
˜
VAIM, 4Mo 11:25 vottis osa tema peal olevast v.
1Sa 16:13 Taaveti peal oli Jehoova v.
¨ ¨
2Sa 23:2 Jehoova v. raakis mu kaudu

VAIMNE – VASTAMINE
L 51:10 pane mu¨ sisse uus ja kindel v.
L 51:17 meeleparaseks ohvriks murtud v.
¨
¨ ¨
L 146:4 v. valjub,
poordub tagasi mulda
¨
Kog 12:7 v. laheb tagasi Jumala juurde
Jes 61:1 Jehoova
¨ v. on minu˜ peal
Jl 2:28 valan valja oma v. koiksuguste peale
˜
Sak 4:6 mitte voimu abil, vaid v. abil
Mt 3:16 Jumala v. nagu tuvi laskuvat
Mt 12:31 v. teotamist ei anta andeks˜
Mt 26:41 V. on valmis, aga liha on nork
¨
Lu 23:46 Isa, sinu katte ma usaldan oma v.!
˜
Joh 4:24 Jumal on v., kummardama teda v. ja toes
˜
¨
˜
Joh 16:13 toe v. juhatab katte kogu toe
Ro 8:16 v. ise tunnistab koos meie v.
2Ko 3:17 Jehoova on v.
Ga 5:16 laske Jumala v. end juhtida ˜ ˜
Ga 5:22 Jumala v. vili on armastus, room
¨
Ga 6:8 kes kulvab Jumala v.
1Pe 3:18 Kristus tehti elavaks v.
VAIMNE, Ro 1:11 et jagada teiega˜ v. andi
¨ ˜
1Ko 2:15 v. inimene otsustab koige ule oigesti
¨
¨
1Ko 15:44 ules
aratatakse v. keha
¨
VAIMUDE VALJAKUTSUJA,
¨
˜
5Mo 18:11
˜ ˜ kedagi, kes kusib n¨ ou v. v.
˜
VAIMUMOOK, Ef 6:17 v., see tahendab Jumala sona
¨
¨
VAIT OLEMA, Jes 53:7 Otsekui utt o. pugajate˜ kaes v.
VAJAMA, Mt 6:32 taevane isa teab, et seda koike v.
¨
Ro 12:13 Aidake puhasid, kui nad
¨ midagi¨ v.
VALAMA, L 62:8 V. tema ette valja oma suda
VALE, 2Te 2:11 nad hakkavad ¨ uskuma v.
VALEKUULDUSED, 2Mo 23:1 Ara
¨ levita¨ v.
¨
˜
VALELIKKUS, Ef 4:25 heitnud ara v., raakige tott
VALEPROHVETID,
Mt
7:15
v.,
tulevad
lambanahas
˜
Mt 24:11 Touseb palju v., kes eksitavad
˜
Mt 24:24 touseb
valemessiaid ja v.
˜
¨
Mr 13:22 touseb v. ning need teevad tunnustahti
¨ ¨
˜ ¨
VALETAJA,
L 101:7 ei voi ukski v. jaada mu ette
˜
Op 19:22 Parem olla vaene kui v.
Joh 8:44 ta on v. ja¨ vale isa¨
VALETAMA, Kol 3:9 Arge v. uksteisele
˜
˜
Tt 1:2 Jumal, kel on voimatu v., on tootanud
VALETUNNISTUS, Mt 26:59 otsisid Jeesuse vastu v.
VALEVENNAD,
Ga
2:4
v.,
poetunud
kogudusse
˜
¨
VALEOPETUSED, Tt
¨ ¨ 3:10 levitab v., ara tee tegemist
VALGE, Ilm 7:14 ruud pesnud ja teinud v.
¨
¨
VALGUS, L 36:9 tanu
sinu
v.
me
n
aeme
v.
˜
L 119:105 Sinu sona on v. mu teerajal
˜
Jes 42:6 annan su rahvahoimudele v.
Mt 5:14 Teie olete maailma v.
Mt 5:16 paistku teie v. inimeste ees
Joh 8:12 Mina olen maailma v.
¨
2Ko 4:6 Jumal, kes utles: pimedusest paistku v.
VALGUSE LAPSED, Lu 16:8 arukamad kui v. l.
˜
VALIK, Ro 9:11 Jumal teinud v.,˜ mis ei soltu tegudest
VALIMA, 5Mo 30:19 V. elu, et voiksite elada
¨
Jos 24:15 v. tana, keda tahate teenida
Ap 9:15 ma olen v. selle mehe
¨ ¨
VALITSEJA, L 45:16 maarad v. kogu maal
¨ ¨
¨
Joh 12:31 nuud heidetakse valja selle maailma v.
Joh 14:30 selle maailma v. tuleb
Ap 4:26 v. kogunevad Jehoova
vastu ¨
˜
VALITSEMA, 1Mo 1:28 V. koigi loomade ule
¨
1Mo
3:16
mees
aga
v.
su
ule
˜
¨
Op 29:2 jumalatu v. rahvas agab
¨
Kog 8:9 inimene
on v. ˜ inimese
˜
˜ ule
¨
Tn 4:17 moistaksid: Koigekorgem v. inimeste ule
¨
Ro 6:12 arge laske patul v. kuningana
Ilm 11:15 isand v. kuningana igavesti
VALITSUSKEPP, 1Mo 49:10 Juudast ei lahku v.
L 2:9 purustad
nad raudse v.
˜
¨
VALITSUSVOIM, Jes 9:7 Tema v. laieneb uha
Tn 4:34 tema v. on igavene
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¨ ¨
VALLALINE, 1Ko 7:36 jaab v., kui pole liiga
˜ noor
VALMIDUS, Ef 6:15 v. kuulutada head sonumit
¨ ¨
VALMIS, 2Mo 36:2 meeleldi v. ˜ seda tood tegema
¨
L 110:3 rahvas meeleldi v. sottamineku paeval
Mt 24:44 Olge teiegi v., Inimesepoeg
tuleb
¨ ¨
2Ti 3:17 v. igaks heaks tooks
1Pe 4:7 Olge alati v. palvetama
¨
VALMIS SEADMA, Joh 14:2 lahen, et elupaik v. s.
VALU, Ii 6:2 Kui¨ vaid mu
¨ v. saaks vaetud
L 90:10 elupaevad tais v.
Ro 8:22 kogu
loodu on v. praeguseni
¨
Ro 9:2 sudames
suur kurbus ja lakkamatu v.
˜
VALVAMA, ¨ Op 10:19 kes v. oma suud, toimib arukalt
VALVEL PUSIMA, Mt 26:41 P. v. ja palvetage
¨ ¨
VANA, L ¨ 37:25 olin noor, nuud olen v.
˜
L 71:9 Ara heida mind korvale v. eas
L 92:14 Ka v. eas on nad lopsakad
˜
VANAVANEMAD, 1Ti 5:4 tasugu v., mis volgnevad
VANDUMA, 1Mo 22:16 Jehoova: v. iseenese juures
¨
¨
¨
Mt 5:34 utlen teile: arge
v. uldse
¨
¨
VANEMAD, Lu 18:29 jatnud v. kuningriigi parast
¨
Lu 21:16 Teid annavad ara isegi teie v.
2Ko 12:14 Lapsed ei kogu vara v., vaid v. lastele
˜
˜
Kol 3:20 Lapsed, kuulake v. sona k˜ oiges
VANGI HEITMA, Ilm 2:10 Kurat h. moned teie seast v.
VANGIS HOIDMA,
¨
Ap 12:5 h. Peetrust v., kogudus palus tema parast
VANGIS OLEMA,
Mt 25:36 Ma o. v. ja te tulite
˜
Heb 13:3 Moelge neile, kes o. v.
˜
VANGISTAMA, 2Ko¨ 10:5 v. iga motte, teha kuulekaks
¨
VANGLA, Ap 5:19¨ Oosel avas Jehoova ingel v. uksed
Ap 16:26 maavarin, nii et v. vundament rappus
¨ ¨
˜
VANKUMATU, 1Ko
¨ ¨ 1:8 Jumal˜ aitab jaada lopuni v.
Kol 4:12 et te jaaksite v. koiges
¨
¨
VARA, Lu 6:45 sudame hea
˜ v. hulgast valja head
Lu 16:9 tehke endale sopru selle maailma v.
˜ ˜
¨ ¨
Heb 10:34 ei kaotanud roomu, ¨ kui v. rooviti ¨
VARANDUS,
L 62:10 v. kasvab, argu kiindugu suda
˜
¨ ¨
Op
˜ 2:4 puuad leida nagu peidetud v.
Op
˜ 3:9 Austa Jehoovat oma v.
Op
˜ 10:2 Nurjatusega hangitud v. pole kasu
¨ ¨
Op 18:11 Rikka v. kujutluses kui kaitsemuur
¨
Mt 6:21 kus on v., seal on ka suda
Lu 12:33 koguge ammendamatu
v. taevasse
¨ ¨
Heb 10:34
˜ teil on parem ja jaadav v.
VARAS, Op 29:24 Kes on v. mestis, vihkab ennast
Mt 6:20 varandust taevasse, kuhu v. sisse ei murra
Mt 24:43 kui majaperemees
teaks, millal v. tuleb
¨
1Ko 6:10 v. ei pari Jumala kuningriiki
¨
¨ ¨
1Te 5:2 Jehoova paev tuleb justnagu v. oosel
VARASTAMA,
2Mo 20:15 Sa ei tohi v.
˜
¨
Op
nalga
˜ 6:30 kui v., et kustutada
¨
Op 30:9 ei v. ega habistaks Jumala nime
¨
Ef 4:28 Kes seni on v., argu v. enam
¨ ¨
VARBLASED, Mt 10:29 kaks v. muuda veeringu eest
¨
VARI, 1Aj 29:15 Meie
˜
˜ paevad maa peal on nagu v.
L 91:1 viibib Koikvoimsa v. all
Sef 3:12 otsib v. Jehoova nimest
˜
Kol 2:17 koik on tulevaste asjade v.
Jk 1:17 kes ˜ pole muutlik nagu v.
¨
¨
¨
VARJAMA, Op 28:13 uleastumisi v., ei lahe hasti
VARJATU, Lu 8:17 pole v., mis ei saaks avalikuks
˜
VARJUPAIK, L 9:9 Jehoova on
˜ kindel v. rohutule
¨
VARUSTAMA, Heb 13:21 v. koige heaga taitma tahet
VASIKAS, 2Mo˜ 32:4 valmistas sellest
v.
¨
Jes 11:6 V., ˜ lovi ja nuumloom on uheskoos
˜ ˜
VASTAMA,
Op 15:23 tunneb
roomu, kui oskab v.
˜
¨
Op 18:13 Kui v. enne arakuulamist
¨ ¨
Jes 65:24 enne, kui nad huuavad,
v.
¨
Kol 4:6 et teaksite, kuidas igauhele v.
¨
1Pe 3:15 olge˜ alati valmis
˜ v. iga¨ uhele ˜
VASTAMINE, Op 15:28 Oigete suda motleb enne v.
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VASTASED, Lu 21:15 tarkus, v. ei suuda vastu panna
¨ ¨ ˜
1Ko 16:9 avanenud suur toopold, kuigi palju v.
Flp 1:28 ega lase v. end millestki kohutada
¨
VASTASTIKKU, Ro 1:12 uksteist usuga v. julgustada
VASTIK, 4Mo 21:5 me vihkame seda v. leiba
¨ ¨
VASTU HAKKAMA, Ap 17:7 h. v. keisri maarustele
VASTUPANIJA, Mt 16:23 Peetrusele: eemale, v.!
VASTUPANU, 1Te 2:2 julguse kokku hoolimata v.
˜
¨ ¨
VASTU PIDAMA, Mt 24:13 lopuni v. p., paastetakse
¨
Lu 8:15 sudames hoiavad ja v. p. vilja kannavad
Ro 12:12 P. raskustes v.
1Ko 4:12 kui taga kiusatakse, p. kannatlikult v.
VASTUPIDAV, Ro 5:3 raskused teevad v.
VASTUPIDAVUS, Lu 21:19 Oma v. te hoiate oma elu
¨ ¨ ˜
Jk 1:4 Laske v. too lopuni teha
Jk 5:11 Te˜ olete kuulnud Iiobi v.
VASTUS, Op
˜ 15:1 Leebe v. vaigistab raevu
VASTU VOTMA, Ii 2:10 Kas Jumalalt v. v. ainult head
¨
Ro 14:1 V. v. see, kelle arusaamine pole taielik
¨
Ro 15:7 V. uksteist v., nagu Kristus
¨
VEENDUMA, Ro 4:21 taiesti v., et Jumal suudab teha
Ro 8:38 olen v., et ei surm ega elu
¨
Ro 15:14 olen v., mu vennad, et olete tais heldust
˜
˜
2Ko 5:11 aitame inimestel sonade oigsuses v.
˜
2Ko 13:5 V., kas ikka elate kooskolas usuga
¨ ¨
¨
2Te 3:4 oleme v., et toimite juhtnooride jargi
¨
¨
VEENDUMUS, 1Te 1:5 puha vaimu ja sugava v.
˜
2Ti 3:14 milles sul aidati v. jouda
¨
VEEUPUTUS, 1Mo 9:11 kunagi enam ei havita v. maad
˜
˜
Mt 24:38 nagu enne v. — inimesed soid ja joid
˜
2Pe 2:5 toi v. maailma peale
VEIN,
¨
3Mo 10:9 Ara joo enne kogudusetelki tulemist v.
˜ ˜
¨
L˜ 104:15 v. roomustab sudant
¨
¨
Op
massama
˜ 20:1 V.¨ paneb pilkama, vagijook
¨
Op 23:31 Ara imetle v. punast varvi
Kog 10:19 v. teeb elu nauditavaks
¨ ¨
Jes 25:6 pidusoogi parima selitatud v.
˜
˜
Ho 4:11 v. votab tahtmise teha, mis oige
Joh 2:9 maitses vett, mis oli v. muudetud
˜
¨
1Ti 5:23
kohu parast
˜ tarvita natuke v. oma
¨
˜
VEND,
Op 17:17 v., kellele hadas voib loota
˜
˜
˜
¨
Op 18:24 moni on sober lahedasem kui v.
Mt 13:55 ta v. Jaakobus, Joosep, Siimon ja Juudas
˜
Mt 23:8 ent teie koik olete v.
Mt 25:40 mida olete teinud mu v., seda minule
¨
¨
¨
Ap 15:36 Lahme tagasi, et naha, kuidas v. laheb
1Ko 5:11 nimetatakse v. ning kes on hooraja
˜
1Pe 5:9 samal moel kannatavad koik v.
VENNAARMASTUS, Ro 12:10 V. olge hellad
VENNASKOND, 1Pe 2:17 armastage kogu v.
VEREJOOKS, Mt 9:20 12 aastat v. all kannatanud
¨ ¨
VERI, 1Mo 9:4 ei tohi suua liha koos v.
¨ ¨
3Mo 7:26 ei tohi suua mitte mingisugust v.
3Mo 17:11 elusolendi elu on ta v.
3Mo 17:13 peab v. maha valama ja mullaga katma
L 72:14 nende v. on kallis tema silmis
˜
¨
Hes 3:18 kuid tema v. ma nouan sinu kaest
Mt 27:25 v. tulgu meie ja meie laste peale!
Ap 15:29 hoiduda ebajumalatele ohverdatust, v.
˜
Ap 20:26 ma olen puhas koikide v.
Ap 20:28 kogudust, kelle ostnud omaenda poja v.
Ef 1:7 Tema poeg on lunastanud meid oma v.
1Pe 1:19 veatu ja puhta Talle kalli v.
1Jo 1:7 Jeesuse v. puhastab meid pattudest
¨
Ilm 18:24
Sellest linnast on leitud puhade v.
˜
¨
˜
¨
VESI,
motted nagu sugaval asuv v.
˜ Op 20:5 sudame
¨
¨
Op 25:25 Nagu kulm v. vasinud hingele
Jes 55:1 janused, tulge v. juurde!
¨
¨
Jer 50:38 Having v. kohal, kuivavad ara
Ilm 17:1 prostituudi, kes istub paljude v. peal

˜
¨
VASTASED – VOIDUPARG
¨
VIGA, 3Mo 22:21 loomal ei tohi
¨ olla uhtki v.
VIGANE, Jes 35:6 jalust v. huppab kui hirv
¨
¨
Mt 15:31 hammastunud, nahes, et v. terved ˜
VIGASTATU, Hes 34:16 Ma seon v. ja toetan norka
¨
VIHA, L 37:8 Heida
¨ endast v. ja ˜hulga raev
Kol 3:8 heitke ara¨ v., solvav konepruuk
¨
VIHASED, Ef 4:26 Argu paike loojugu, kui v. olete
VIHASTUMA,
L 103:8 Jehoova ei v. kergesti
˜
Op 16:32 ei v. kergesti,
˜ parem kui kangelane
VIHAVAEN, 1Mo 3:15 tostan v. sinu ja naise vahele
¨
VIHKAMA, 3Mo 19:17
ei
tohi sudames venda v.
˜
L 45:7 armastad oigust ja v. kurja
L˜ 97:10 kes armastate Jehoovat, v. halba
Op
˜ 6:16 Kuut asja v. Jehoova
¨
Op 8:13 Jehoovat karta tahendab v. halba
Am 5:15 V. halba ja armastage
¨ head
Mt 24:9 v. teid minu nime parast
Lu 6:27 tehke head neile, kes teid v.
Joh 7:7 mind maailm v., sest ma annan tunnistust
Joh 15:25 Nad v. mind alusetult ˜
1Jo 3:15 kes v. oma venda, on mortsukas
¨
VIHM, 1Mo 7:12 V. kallas¨ maa peale 40 paeva
5Mo 11:14 ta annab sugisv. ja kevadv.
˜
5Mo 32:2 Minu opetus langeb kui v.
Jes 55:10 Nagu v. ja lumi sajavad
˜
¨
Mt 5:45 v. sadada oigete
¨ ¨ ja ulekohtuste peale
VIIBIMA, Jes 46:13 mu paaste ei v.
Hab 2:3 Kui ˜ see peaks
¨ v., siis oota seda
Lu 12:45 motleks sudames: isanda tulek v.
VIIGIPUU, 1Ku 4:25 elasid oma viinapuu ja v. all
¨
Mi 4:4 istuvad igauks oma viinapuu
ja v. all
¨
Mt 21:19 v.˜ kuivas otsekohe ara
Mr 13:28 Oppige
v., et suvi on ligidal
¨
˜
¨
VIIMSED PAEVAD, Jes 2:2 V. p. korgub Jehoova magi
2Ti 3:1 ¨ v. p. tulevad karmid ajad
¨ ¨
VIINAMAGI, Jes 65:21 istutavad v. ja soovad vilja
¨
¨ ¨
Mt 20:1 laks, et palgata
v.
¨ toolisi¨ oma
¨
Mt 21:28 Laps, mine tana v. toole
¨
˜ ˜
Lu 20:9 inimene rajas v. ja randas
voorsile
¨
VIINAPUU, Mi 4:4 istuvad igauks oma v. all
˜
Joh 15:1 olen toeline v. ja isa on aednik ¨
VIIS, Ap 1:11 Jeesus tuleb samal v., nagu nagite
˜
¨
VIISAKALT, 1Ko 14:40 koik toimugu v., korra jargi
VIISSADA, 1Ko 15:6 ilmutas rohkem˜ kui v. vennale
¨
VIIVITAMA, 2Pe 3:9 Jehoova ei v. tootuse taitmisega
¨
VIKERKAAR, 1Mo 9:13 panen
v. lepingu
tahiseks
˜
˜
VILETS, 1Sa 2:8 Tema tostab v. pormust
˜
L 41:1 onnelik, kes v. hoolib
VILETSUS, Mt 24:21 Sest siis tuleb tuleb suur v.
2Ko 4:17 Praegune v., mis on hetkeline ja kerge
Ilm 7:14 need, kes tulevad suurest v.
¨
¨
VILI, Mt 7:20 v. jargi te tunnete nad ara
Mt 21:43 antakse rahvale, kes v. kannab
Joh 15:2 puhastab, et see kannaks rohkem v.
Joh 15:8 isale toob au, kui kannate palju v.
˜ ˜
Ga 5:22 Jumala vaimu v. on armastus, room
VILJAKAD, 1Mo 1:28 Olge v. ja teid saagu palju
VILJA KANDMA, Lu 8:15 vastu pidades v. k.
˜
VILJAPUUD, Hes 47:12 molemal
kaldal kasvab v.
¨
VILJATU, 2Mo 23:26 ei ole uhtki v. naist
˜
¨
Jes 54:1 Hoiska, v. naine, kes pole sunnitanud
VILLAD, Koh 6:37 kui kaste langeb ainult v.
VIMM, 3Mo
19:18 ei¨ tohi pidada v.
˜
VIRK, Op 10:4 v. kasi¨ teeb rikkaks
VORMIMA, Ro 12:2 Arge laske sellel ajastul end v.
VUNDAMENT, Lu 6:48 kaevas ja rajas v. kaljule
Ro 15:20 et ei ehitaks kellegi teise v.
1Ko
3:11 rajada muud v., see on Jeesus Kristus
˜
VOIDMA, 1Sa 16:13 Saamuel v. Taaveti
Jes
61:1
Jehoova on v. mind kuulutama
˜
˜
VOIDUJOOKS,
Ap 20:24 lopetada v. ja teenistuse
˜
¨
VOIDUPARG, 1Ko 9:25 teevad, et saada kaduv v.

˜
˜
VOIGAS – ONNELIK
˜
VOIGAS,
˜
˜ Joh 6:60 Kui v. jutt! Kes suudab kuulata!
VOIM, Op 28:16 Juht, kuritarvitab v.
Sak 4:6 mitte v. abil, vaid vaimu abil
Mt 28:18 Kogu v. on antud minule
Lu 4:6 annan sulle v. ja hiilguse
˜
¨
Ef
˜ 2:2 valitseja, kellel on v.˜ ohu ule ˜
VOIMALIK,
1Ko 9:22 teen koik,
˜
¨ mis
¨ v. koiksuguste
¨
VOIMALUS, Lu 4:13 Kurat laks ara kuni jargmise v.
˜
Ga
˜ 6:10 kuniks on veel v., tehkem head koigile
VOIMATU, 1Mo 18:14 Kas Jehoovale on miski v.?
Ii 42:2 miski, mida kavatsed, pole v. ˜
Mt
˜ 19:26 Inimestel v., aga Jumalale¨ voimalik¨
VOIMED,
Mt 25:15 andis
˜
¨ talente, igauhele v. jargi
VOIMUD,
Ro 13:1 Igauks allugu v., sest Jumalalt
˜
VOIMUKANDJAD,
Tt 3:1 alluksid ja kuuletuksid v.
˜
˜
VOIMULOLIJAD,
2Pe 2:10 kes polgavad¨ v.
˜
VOIMU
SAAMA,
1Ko 6:12 millelgi enda ule v. s.
˜
˜
¨
VOIMUST
VOTMA, L 119:133
kurjusel v. v.
˜
¨ ara lase
˜
VOISTLUSVAIM,
Ga 5:26 argem ohutagem v.
˜
¨
VOIT, Jer 1:19 nad ei saa
¨ su ule v.
Ro 8:37 saavutame taieliku v. tema kaudu
¨
˜
˜
Ilm
˜ 6:2 laks vaenlasi voites, et
¨ ¨ saada loplik v.
VOITJA,
Ilm 2:7 v. luban ma suua elupuu vilja
˜
˜
VOITLEMA, Ap 5:39 voib˜ juhtuda, et v. Jumala vastu
1Ti 6:12 V. head usuvoitlust
Ju
˜ 3 ergutada teid v. usu eest
VOITLUS,
Ef 6:12 Me ei pea ju v. mitte inimestega
˜
VOITMA, Joh 16:33¨ olge julged, olen maailma v.!
Ro
˜ 12:21 v. halb ara heaga
¨
VOITU, L 2:2¨ Maa kuningad astuvad valja v. vastu
L˜ 105:15 Arge puutuge mu v.
VOLG, Mt 6:12 andesta v., nagu meie
Ro
˜ 13:8 kellelegi v. muud kui armastust
VOLGLANE,
Ro 1:14 nii haritute kui ka harimatute v.
˜
˜
¨
VOLTSID,
2Pe
ara kasutada
˜
˜ 2:3 v. sonadega
˜
VOLUVUS,
Op
31:30 V. voib petta ja ilu kaduda
˜
VORDLEMA, Jes 46:5 Kellega te mind v.
Ga
˜ 6:4 mitte v. end teistega
VORDNE,
Flp 2:6 ei soovinud olla Jumalaga v.
˜
VORGUD,
Lu 5:4˜ laske oma v. vette
˜
˜
VORGUTAMA,
Op 7:21 ˜v. libedate sonadega
˜
˜
VOSU,
Jer 23:5 lasen tousta Taavetile oige v.
˜
VOTI, Mt 16:19 Ma annan sulle taeva kuningriigi v.
˜
¨
Lu 11:52 olete votnud ara teadmiste v.
Ilm
ja surmavalla v.
˜ ˜ 1:18 mul on surma
˜
¨ ¨
VO˜ ORAD,
Joh 10:5 pogenevad,˜ v. haalt nad ei tunne
˜
VO¨ ORUSTAMA, Heb 13:2 on moned v. ingleid
¨
VAGI, Ap 1:8˜ saate v., kui puha vaim tuleb
¨
¨ ¨
2Ko
12:9 norkuse
kaudu avaldub v. taiel maaral
¨
˜
¨
VAGIJOOK,
Op 20:1 Vein paneb pilkama,¨ v. massama
¨
VAGIVALD, 1Mo 6:11 maa oli rikutud ja tais v.
¨
L 11:5 vihkab igauht,
˜ kes armastab v.
L¨ 72:14 vabastab rohumise ja v. alt
¨
VAGIVALDNE,
L 5:6 Jehoova jalestab v. ja petist
¨
¨
VAHEMT
AHTIS, Lu 9:48 kes end v. peab, on suur
¨
VAHENE,
Jes
60:22
V.
saab
tuhat
¨
˜
¨
VAIKE, Sak 4:10 polata v. alguse paeva!
Lu 16:10 ustav v., ustav suurtes
¨
2Ti
¨ 3:15 tunned v. peale
¨ puhi tekste
VAIKE
KARI, Lu 12:32¨ Ara karda, v. k.
¨
VALIMUS,
1Sa 16:7 Ara vaata tema
¨
˜
¨ v. ja kasvu
¨
VALINE, 2Ko 10:7 otsustate koige ule v. jargi
¨
2:6
Jumal
ei
otsusta
v.
mulje
j
argi
Ga
¨
VALJAHEITED,
5Mo 23:13 katke oma v. kinni
¨
VALJA
PETMA,
3Mo 19:13 ei tohi kelleltki midagi v. p.
¨
¨ ¨
VALJAPAAS,
1Ko
10:13 valmistab katsumuse korral
¨
¨
˜ v.
VALJASPOOL,
1Ko 5:13 v. olijate ule moistab kohut
¨
˜
˜
VALJA
OPE, 1Pe 5:10 Jumal ¨ viib ise lopule teie v.
¨
VALK, Mt 24:27 otsekui v. sahvatab idas
Lu
maha langes
¨ 10:18 Saatan nagu v. taevast
˜
VALTIMA, Jes 53:3 Teda polati ja v.
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¨
VARAV,
Mt 7:13 Minge
sisse¨ kitsast
v.
¨
¨ ¨
¨
VARIN,
Flp 2:12 tootades paaste nimel aukartuse, v.
¨
˜
VASIMA, Jes 40:28
ei
v.
ega
n
orke
eal
¨
Jes 40:31 nad kaivad ega v.
Heb
12:3 et te ei v. ega annaks alla
¨
VASINU, Jes 40:29 Tema
˜ annab
˜ v. rammu
Jes
v. oige sonaga vastata
¨ 50:4 oskaksin
˜
¨
VASINUD,
Op˜ 25:25 Nagu kulm vesi v. hingele
¨ ¨
VA¨ ARIKUS,
Op 5:9 ei annaks oma v. teistele
¨
˜
VAARILINE, Mt 10:11 otsige, kes sonumi v.
Ef 4:1 elaksite esitatud
¨ ¨ kutse v.
2Te 1:5 peetakse v. paasema Jumala kuningriiki
1Ti
austuse v.
¨ ¨ 5:17 peetagu kahekordse
¨
VA¨ ARIMA,
Ap 13:46 naitate, et ei v. igavest elu
¨
VA¨ ARITU,
1Ko 11:27 Kes joob karikast v. viisil
¨
VAART, Mt 10:37 rohkem kiindunud, pole mind
¨ ¨ v.
Lu 15:19 Ma pole enam v., et mind pojaks huutaks
˜ ˜
Ap 5:41 roomsad, et arvatud v. kannatama teotust
Heb 11:38 Nemad, keda maailm
polnud¨ v.
˜
Ilm
¨ ¨ 4:11 Jehoova, oled v. votma¨ ¨ vastu ulistust¨ ¨
VA¨ ARTUSETU,
Flp
3:7
pidasin
v
a
artuslikuks,
nuud v.
¨
VA¨ ARTUSLIKUM,
ole v. kui nemad?
¨
˜ Mt 6:26 Eks teie
¨
VO¨ O, Jes 11:5 Oiglus on v. ta umber
¨
VURST, Tn 10:13 Parsia valduste v. seisis vastu

˜
O

˜
˜
ODE,
5Mo 27:22 Neetud, kes˜ magab oma o.
˜
OELUS,
Hab
˜
¨ ¨ 1:13 sa ei salli o.
˜ ˜
OHTUS
O
OMAAEG,
1Ko
11:20
Isanda
o.,
oigel
viisil
˜
˜ ¨
OHUTAMA,
Heb 10:24 o. uksteist armastusele
˜
˜
OIGE, 1Mo 15:6˜ tunnistas Jumal ta o.
Ii 1:8 Iiob˜ on o. mees, igapidi laitmatu
L 34:19 O. kohtab palju raskusi
˜
¨
¨
L 37:25 pole iial nainud o. h˜ uljatuna
¨
˜
L 72:7 Tema
˜ ¨ p¨ aevil oitseb o.
L˜ 141:5 O. ˜ loogu mind — see on truu armastus
˜
Op 24:16 o. voib langeda seitse korda
˜
Mi 6:8 Vaid seda, et˜ teeksid, mis o.
˜
2Ti 1:13 Hoia kinni o. opetuse˜ eeskujust
˜ 1Pe 3:12 Jehoova silmad on o. poole˜
OIGLUS, Jes
o. nimel
˜ 32:1 peamehed juhtima
¨ ¨
tal elama jaada ˜
˜ Ap 28:4 O. ei lase
˜
˜
¨ ¨
OIGUS, Ii 34:12 Koikvoimas ei vaana˜ o.
Ii 40:8 Kas sead kahtluse alla
˜ mu o.?
L 37:28 Jehoova armastab
o.
˜
L˜ 45:7 Sa ˜ armastad o. ja vihkad kurja
Op 29:4 O. toob kuningas
maale stabiilsuse
˜
¨
¨
Kog 5:8 Kui
˜ ara imesta
˜ naed, et o. tallatakse,
Jes 26:9 opivad maa elanikud˜ o.
Jes 32:1 Kuningas valitsema
o. nimel ˜
¨ ¨
Jes 60:17 panen su toodejuhatajaks o. ˜
Hes 21:27 tuleb,˜ kel on sellele seaduslik o.
Sef 2:3 otsige o., otsige tasadust
˜
Lu 18:7 Kas Jumal ei peaks seadma
o. jalule
˜
1Ko 9:18 ei taha kuritarvitada˜ o.
2Pe
3:13
uut
maad,
kus
elab
o.
˜
˜
OIGUSEKUULUTAJA,
2Pe 2:5 kaitses o. Noad˜
˜
OIGUSEPUUD,
Jes 61:3
kutsutakse suurteks
o.
˜
˜
¨
OIGUSTAMA,
Ju 4 o. oma jultunud kaitumist ˜
˜
˜
˜ ˜
OITSEMA,
Jes 35:1 korbetasandik
r
o
omutseb,
o.
˜
˜
¨ ¨ ˜
OLED, Jes 65:25 lovi soob o. nagu pull
˜
sellele
vundamendile
o.
˜ 1Ko 3:12 Kui keegi ehitab
˜ ˜
˜
OLG,
Sef 3:9 teenida o. o. korval
˜
˜
˜
OLI, 1Ku 17:16 ei loppenud
kruusist o.
˜
˜
Mt 25:4 arukad votsid kaasa
ka anumad o.
˜
¨
Miks kull seda o. niimoodi
raisata? ˜
˜ Mr 14:4
¨
¨
OLIMAGI, Lu 22:39 Jeesus laks nagu tavaliselt
O.
˜
¨
˜ Ap 1:12 tagasi maelt,˜ mida nimetatakse O.
OLIPUU,
L 52:8 nagu o. Jumala kojas ˜
˜
ONNEJUMAL,
Jes˜ 65:11 katavad laua o.
˜
ONNELIK, ˜L 32:1 O. see, kelle patt kinni kaetud
L 94:12 O. inimene, keda sa manitsed

˜
¨ ¨
ONNESTUMA – UURIKE
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˜
L 144:15˜ O. rahvas,
˜ kelle Jumal on Jehoova!
Mt 5:3 O., kes moistavad,˜ et vajavad juhatust
Ap 20:35 Andmine
˜ teeb o. kui˜ saamine ˜
˜
˜ 1Ti 1:11 pohineb o. Jumala vorratul heal
˜ sonumil
ONNESTUMA,
˜
˜ Jos 1:8 Siis su ¨ teekond
˜ o.
ONNETUS,
Op 3:25 Ei karda akilist
o.
˜
˜
ONNISTAMA, 1Mo 1:28 Jumal o. neid
˜
1Mo 32:26 ei lase minna
enne, kui mind o.
˜
4Mo
6:24
Jehoova
o.
sind
˜
¨
˜
ONNISTATUD,
˜ Koh 5:24 Ulimalt o. olgu Jael
nimel
˜ Joh 12:13 O. olgu, kes tuleb Jehoova
˜
ONNISTUS,
5Mo 30:19
˜
˜ teie ette o. ja needused
Op 10:22 Jehoova
o.
teeb
rikkaks
˜
Mal 3:10 kallan o., nii et pole
puudust
˜
Lu 6:28 paluge Jumala
o. neile, kes teid neavad
˜
Ro
12:14
Paluge
o.
neile,
kes
teid taga kiusavad
˜
˜
OPETAJAD, L 119:99 rohkem taipu kui mu
˜ o.
˜
karjasteks
ja o.
˜ Ef 4:11 seadnud moned
˜
OPETAMA, Koh 13:8 o., mida teha¨ lapsega ˜
Esr 7:10˜ Esra oli valmistanud sudant, et o.
¨
L 32:8 o. teed,
mida kaia
˜
¨
L˜ 143:10˜ O.˜ mind taitma
˜ oma tahet
Op
˜ 9:9 o.˜ oiget ja ta opib edasi
Op 22:6 O. lapsele
teed, ei lahku ka vanas eas
˜
Jes 48:17 kes o. sulle,
kasulik
˜ mis
˜
Jes 54:13 Jehoova
o. koiki su lapsi
˜
¨
Jer 31:34˜ ei o. enam ukski oma
˜
˜ venda
Mt 7:29 o. nagu see, kel˜ mojuvoimu
˜
¨
Mt 15:9 koik,
˜ mida nad o., on
˜ inimeste kasud¨
Mt 28:20 o. neid pidama
koike, mida olen kaskinud
˜
¨
Joh 7:16 mida ma˜ o., ei parine minult
˜
Ro 2:21 kes teist o., iseennast
ei o.?
˜
1Ti 2:12 Ma ei luba naisel o. ˜
¨ ¨
o. oskuslikult ˜
˜ 2Ti 4:2 pea tood pakiliseks,
¨
OPETUS, Joh 8:37 sudames ei leidu kohta˜ o.
Ro 15:4 varem kirjutatud, on kirjutatud
o.
˜
1Ko 10:11
˜
¨ ¨ juhtunu pandi kirja o. meile
˜
Tt
2:1
r
a
agi
seda,
mis
sobib
kokku
oige
o.
˜
˜
OPETUSETUUL,
Ef 4:14 kantakse siia-sinna
igas o.
˜
˜
¨
OPETUSVIIS,
Mt 7:28 rahvahulgad o. hammastunud
˜
˜
OPPIMA, 5Mo 4:10 Kogu rahvas, et nad o.
˜
¨
Joh 7:15 puhakirja tunneb, kui
˜ pole koolides o.?
Flp 4:9 Mida te olete
minult o., seda
˜
˜ tehke
Flp 4:12 Ma olen o. olema rahul˜ koigega
˜
˜
1Ti 2:4 k¨ oiksugused
inimesed
o.
˜
˜
˜ tode
¨ tundma
˜ 2Ti 3:7 uha o., kuid ei moista tode t˜ aielikult
ORNEM,
1Pe 3:7 naisele austust kui o. anumale
˜
˜
¨ ¨
OUDUSED,
L 91:5 Ei karda oosel¨ varitsevaid o.
˜
˜
OUKONNAAMETNIK, Ap 8:27 nagi Etioopia o.

¨
A

¨
¨
AGAMA, Hes 9:4 nende laubale, kes ohkavad
ja a.
¨
¨ Ro 8:22 teame, et kogu loodu aina a. ¨
AGAMINE,
2Mo 2:24 Jumal
¨
¨ kuulis nende a.
¨
AGESTUMA,
L 37:8 ara a.
¨
¨ ega tee¨ ¨ kurja
AHVARDAMA, Ap 4:17 a.,˜ et ei˜ raagiks
tema
nimel
¨
¨
¨
Ef 6:9 kohelge sama pohimotte jargi.
¨ Arge a. neid
1Pe
2:23
Kui
kannatas,
ei
hakanud
a.
¨
¨
ARA
KASUTAMA, 2Ko 7:2 me pole kedagi
a. k.
¨
¨
ARAKIRI,
5Mo 17:18 kirjutagu endale a.
¨
ARA MINEMA, ¨ ¨
¨
Jes 52:11 m. a., arge puudutage ruvedat!
¨
¨
1Ko 7:10 naine argu m. mehe juurest
a.
¨
¨
¨ 1Ko 7:15 kui uskmatu otsustab a. m., las laheb
ARATAGANEJA.
Vt USUTAGANEJA.
¨
ARATAGANEMINE.
Vt
USUST
TAGANEMINE.
¨
¨
¨
ARATAMA,
Joh 11:11 Laatsarus on uinunud, lahen a.
¨
ARATEENIMATA
HELDUS. Vt ARM.
¨
ARAVALITUD,
¨
¨
¨
¨
Mt 24:22 a. parast vahendatakse
¨ paevi
tema a. kokku
¨ Mt 24:31 inglid koguvad
¨
ARI, Jk 4:13 ajame a. ja teenime tulu

¨
¨
¨
ARIASJAD,
Mt 22:5 laksid minema,
¨
¨ a. ajama˜
ARITSEMA,
2Ko 2:17 Sest me ei a. Jumala
¨
¨ sonaga
¨
ARKAMA,
Ro
a.
¨
¨ 13:11 kaes on tund unest
¨
ARKVEL PUSIMA,
Lu
21:36
P.
siis
a.
ja
anuge
¨
1Ko 16:13 P.
˜ a., seiske kindlalt usus
¨
see,
¨ Ilm 16:15 Onnelik on
¨ kes p. a.
¨
ARRITAMA, Ef 6:4
¨ a. oma lapsi
¨ arge
¨ Kol 3:21 Isad,
˜ arge a.¨ oma lapsi
ARRITUMA, Op 14:17 a. kergesti,
tegutseb rumalalt
¨
ei a.
¨ 1Ko 13:5 [armastus]
˜
¨
ARRITUV, Op 21:19 riiaka ja kergesti a. naisega

¨
O

¨ ¨
¨
¨
OO, L 19:2 o.
¨ jagab o. teadmisi
¨
Ro 13:12 O. saab varsti labi

¨
U

¨
¨
UHTE HOIDMA,
1Mo 2:24 mees h. u. oma naisega
¨
˜
¨
¨ Flp 2:2 h. u. ning motlete uhtemoodi ¨
UHTE
PANEMA, Mt 19:6 mis Jumal on u. p.
¨
¨
UHTSUS, L 133:1 hea ja armas, et
elavad u.
¨ vennad
˜
¨
¨
Ef 4:3 tehke koik, et sailitada u. p¨ uha vaimu abil
˜
u. usus¨
¨ Ef 4:13 kuni me koik saavutame
˜
¨ ¨
UHTVIISI,
1Ko 1:10 et te koik raagiksite
u.
¨
¨
UKS, 1Mo 2:24¨ neist kahest saab u.
4Mo 31:28 u. viiesajast, nii inimestest,
veistest
¨
Joh 10:30¨ Mina ja Isa oleme
u.
¨
¨ 1Ko 8:6
¨ u. Jumal, Isa, u. Isand, Jeesus ¨Kristus
UKSI JATMA, Joh ¨ 8:29 Ta ei ole j. mind u.
¨
¨ Joh 16:32 j. mu u. Ometi ei ole˜ ma uksi¨
UKSMEELNE,
Ap˜ 15:25 oleme joudnud¨ u. otsusele
¨
ULAL,
Kol
3:2
M
otelge
sellele,
mis
on
u.
¨
¨
ULBED, L 19:13 U. tegudest hoia
¨ oma teenijat
L˜ 73:3 hakkasin
kadestama
u.
¨
¨
¨
Op 16:5 sudamelt¨ u. Jehoovale jaledad
¨ Jk 4:6 Jumal on˜ u. vastu¨
ULEASTUMINE,
Op 17:9¨ u. andestab, otsib armastust
¨
¨ ¨
¨
ULEJ
AANUD, Mt 14:20 u. palukesi korjati 12 korvit
ait
¨
¨
¨
¨
ULEKOHTUSED,
Ap 24:15 Jumal aratab ules u.
¨
¨
¨ 1Ko 6:9 u. ei pari Jumala kuningriiki
¨
ULEKOHUS, 5Mo 32:4 ustav Jumal, kelles
pole u.
¨
1Ko 6:7 Miks te pigem ei kannata
¨ u.?
¨ 2Ti 2:24 olema valmis taluma u.
¨
ULEM,
Flp 2:3 pidage alandlikult
teisi endast u.
¨
¨
ULEMAD,
Joh 12:42 paljud u. temasse uskuma
¨
¨
ULEMPREESTER,
Heb
2:17
halastav
ja
ustav
u.
¨
¨
¨
ULESANNE, Ef 4:16 Kui iga kehaliige
¨ taidab oma u.
¨ ¨
u. oma teenistuses
¨ 1Ti 1:12 usaldusvaarseks, andis
¨
¨
ULES
KIHUTAMA,
Ap
17:5
k.
u.,
korraldasid
m
ollu
¨
¨
¨
ULES
MINEMA, Joh 3:13 Pole ukski l. u.¨ taevasse
¨
ULES
OTSIMA, Hes 34:11 mina ise o. u. oma lambad
¨
ULES
˜ TUNNISTAMA,
¨
Op 28:13 u. t., sellele¨ halastatakse
andeks
¨ 1Jo 1:9˜ Kui t. patud u., siis Jumal annab
¨
ULEST
¨
¨OUSMINE, Joh 11:25 Mina olen¨ u. ja elu
¨ ¨
ULES ARATAMA, Joh ¨ 6:39 ¨ viimsel paeval u. a.
Ap 2:24 Aga Jumal
¨ ¨ a. ta ˜u.
¨
Ap 24:15 Jumal a. u. nii¨ oiged
kui
ulekohtused
¨
¨ ¨
Kui surnuid u. ei a., pole Kristust u. a. ¨
¨ 1Ko 15:13
¨
ULESARATAMINE,
Mt 22:23 saduserid, kes ei usu u.
¨
˜
Mt 22:30 u.,˜ ei voeta
naisi
ega
minda
mehele
¨
¨
¨ Joh 11:24 touseb ules, kui toimub u.
¨
ULEVAATAJA,
60:17 panen su u. rahu
¨ Jes
¨
¨ ¨
Ap 20:28 u. puha vaim
on maaranud
¨
¨
¨
¨ ¨
1Ti 3:1 kes purgib¨ u., igatseb ullast tood
¨ 1Pe 5:2 teenige u. meeleldi
¨
ULEVAATAJAAMET,
Ap 1:20 Tema u. saagu teisele ¨
¨
¨ ¨
˜
ULISTUS,
¨
˜ Ilm 4:11 Jehoova, oled vaart votma ¨ vastu u.
UMBER
LOIGATUD,
1Ko 7:19 kas inimene
on u. l. ¨
¨
˜
¨
¨
UMBERL
OIKAMINE,
Ro
2:29
tema
u.
on
s
udame u.
¨ ¨
¨
UURIKE, Jes 26:20 Peida end u.¨ ajaks
˜ ˜
Heb 11:25 pigem kui nautida u. paturoomu

˜
Sonaseletusi

A

˜
¨
˜
Aamen. See sona tahendab „olgu nii”, „toes˜
¨
ti” ja tuleneb heebrea sonast aman, mis ta¨ ¨
hendab „ustav olema”, „usaldusvaarne ole¨
˜
¨
ma”. „Aamen” oeldi vande, palve voi vaite
kinnituseks. Ilmutusraamatus esineb see ka
Jeesuse nimena. (5Mo 27:26; 1Aj 16:36; Ilm
3:14.)
¨
Aaroni pojad. Leevi pojapoja Aaroni jareltuli¨ ¨
¨
jad. Aaron maarati esimeseks ulempreest¨
riks Moosese seaduse jargi. Aaroni pojad
¨
¨
taitsid telkpuhamus ja templis preestritee¨
nistusega seotud ulesandeid. (1Aj 23:28.)
Aasia. Piibli kreekakeelses osas Rooma pro˜
¨
¨ ¨
vints, mis holmas praeguse Turgi laaneosa
˜
¨
¨
ja monda saart selle ranniku lahedal, naiteks Samost ja Patmost. Selle pealinn oli
Efesos. (Ap 20:16; Ilm 1:4.) Vt lisa B13.
¨
˜
Aav. Juudi puhadekalendri viies kuu ja pollu¨
¨
majanduskalendri uheteistkumnes kuu. Ni˜
¨
¨
metus voeti kasutusele parast Babuloonia
˜
vangipolve. See kuu kestis meie kalendri
¨
jargi juuli keskpaigast augusti keskpaigani.
Piiblis seda kuud nimepidi ei mainita, vaid
sellele viidatakse kui „viiendale kuule”. (4Mo
33:38; Esr 7:9.) Vt lisa B15.
¨
¨
Adar. Juudi puhadekalendri kaheteistkumnes
˜
kuu ja pollumajanduskalendri kuues kuu. Ni˜
¨
¨
metus voeti kasutusele parast Babuloonia
˜
¨
vangipolve. See kuu kestis meie kalendri jar¨
gi veebruari keskpaigast martsi keskpaigani. (Est 3:7.) Vt lisa B15.
Aganad. Kestad, mis eraldatakse viljateradelt
¨
˜
peksmise ja tuulamise kaigus. Konekujundi¨
tes sumboliseerivad aganad midagi, mis on
¨ ¨
˜
vaartusetu voi halb. (L 1:4; Mt 3:12.)
Ahhaat. Vt KALLISKIVID.
Ahhaia. Piibli kreekakeelses osas mainitud
˜
Rooma provints, mis asus Louna-Kreekas ja
˜
mille pealinn oli Korintos. Ahhaia holmas
kogu Peloponnesost ja Mandri-Kreeka keskosa. (Ap 18:12.) Vt lisa B13.
¨
Ajastu. Kreeka keeles aion. Ajajark, mida
iseloomustavad teatud tunnused. Moosese
˜
¨
seaduse joustumisega sai alguse ajajark,
˜
˜
mida voib nimetada Iisraeli voi juudi ajastuks. Jeesus Kristuse lunastusohvri toomi-

¨
sega algas uus ajajark, mis on seotud eel˜
˜
koige voitud kristlaste kogudusega. Siis said
¨
tegelikkuseks uksikasjad, mis olid Moosese
seaduse ajal vaid eelpildiks. (Mt 24:3; Mr 4:
19; Ro 12:2; 1Ko 10:11.)
¨
˜
Alabasterpudel. Vaike lohnaaine hoidmiseks
˜
moeldud anum, mis oli valmistatud kivimist,
¨
mida leidus Egiptuses Alabastroni lahedal.
˜
Anuma kael oli tavaliselt kitsas, mis voi¨ ¨
maldas selle kindlalt sulgeda, et vaartuslik
˜
¨
¨
lohnaaine valja ei voolaks. Leiukoha jargi
hakati vastavat kivimit nimetama alabastriks. (Mr 14:3.)
˜
Alamot. Muusikatermin. Vastav heebrea sona
¨
˜
tahendab „neiud”, seega voidakse sellega
˜
¨ ¨
moelda neidude sopranihaalt. Ilmselt tuli
˜
˜
muusikapala voi saade esitada korges registris. (1Aj 15:20; L 46:mrk.)
¨
Alfa ja oomega. Alfa on kreeka tahestiku
¨
¨
esimene taht ja oomega viimane taht.
¨
See valjend esineb Ilmutusraamatus Jumala austava nimetusena kolm korda. Nendes
¨
kohtades tahendab „alfa ja oomega” sama
˜
mis „algus ja lopp” ning „esimene ja viimane”. (Ilm 1:8; 21:6; 22:13.)
˜
Altar. Pinnasest, kividest, kiviplokkidest voi
metalliga kaetud puust ehitis, millel too˜
˜
di ohvreid voi poletati suitsutusrohtu. Kogudusetelgi ja templi eesmises ruumis oli
˜
kuldaltar suitsutusrohu poletamiseks. See
oli tehtud puust ja kaetud kullaga. Sellest
˜
suurem vaskaltar, millel poletati ohvriloomi,
˜
asetses oues. (2Mo 27:1; 39:38, 39; 1Mo 8:
20; 1Ku 6:20; 2Aj 4:1; Lu 1:11.) Vt lisasid B5
ja B8.
¨
Altari sarved. Altari neljast nurgast valjaulatuvad sarvekujulised nukid. (3Mo 8:15; 1Ku
2:28.) Vt lisasid B5 ja B8.
˜
˜
˜
Alusroivas. Polvede voi pahkluudeni ula¨
tuv sargitaoline varrukatega riietusese nii
meestel kui ka naistel. (Lu 6:29; Joh 19:23.)
¨
Ametust. Vt KALLISKIVID.
¨
˜
Andam. Maks, mida uks riik voi valitseja mak¨
sab teisele kas alistumise margiks, rahu˜
meelsete suhete hoidmiseks voi kaitse saamiseks. (2Ku 3:4; 18:14–16; 2Aj 17:11.) Seda
˜
sona kasutatakse ka maksude kohta, mida
¨
maksid uksikisikud. (Neh 5:4.)
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˜
¨
Antikristus. Vastaval kreeka sonal on kaks ta¨
hendust. See kaib nende kohta, kes on Kris˜
¨
tuse vastu, kuid voib tahendada ka valekristust ehk kedagi, kes seab end Kristuse
˜
asemele. Koiki inimesi, organisatsioone ja
¨
¨
ruhmitusi, kes valelikult vaidavad, et nad
˜ ¨
esindavad Kristust, voi utlevad end olevat
˜
messia voi osutavad vastupanu Kristusele ja
¨
¨
˜
tema jarelkaijatele, voib nimetada antikristusteks. (1Jo 2:22.)
˜
¨
Apostel. Selle sona peamine tahendus on
¨
„saadik”, „kaskjalg” ning seda kasutatakse
˜
Jeesuse ja veel monede kohta, kes saadeti
˜
˜
teisi teenima. Koige sagedamini moeldakse
˜
¨
selle sonaga 12 jungrit, kelle Jeesus isikli¨
¨ ¨
kult valja valis ja enda esindajaks maaras.
(Mr 3:14; Ap 14:14.)
¨
Aram; aramealased. Seemi poja Arami jareltulijad, kelle elupaik ulatus peamiselt Liiba¨
noni magedest Mesopotaamiani ning Tauru¨
˜
se maestikust pohjas Damaskuseni ja sealt
˜
veel edasi louna poole. Seda territooriumit,
mida heebrea keeles nimetati Aramiks, kut¨ ¨
suti hiljem Suuriaks ja seal elavaid inime¨ ¨
si suurlasteks. (1Mo 25:20; 5Mo 26:5; Ho
12:12.)
¨
¨
Aramea keel. Semi keel, mis on vaga laheda¨
ne heebrea keelele ja kasutab sama tahes¨ ¨
tikku. Algselt raakisid seda ainult aramealased, kuid hiljem sai sellest rahvusvaheline
¨ ¨
¨
kaubandus- ja suhtluskeel Assuuria ja Babu¨
loonia impeeriumis. See oli ka Parsia impeeriumi ametlik keel. (Esr 4:7.) Esra, Jeremija ja Taanieli raamat kirjutati osalt aramea
keeles. (Esr 4:8–6:18; 7:12–26; Jer 10:11; Tn
2:4b–7:28.)
˜
Areopaag. Korgendik Ateenas, akropolist loo˜
des. Samamoodi nimetati korgemat kohut,
mis seal kogunes. Stoikud ja epikuurlased
viisid Pauluse Areopaagile, et ta seal oma
uskumusi selgitaks. (Ap 17:19.)
˜
˜
¨
Arm. Voib tolkida ka „arateenimata lahkus”,
¨
˜
„ulim headus”. Vastav kreeka sona kannab
˜
˜
endas motet millestki meeldivast ja ligitom¨
˜
bavast. Sageli kaib see helde anni voi lahke
¨ ¨
abistamise kohta. Kui raagitakse Jumala ar˜
must, siis moeldakse sellega Jumala suure¨
meelset andi, mille ta annab taiesti tasuta
ja mille eest ta ei oota mingit vastutasu.
¨
¨
Seega on arm Jumala ulima heldekaelisu¨
se, armastuse ja headuse valjendus inimes˜
˜
te vastu. Vastavat kreeka sona on tolgitud ka
˜
vastega „soosing” voi lihtsalt „and”. Armu

ANTIKRISTUS – BATT
¨
˜
¨
ei saa kuidagi valja teenida. See soltub taielikult andja suuremeelsusest. (2Ko 6:1; Ef
1:7.)
¨
Armuannid. Annid, millega aidati hadasolijaid. Piibli heebreakeelses osas selliseid
ande otseselt ei mainita, kuid Moosese sea¨
¨
dus satestas uksikasjalikult iisraellaste kohustused vaeste suhtes. (Mt 6:2.)
˜
Asasel. Tuleneb heebrea sonast, mis ilmselt
¨
¨
tahendab „sikk, kes kaob”. Lepituspaeval
˜
¨ ¨
saadeti korbesse asaselile maaratud sikk,
kes otsekui viis minema patud, mida rahvas
¨ ¨
oli moodunud aasta jooksul teinud. (3Mo
¨
16:8, 10.) Sellest piibliloost parineb arvata¨
¨
vasti ka eesti valjend „patuoinas”, mis ta¨ ¨
˜
¨ ¨
hendab suudlast voi suudlaseks tehtud inimest.
¨
Aselgeia. Vt JULTUNUD KAITUMINE.
˜
Astarte. Kaananlaste soja- ning viljakusjumalanna; Baali naine. (1Sa 7:3.)
Astel. Metallist teravikuga pikk¨ kepp, mida
¨
kasutati loomade ajamiseks. Ulekantud ta˜
henduses vorreldakse astlaga targa inimese
˜
˜
sonu, mis ergutavad inimest head nou kuul˜
˜
¨
da votma. Poikpaine pull, kes ei allu juhti¨
¨ ¨
misele, teeb astla vastu takka ules luues
¨
endale viga. Sellest tuleneb ka valjend „ast¨
¨ ¨
la vastu takka ules looma”. (Ap 26:14; Koh
3:31.)
¨
Aviv. Juudi puhadekalendri esimese kuu ja
˜
pollumajanduskalendri seitsmenda kuu alg˜
¨
ne nimetus. Vastav heebrea sona tahendab „rohelised viljapead”. See kuu kestis
¨
¨
meie kalendri jargi martsi keskpaigast ap¨
¨
rilli keskpaigani. Parast Babuloonia vangi˜
polve hakati seda nimetama niisaniks. (5Mo
16:1.) Vt lisa B15.

B
Baal. Kaananlaste jumal, keda peeti taeva
omanikuks ning vihma ja viljakuse jumalaks.
¨
¨
Baalideks nimetati ka vahem tahtsaid koha˜
¨
likke jumalaid. Vastav heebrea sona tahendab „omanik”, „isand”. (1Ku 18:21; Ro 11:4.)
¨
Babulon. Paabeli linna hilisem nimi. Piiblis
˜
¨
¨
¨
voib Babulon kaia nii Babuloonia impeeriumi kui ka selle pealinna kohta. (2Ku 20:14;
Esr 5:12; Jer 51:37.)
˜ ˜
˜
Batt. Vedelikumoot, mis vordub umbes 22 liit¨
riga. Selline jareldus on tehtud samanime¨
˜
lise anuma tukkide pohjal, mis on leitud
¨
¨
arheoloogilistel valjakaevamistel. Bati jargi
on arvutatud suurem osa Piiblis esinevatest

¨
BERULL – EPIKUURLASED
˜ ˜
kuivaine- ja vedelikumootudest. (1Ku 7:38;
Hes 45:14.) Vt lisa B14.
¨
Berull. Vt KALLISKIVID.
¨
Buul. Juudi puhadekalendri kaheksas kuu ja
˜
pollumajanduskalendri teine kuu. Tuleneb
˜
¨
sonajuurest, mis tahendab „saak”. See kuu
¨
kestis meie kalendri jargi oktoobri keskpai¨
¨
gast novembri keskpaigani. Parast Babuloo˜
ˇ
nia vangipolve hakati seda nimetama hesvaniks. (1Ku 6:38.) Vt lisa B15.

D
Daagon. Vilistite jumal. Pole kindlalt teada,
˜
˜
millest see nimi tuleneb, kuid moned opetla˜
sed seostavad seda heebrea sonaga dag,
¨
mis tahendab „kala”. (Koh 16:23; 1Sa 5:4.)
¨
¨
Dareik. Parsia kuldmunt, mis kaalus 8,4
grammi. (1Aj 29:7.) Vt lisa B14.
¨
˜
¨
Deemonid. Uleinimlike voimetega kurjad nahtamatud vaimolendid. Neid nimetatakse ka
„Jumala poegadeks” (1Mo 6:2) ja „ingliteks”
¨
(Ju 6), mis naitab, et neid ei loodud kurjaks.
Nad olid inglid, kellest said Jumala vasta¨
sed, kui nad hakkasid Noa paevil Jehoova
¨
vastu massama ning asusid Saatana poolele. (5Mo 32:17; Lu 8:30; Ap 16:16; Jk 2:19.)
¨
Dekapolis. Ruhm kreeka linnu, kuhu kuulus
¨
¨
algselt kumme linna (kreeka keeles tahen¨
dab deka „kumme” ja polis „linn”). Dekapoliseks nimetati ka kogu piirkonda Galilea
˜
merest ja Jordani joest ida pool, kus paiknes enamik neist linnadest. Need linnad olid
hellenistliku kultuuri ja kaubanduse keskus¨
¨
¨
teks. Jeesus laks kull labi sellest piirkonnast, kuid pole teada, et ta oleks viibinud
˜
mones neist linnadest. (Mt 4:25; Mr 5:20.)
Vt lisasid A7 ja B10.
˜
¨
Denaar. Rooma hobemunt, mis kaalus 3,85
grammi ja millel oli keisri pea kujutis. See
¨ ¨
¨
¨
oli toolise uhe paeva palk ja sama suur oli
ka pearahamaks, mida roomlased juutidelt
˜
noudsid. (Mt 22:17; Lu 20:24.) Vt lisa B14.
Drahm. Piibli kreekakeelses osas viitab see
˜
¨
Kreeka hobemundile, mis tol ajal kaalus
3,4 grammi. Heebreakeelses osas mainitud
¨ ¨
¨
kulddrahm oli samavaarne Parsia kulddareigiga. (Neh 7:70; Mt 17:24.) Vt lisa B14.

E

˜
Ebajumal. Tegelik voi kujuteldav kummarda˜
misobjekt voi seda objekti esindav kujutis,
mida kasutati jumalakummardamisel. Ebajumalakummardamine on ebajumala harras
austamine. (L 115:4; Ap 17:16; 1Ko 10:14.)
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¨
˜
˜
Ebapuhtus; ruvedus; kolvatus. Need sonad
¨ ¨
˜
viitavad fuusilisele mustusele voi moraali˜
˜
normide rikkumisele. Piiblis moeldakse so¨
nadega „ebapuhas” ja „ruve” sageli midagi,
¨
˜
mis oli Moosese seaduse jargi vastuvoetamatu ehk rituaalselt ebapuhas. (3Mo 5:2;
13:45; Mt 10:1; Ap 10:14; Ef 5:5.) Vt ka PUHTUS; PUHAS.
Edom. Iisaki poja Eesavi teine nimi. Eesa¨
vi ehk Edomi jareltulijad asusid elama Seiri
¨
¨ ¨
magismaale, mis jaab Surnumere ja Al-‘Aqabah’ lahe vahele. Seda piirkonda hakati kutsuma Edomiks. (1Mo 25:30; 36:8.) Vt lisasid
B3 ja B4.
˜ ˜
Eefa. Kuivainemoot ja ka anum, millega tera˜ ˜
˜
˜ ˜
vilja moodeti. Vordus vedelikumoodu batiga, seega oli see 22 liitrit. (2Mo 16:36; Hes
45:10.) Vt lisa B14.
Eesriie. Keerubi kujutistega kaunilt kootud
¨
kangas, mis eraldas nii telkpuhamus kui ka
˜
¨
¨
templis koige puhamat paika puhast paigast. (2Mo 26:31; 2Aj 3:14; Mt 27:51; Heb
9:3.) Vt lisa B5.
Efraim. Joosepi teine poeg; hiljem sai see
¨
¨
uhe Iisraeli suguharu nimeks. Parast Iisraeli
˜
˜
jagunemist hakati Efraimi kui koige moju˜
¨
voimsama suguharu jargi nimetama kogu
¨
kumnest suguharust koosnevat Iisraeli kuningriiki. (1Mo 41:52; Jer 7:15.)
˜
Elevandiluu. Elevandi, kuid ka mone teise loo˜
ma, nagu joehobu ja morsa kreemikasvalge˜
¨ ¨
test vohkadest saadav vaarismaterjal. Nimetatakse ka vandliks. (1Ku 10:18; Am 3:15;
Ilm 18:12.)
¨
˜
Elul. Juudi puhadekalendri kuues kuu ja pol¨
lumajanduskalendri kaheteistkumnes kuu.
˜
¨
¨
Nimetus voeti kasutusele parast Babuloo˜
nia vangipolve. See kuu kestis meie kalendri
¨
jargi augusti keskpaigast septembri keskpaigani. (Neh 6:15.) Vt lisa B15.
Elupuu. Eedeni aias kasvanud puu. Piibel ei
¨
¨ ¨
utle, et selle viljade soomine oleks taganud
¨
elu. Pigem sumboliseeris see Jumala kindlat
lubadust, et need, kellele ta annab loa selle
¨ ¨
vilja suua, saavad igavese elu. (1Mo 2:9;
3:22.)
¨
˜
Ennustaja. Isik, kes vaidab endal olevat voi¨
me tulevikusundmusi ette kuulutada. Piiblis
¨
˜
arvatakse nende hulka naiteks noidpreest¨
rid, vaimude valjakutsujad ja astroloogid.
(3Mo 19:31; 5Mo 18:11; Ap 16:16.)
Epikuurlased. Kreeka filosoofi Epikurose
(341–270 e.m.a) koolkond. Epikuurlased

¨
˜
ESMASUNDINU – HEA SONUM
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¨
olid seisukohal, et elu peamine eesmark on
naudingute kogemine. (Ap 17:18.)
¨
˜
Esmasundinu. Moeldakse tavaliselt mehe vanimat poega, mitte naise esiklast. Piibli¨
aegadel oli esmasundinud pojal peres au¨ ¨
¨
vaarne positsioon ning parast isa surma sai
¨
˜
temast perepea. Esmasundinuteks voi esmikuteks nimetatakse Piiblis ka loomade esi¨
mesi isaseid jarglasi. (2Mo 11:5; 13:12; 1Mo
25:33; Kol 1:15.)
¨
Etanim. Juudi puhadekalendri seitsmes kuu
˜
ja pollumajanduskalendri esimene kuu. See
¨
kuu kestis meie kalendri jargi septembri
¨
keskpaigast oktoobri keskpaigani. Parast
¨
˜
Babuloonia vangipolve hakati seda nimetaˇ
ma tisriks. (1Ku 8:2.) Vt lisa B15.
˜
Etioopia. Muistne riik Egiptusest louna pool.
¨
¨
˜
Tanapaeval on selle aladel Egiptuse louna˜
˜
osa ja Sudaani pohjaosa. Ka heebrea sona
ˇ
˜
˜
Kus (Kuus) on monikord tolgitud vastega
„Etioopia”. (Est 1:1.)
¨
¨
Ettevalmistuspaev. Hingamispaevale eelne¨
¨
nud paev, kui juudid tegid hingamispaevaks vajalikke ettevalmistusi. Ettevalmistus¨
˜
¨
¨
˜
paev loppes tanapaevases moistes reedel,
¨
¨
kui paike loojus, misjarel algas hingamis¨
¨
˜
˜
paev. Juutide paev kestis ohtust ohtuni. (Mr
15:42; Lu 23:54.)
¨
˜
Eufrat. Pikim ja tahtsaim jogi Edela-Aasias;
¨
˜
uks Mesopotaamia kahest suuremast joest.
Esimest korda mainitakse seda kirjakohas
¨
˜
1. Moosese 2:14 uhena Eedeni neljast joest.
˜
Sageli nimetatakse seda „suureks joeks”.
¨ ¨
(1Mo 31:21.) See oli iisraellastele maara˜
tud territooriumi pohjapiir. (1Mo 15:18; Ilm
16:12.) Vt lisa B2.
Eunuhh. Kastreeritud ehk kohitsetud mees.
Sellised mehed olid tihtipeale ametis teenri˜
˜
te voi abilistena kuninglikes oukondades, et
kanda hoolt kuninganna ja liignaiste eest.
¨
Ei kai tingimata kastreeritud mehe kohta:
˜
˜
eunuhhiks voidi nimetada ka lihtsalt oukon¨
naametnikku. (Est 2:15; Ap 8:27, allmarkus.)

G

¨
˜
Geera. Kaaluuhik; 0,57 grammi. Vordus 1/20
seekliga. (3Mo 27:25.) Vt lisa B14.
Gehenna. Jeruusalemmast edelas asetsenud
Hinnomi oru kreekakeelne nimi. (Jer 7:31.)
¨
˜
Sellest sai prugi poletamise paik. Prohvetli¨ ¨
kult raagiti sellest kui paigast, kuhu heidetakse surnukehad. (Jer 7:32; 19:6.) Puudu˜
vad toendid, et Gehennasse oleks visatud
˜
elusaid loomi voi inimesi, et need seal

¨
˜
˜
ara poletada voi neid piinata. Seega ei
¨
saa see sumboliseerida kohta, kus inimhin˜
˜
gi sonasonalises tules igavesti piinatakse.
¨
¨ ¨
Kui Jeesus ja tema jungrid raakisid Gehennast, pidasid nad hoopis silmas „teist sur¨
ma” ehk igavest havingut. (Ilm 20:14; Mt
5:22; 10:28.)
˜
Gilead. Jordani joe idakaldal olnud viljakas
˜
maa-ala, mis ulatus Jabboki vadist nii poh˜
˜
˜
ja kui ka louna poole. Monikord moeldakse
sellega kogu Iisraeli territooriumit Jordanist
idas, kus elasid Ruubeni, Gaadi ja pool Manasse suguharu. (4Mo 32:1; Jos 12:2; 2Ku
10:33.) Vt lisa B4.
¨
¨
Gitit. Muusikatermin, mille tapne tahendus
˜
pole teada; ilmselt tuleneb heebrea sonast
˜
gat. Mone arvates viitab see veinitegemise¨
ga seotud laulude meloodiale, sest gat ta˜
hendab surutort. (L 81:mrk.)

H
Hades. Vt SURMAVALD.
Hallel-laulud. Laule 113–118 nimetatakse hal¨
lel-lauludeks, sest neis esineb korduvalt valjend „halleluuja” ehk „kiitke Jaahi”. Juudid
¨
laulsid neid laule paasapuha ja veel kolme
¨
iga-aastase puha ajal.
Hapnemata leib. Leib, mis on tehtud ilma juuretiseta. (5Mo 16:3; Mr 14:12; 1Ko 5:8.)
¨
Hapnemata leibade puha. Esimene kolmest
¨
suurest iga-aastasest puhast, mida iisrael¨
¨
lased tahistasid. See algas 15. niisanil (paev
¨
¨
¨
parast paasapuha) ja kestis seitse paeva.
¨
¨ ¨
Selle puha ajal ei tohtinud suua muud leiba
kui vaid hapnemata ehk ilma juuretiseta valmistatud leiba, mis tuletas juutidele meelde, et nad pidid Egiptusest kiiruga lahkuma.
(2Mo 23:15; Mr 14:1.)
Haputainas. Vt JUURETIS.
¨
Harmagedoon. Tuleneb heebrea valjendist
¨
Har Megiddoon, mis tahendab „Megiddo
¨
˜
˜
˜
magi”. Seda sona seostatakse „koikvoimsa
¨
˜
Jumala suure paeva sojaga”, milles „kogu
˜
maa kuningad” kogunevad sotta Jehoova
vastu. (Ilm 16:14, 16; 19:11–21.) Vt ka SUUR
VILETSUS.
Hea ja halva tundmise puu. Eedeni aias
¨
kasvanud puu, mis sumboliseeris Jumala
˜
oigust kehtestada inimkonnale normid hea
ja halva kohta. (1Mo 2:9, 17.)
˜
Hea sonum. Kreeka keeles euangelion, millest
˜
tuleneb sona „evangeelium”. Piibli kreeka˜
˜
keelses osas moeldakse sellega head sonumit Jumala kuningriigist ja sellest, et usu

HEEBREALANE; HEEBREA KEEL – HOOREB
˜
kaudu Jeesus Kristusesse on voimalik saada
¨ ¨
paaste. (Lu 4:18, 43; Ap 5:42; Ilm 14:6.)
Heebrealane; heebrea keel. Esimesena nimetati heebrealaseks Aabramit (Aabrahami).
See nimetus eristas teda emorlastest, kelle
naabruses ta elas. Hiljem nimetati nii ka
¨
Aabrahami pojapoja Jaakobi jareltulijaid.
Jeesuse ajaks oli heebrea keelde tulnud pal¨
¨ ¨
ju aramea valjendeid. Heebrea keelt raakisid
¨
ka Jeesus ja tema jungrid. (1Mo 14:13; 2Mo
5:3; Ap 26:14.)
¨
Hermes. Kreeka jumal, Zeusi poeg. Lustras nimetati Paulust ekslikult Hermeseks, kes ar˜
˜
vati olevat jumalate sonumitooja ning konekunstijumal. (Ap 14:12.)
¨
Herodesed. Juudamaa valitsejate dunastia.
¨ ¨
Need valitsejad maaras ametisse Rooma
¨
impeerium. Esimene sellest dunastiast oli
Herodes Suur, kes sai tuntuks sellega, et
¨
ehitas ules Jeruusalemma templi ning kor¨
raldas vaikelaste tapatalgud, lootes hukata
Jeesuse. (Mt 2:16; Lu 1:5.) Herodes Suure
pojad Herodes Arhelaos ja Herodes Antipas
¨ ¨
¨
¨
maarati kumbki uhe osa ule oma isa valdustest. (Mt 2:22.) Antipas, keda sageli nimetatakse kuningaks, oli tegelikult tetrarh, kes
oli ametis Kristuse kolme ja poole aasta pik˜
¨
kuse teenistuse ajal. Ta oli voimul kuni sundmusteni, mida kirjeldatakse Apostlite tegu¨
de 12. peatukis. (Mr 6:14–17; Lu 3:1, 19, 20;
¨
13:31, 32; 23:6–15; Ap 4:27; 13:1.) Seejarel
¨
˜
oli luhikest aega voimul Herodes Suure pojapoeg Herodes Agrippa I, kelle surmas Ju¨
mala ingel. (Ap 12:1–6, 18–23.) Tema jarel
sai valitsejaks tema poeg Herodes Agrippa
¨
II, kes jai sellesse ametisse, kuni juudid Roo¨
˜
ma impeeriumi vastu massu tostsid. (Ap 23:
35; 25:13, 22–27; 26:1, 2, 19–32.)
Herodese pooldajad. Nimetatakse ka herodeslasteks. See oli natsionalistlik erakond,
mille liikmed toetasid Herodeste poliitili¨
si eesmarke Rooma impeeriumi alluvuses.
˜
¨
Nende hulka kuulus toenaoliselt ka sadusere. Herodese pooldajad liitusid variseridega, et Jeesus hukata. (Mr 3:6.)
ˇ
Hesvan. Vt BUUL.
Higajon. Tehniline muusikatermin. Laulus
˜
¨
¨
¨
9:16 voib see tahistada puhalikku sugava˜
¨ ¨
¨
˜
˜
kolalist luura vahemangu voi motisklemi˜
¨
seks moeldud valjapeetud pausi.
¨
Hiidturannid. Heebrea keeles nefilim. Materialiseerunud inglitele ja nende inimnaistele
¨
¨
¨
sundinud vagivaldsed hubriidpojad, kes elasid maa peal enne veeuputust. (1Mo 6:4.)
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˜ ˜
˜ ˜
Hiin. Vedelikumoot ja ka vastava moodu˜
˜
nou nimetus. Vordub 3,67 liitriga, mis tu¨
gineb ajaloolase Josephuse vaitele, et hiin
¨ ¨
oli samavaarne kahe Ateena chus’iga. (2Mo
29:40.) Vt lisa B14.
˜
˜
Hing. Traditsiooniline tolkevaste heebrea soˇ
˜
nale nefes ja kreeka sonale psykhe. Sel˜
lest, kuidas neid sonu Piiblis kasutatak˜
¨
˜
se, voib jareldada, et nendega moeldakse
˜
enamasti inimest, looma, inimese voi looma elu. (1Mo 1:20; 2:7; Hes 18:4; 1Te 5:
¨
¨
23; vt ka allmarkusi.) Vastupidi uldlevinud
¨
religioossetele arusaamadele naitab Piibel,
¨
et seoses maiste olenditega tahistavad nii
ˇ
nefes kui ka psykhe midagi materiaalset,
¨
¨
kaegakatsutavat, silmaga nahtavat ja sure˜
likku. Selles piiblitolkes on need algkeelsed
˜
˜
¨
sonad tolgitud konteksti jargi. Kasutatud
¨
on naiteks vasteid „elu”, „olend”, „inimene”
˜
˜
¨
voi lihtsalt isikulist asesona (naiteks „minu
˜
hing” asemel „mina”). Monel juhul on all¨
˜
˜
markuses lisatud voimaliku tolkevastena ka
˜
¨ ¨
sona „hing”. Kui raagitakse sellest, et kee˜
gi teeb midagi kogu hingest, siis moeldak¨
¨
se sellega taielikku puhendumust. (5Mo 6:
˜
¨
5; Mt 22:37.) Mones kontekstis kaivad need
˜
˜
algkeelsed sonad himu voi isu kohta, samu˜
¨
ti˜ voivad need kaia surnu kohta. (4Mo 6:6;
Op 23:2; Jes 56:11; Hag 2:13.)
¨
˜
¨
Hingamispaev. Sona „hingamispaev” („sa¨
bat”) vaste heebrea keeles tahendab „puh¨
˜
¨
kama”, „lopetama”, „jarele jatma”. See on
¨
¨
¨
juudi kalendri jargi nadala seitsmes paev,
¨
kestab reede paikeseloojangust kuni lau¨
¨
paeva paikeseloojanguni. Peale selle oli
¨
aastas mitmeid teisi samalaadseid puha¨
sid ning seitsmes aasta ja viiekumnes aasta
olid hingamisaastad ehk puhkeaastad. Hin¨
¨ ¨
gamispaeval ei tohtinud tood teha, ainult
¨
¨
preestrid taitsid puhamus oma teenistus¨
¨ ¨
¨ ¨
ulesandeid. Puhkeaastal pidi maa sooti jaama ning heebrealased ei tohtinud oma rah˜
˜
vuskaaslastelt volgu sisse nouda. Moosese
¨
˜
seaduses olid hingamispaeva kohta moist¨
likud piirangud, kuid Jeesuse paeviks olid
juudi usujuhid lisanud neile palju reegleid,
¨
mida rahval oli raske jargida. (2Mo 20:8;
3Mo 25:4; Lu 13:14–16; Kol 2:16.)
˜ ˜
Homer. Kuivainemoot, mis vastab koorile.
¨
Selle maht 220 liitrit on arvutatud bati jargi.
(3Mo 27:16.) Vt lisa B14.
¨
¨ ¨
Hooreb. Magine piirkond Siinai mae umbru¨
ses ja ka Siinai mae teine nimi. (2Mo 3:1;
5Mo 5:2.) Vt lisa B3.
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HOORUS – ISANDA TEE

˜
Hoorus. Kreeka keeles porneia. Holmab igasuguseid lubamatuid seksuaalsuhteid. Selle
¨
alla kaivad abielurikkumine, prostitutsioon,
seksuaalsuhted isikute vahel, kes pole omavahel abielus, homoseksuaalsed suhted ja
ka loomapilastus. Ilmutusraamatus kasu¨
¨
tatakse seda valjendit seoses sumboolse
¨ ¨
prostituudiga, keda huutakse „Suureks Ba¨
buloniks”. Hooramiseks nimetatakse seal
¨ ¨
koostood, mida ta teeb selle maailma valit˜
sejatega, et kindlustada oma voimu ja saada ainelist kasu. (Ilm 14:8; 17:2; 18:3; Mt 5:
32; Ap 15:29; Ga 5:19.) Vt ka PROSTITUUT.
¨
Huatsint. Vt KALLISKIVID.

I

¨
Iisop. Pole tapselt teada, mis taime Piib˜
˜
lis selle all moeldakse. Tegemist oli ornade
okste ja lehtedega taimega, mida kasuta˜
ti puhastustseremooniatel vere voi vee pi˜
¨
serdamiseks. Toenaoliselt oli see majoraan
(Origanum maru; Origanum syriacum). Kir˜
jakohas Johannese 19:29 voidakse selle all
˜
moelda majoraani, mis kinnitati mingi kepi
¨
˜
kulge, voi sorgo (Sorghum vulgare) vart, mis
oli piisavalt pikk, et hapu veiniga immutatud
¨
kasn Jeesuse suu juurde ulatada. (2Mo 12:
22; L 51:7.)
Iisrael. Nimi, mille Jumal pani Jaakobile.
¨
˜
Seda hakati kasutama uhisnimena koigi sa¨
mal ajal elavate Jaakobi jareltulijate koh¨
ta. Jaakobi 12 poja jarglasi kutsuti sageli
Iisraeli poegadeks, Iisraeli rahvaks, Iisraeli
˜
sooks voi ka iisraellasteks. Iisraeliks nimeta¨
˜
ti ka kumnest suguharust koosnevat poh˜
japoolset kuningriiki, mis loi lahku kahest
˜
lounapoolsest suguharust. Hiljem kasuta¨
˜
ti valjendit „Jumala Iisrael” vaimuga voitud
kristlaste kohta. (Ga 6:16; 1Mo 32:28; 2Sa 7:
23; Ro 9:6.)
Ijar. Vt SIIV.
Ike. Puu, mida inimene kandis turjal ning mille kummassegi otsa riputati koorem; samuti
˜
puu voi puust raam, mis asetati kahe veolooma (enamasti veiste) turjale, kui need ve˜
¨ ¨
˜
dasid pollutooriista voi vankrit. Kuna orjad
kandsid ikkepuu ehk kaelkookudega raskeid
¨
˜
koormaid, sumboliseeris ike orjust voi alis˜
tatust, samuti rohumist ja kannatusi. Ikke
¨
¨
˜
˜
aravotmine voi katkimurdmine tahendas or˜
jusest ja rohumisest vabastamist. (3Mo 26:
13; Mt 11:29, 30.)
¨ ¨
Illuuria. Rooma impeeriumi provints Kreekast
˜
loodes. Paulus joudis selle provintsini oma

¨
misjonireiside kaigus, kuid pole teada, kas
ta seal ka kuulutas. (Ro 15:19.) Vt lisa B13.
¨
˜
¨
Imed; vagevad teod. Teod voi nahtused, mis
¨
nailiselt ei allu teadaolevatele loodussea¨
dustele ning mis omistatakse uleloomuliku˜
˜
˜
le joule. Monikord kasutatakse Piiblis sonu
¨
¨
„ime”, „tunnustaht” ja „enne” samas tahenduses. (2Mo 4:21; Ap 4:22; Heb 2:4.)
Ingel. Heebrea keeles malakh ja kreeka kee˜
¨
˜
les angelos. Molemad tahendavad sona˜
˜
¨
sonalt „sonumitooja”, „kaskjalg”, kuid on
˜
˜
tolgitud vastega „ingel”, kui moeldakse
˜
vaimolendist sonumitoojat. (1Mo 16:7; 32:3;
˜
Jk 2:25; Ilm 22:8.) Inglid on voimsad vaim˜
olendid, kelle Jumal loi kaua enne inimkon¨ ¨
na loomist. Piiblis raagitakse neist ka kui
¨
¨
„puhadest muriaadidest”, „Jumala poega¨
dest” ja „koidutahtedest”. (5Mo 33:2; Ii 1:6;
˜
¨
38:7.) Neil ei ole voimet saada jarglasi, iga¨
uks neist on eraldi loodud. Ingleid on tunduvalt rohkem kui sada miljonit. (Tn 7:10.)
˜
˜
Piibel annab moista, et neil koigil on nimi
ja nad on ainulaadsed isiksused, kuid nad
on alandlikud ega soovi, et neid kummarda˜
taks. Enamik neist ei noustu isegi avaldama oma nime. (1Mo 32:29; Lu 1:26; Ilm 22:
¨
8, 9.) Nad on eri positsiooniga ja taidavad
¨
¨
mitmesuguseid ulesandeid. Naiteks teenivad nad Jehoova trooni ees, annavad edasi
˜
tema sonumeid, kaitsevad Jumala teenijaid
¨
maa peal, viivad taide tema kohtuotsuseid
˜
ning toetavad hea sonumi kuulutamist. (2Ku
19:35; L 34:7; Lu 1:30, 31; Ilm 5:11; 14:6.)
Tulevikus toetavad nad Jeesust Harmagedooni lahingus. (Ilm 19:14, 15.)
¨
Inimesepoeg. Valjend, mis esineb evangee¨
liumites umbes 80 korda. See kaib Jee¨
sus Kristuse kohta ja naitab, et maa peale
¨
sundides sai ta inimeseks; ta ei olnud liht˜
salt vaimolend, kes vottis endale inimkeha.
¨
See valjend kinnitab, et Jeesuse kaudu pidi
¨
taide minema prohvetikuulutus, mis on kirjas Taanieli 7:13, 14. Piibli heebreakeelses
¨
osas kaib „inimesepoeg” Hesekieli ja Taa˜
nieli kohta, mis rohutab erinevust nende su˜
relike prohvetite ning sonumi allika, Jumala
vahel. (Hes 3:17; Tn 8:17; Mt 19:28; 20:28.)
˜
˜
Isanda tee. Kreeka keeles sona-sonalt „tee“.
¨
¨
¨
Sumboolse tahendusega valjend, mille all
˜
˜
moeldakse kristlikku eluviisi ja opetust. Jee¨
¨
sus Kristuse jarelkaijaid nimetati „Isanda
¨
tee” pooldajateks. See tahendab, et nende elu keskmes oli usk Jeesus Kristusesse
¨ ¨
¨
ja nad puudsid jargida tema eeskuju. (Ap
19:9.)

˜
¨ ¨
ISANDA OHTUSOOMAAEG – KAANAN
˜
¨ ¨
¨ ¨
Isanda ohtusoomaaeg. Soomaaeg, kus kasu¨
tatakse hapnemata leiba ja veini, mis sumboliseerivad Kristuse keha ja verd; Jeesuse
¨
˜
¨
surma malestusohtu. Kristlastel on Piibli jar¨
¨
gi kohustus seda sundmust tahistada. (1Ko
11:20, 23–26.)

J
Jaakob. Iisaki ja Rebeka poeg. Jumal pani
talle hiljem nimeks Iisrael ning temast sai
esiisa Iisraeli rahvale, iisraellastele, keda
¨
¨
parast nimetati juutideks. Tema 12 poja jareltulijad moodustasid Iisraeli rahva 12 suguharu. Jaakobiks nimetati ka Iisraeli rahvast. (1Mo 32:28; Mt 22:32.)
Jalapakk. Riist, millesse pandi kinni karistus˜
aluse jalad. Monel juhul pandi pakku ka
¨
˜
kaed ja kael, mistottu keha oli ebaloomulikus asendis. (Jer 20:2; Ap 16:24.)
Jaspis. Vt KALLISKIVID.
¨
¨
Jedutuun. Termin, mille tapne tahendus pole
teada; esineb Laulude 39, 62 ja 77 sisseju¨
¨
hatavas markuses. Sellistes markustes toodud info on arvatavasti juhendiks, kuidas
¨
seda laulu tuleks esitada, naiteks millises
˜
stiilis voi millise instrumendi saatel. Piiblis
mainitakse leviit Jedutuuni, kes oli muusik,
˜
˜
ja konealune ettekandmisviis voi instrument
˜
˜
vois olla kuidagi seotud tema voi ta poegadega.
˜
Jehoova. Jumala isikunime koige levinum
vorm eesti keeles. Heebrea keeles esineb
see nimi tetragrammi ehk nelja konsonandina (JHVH). Nimi Jehoova esineb selles piib˜
¨
litolkes ule 7000 korra. Vt lisasid A4 ja A5.
Joogiohver. Veiniohver, mis valati altarile ja
mida toodi koos enamiku teiste ohvritega.
¨ ¨
Paulus raakis sellest kujundlikult, kui kirjel˜
das oma soovi anda endast koik, et kaaskristlasi aidata. (4Mo 15:5, 7; Flp 2:17.)
˜
Juhataja (Lauludes). Vastav heebrea sona
¨
kaib inimese kohta, kes tegi lauludele sea˜
deid, juhendas ja opetas leviitidest lauljaid
ning juhatas ka laulude avalikku ettekand˜
mist. Muudes piiblitolgetes nimetatakse ka
laulujuhatajaks. (L 4:mrk; 5:mrk.)
¨
˜
˜
¨
Jultunud kaitumine. Voib tolkida ka „habi¨
˜
tu kaitumine”. Kreeka keeles aselgeia. Moel¨
dakse Jumala seaduste ranka rikkumist,
¨
¨ ¨
˜
milles valjendub jultunud ja aarmiselt polastav suhtumine. Selline vaim peegeldab lu˜
˜
gupidamatust voi koguni polgust autoriteedi, seaduste ja normide vastu. Selle all ei
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˜
¨
moelda vaiksemaid eksimusi. (Ga 5:19; 2Pe
2:7.)
˜
Jumala kuningriik. Selle all moeldakse taevast valitsust, mis esindab Jumal Jehoova
˜
˜
korgeimat voimu ja mille eesotsas on kuningana Jumala poeg Jeesus Kristus. (Mt 12:
28; Lu 4:43; 1Ko 15:50.)
Juubeliaasta. Vt VABASTUSAASTA.
Juuda. Jaakobi neljas poeg, kelle ta sai oma
naise Leaga. Oma surivoodil ennustas Jaa¨
˜
kob, et Juuda jareltulijate hulgast tuleb voi˜
mas ja igavene valitseja. Juudast polvnes
¨
¨
Jeesus. Nimi Juuda kais ka uhe suguharu
˜
ning hiljem kuningriigi kohta. Juuda ehk lounapoolse kuningriigi moodustasid kaks Iisraeli suguharu — Juuda ja Benjamin —, samuti elasid seal preestrid ja leviidid. Juuda
¨
˜
kuningriigi valdustesse jaid ka maa lounapoolsed osad koos Jeruusalemma ja seal
oleva templiga. (1Mo 29:35; 49:10; 1Ku 4:
20; Heb 7:14.)
˜
¨ ¨
Juuretis. Tainale voi vedelikule kaarimise tekitamiseks lisatav aine, enamasti eelmisest
¨
¨
¨
leivateost jarele jaetud vaike osa hapnenud
¨
tainast. Piiblis sumboliseerib see sageli pattu ja rikutust, kuid samuti varjatult toimuvat
kiiret kasvu. (2Mo 12:20; 3Mo 23:17; Mt 13:
33; Ga 5:9.)
Juut. Juuda suguharu liikme nimetus, mida
¨
¨
hakati kasutama parast kumnest suguha˜
rust koosneva pohjapoolse kuningriigi lan¨
gust. (2Ku 16:6.) Parast seda, kui eri sugu¨ ¨
harudesse kuulunud iisraellased poordusid
¨
Babulooniast pagendusest tagasi Iisraeli,
hakati neidki nimetama juutideks. (Esr 4:
˜
12.) Hiljem nimetati juutideks koiki iisraellasi, kus nad ka ei elanud. (Est 3:6.) Apostel
˜
¨
¨
Paulus kasutas seda sona ulekantud tahenduses, kui selgitas, et rahvusel pole kristli¨
kus koguduses mingit tahtsust. (Ro 2:28,
29; Ga 3:28.)
¨
¨
˜
Jarelnoppimine. Saagikoristuse jarel pollule
¨ ¨
˜
¨
˜
maha jaanud voi sinna jaetud teravilja voi
˜
muude pollusaaduste kokkukogumine. Moo¨
˜
¨ ¨
¨
sese seaduse jargi tuli viljapollu aared jatta
˜
˜
loikamata ning koiki oliive ja viinamarju ei
¨
tohtinud ara korjata. Jumal andis vaestele,
¨
hadasolijatele, muulastele, orbudele ja les˜
¨
¨ ¨
kedele oiguse jarelejaanud saak endale korjata. (Ru 2:7.)

K
Kaanan. Noa pojapoeg, Haami neljas poeg.
˜
Kaananist polvnenud 11 suguharu asustasid
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aja jooksul Vahemere idakaldal asuva piir¨ ¨
¨ ¨
konna, mis jaab Egiptuse ja Suuria vahele.
Seda hakati kutsuma Kaananimaaks. (3Mo
18:3; 1Mo 9:18; Ap 13:19.) Vt lisa B4.
˜ ˜
˜
Kaav. Kuivainemoot, mis vordub 1,22 liitri¨
ga. Selle maht on arvutatud bati jargi. (2Ku
6:25.) Vt lisa B14.
Kadakas. Puu, mida kuningas Saalomon lasi
¨
˜
˜
tuua Liibanoni maestikust, vois olla korge
kadakas (Juniperus excelsa). See igihaljas
˜
puu kasvab kuni 20 meetri korguseks ja on
˜
laia voraga. Selle puitu hinnati vastupidavu¨
se parast ning seda kasutati palju Saalomoni templi ehitamisel. (1Ku 5:8–10; 6:15.)
˜
˜
Mones piiblisalmis on aga ilmselt moeldud
foiniikia kadakat (Juniperus phoenicia), mis
˜ ˜
on madal ja poosataoline. (Jer 48:6.)
¨
˜
Kahetsus. Piiblis tahendab see motteviisi
muutust, millega kaasneb siiras kahjutun¨ ¨ ¨
˜
ne endise eluviisi, vaarkaitumise voi millegi
¨
¨
˜
tegemata jatmise parast. Toeline kahetsus
¨
ajendab inimest oma kaitumist muutma. (Mt
3:8; Ap 3:19; 2Pe 3:9.)
˜
Kaitsevall. Looduslik voi tehislik rajatis Taa˜
¨ ¨
veti linnas. See vois olla astmeline tugimuur
˜
˜
voi moni muu toestav rajatis. (2Sa 5:9; 1Ku
11:27.)
Kaldea; kaldealased. Kaldea oli algselt territoorium, mis asus Tigrise ja Eufrati deltaaladel. Hiljem hakati Kaldeaks nimetama kogu
¨
Babulooniat ja kaldealasteks selle asukaid.
Kaldealasteks nimetati ka selliste haritlaste
klassi, kes uurisid ajalugu, keeli ja astronoomiat, kuid tegelesid samuti maagia ja astroloogiaga. (Esr 5:12; Tn 4:7; Ap 7:4.)
¨
Kalliskivid. Ahhaat — paljudes varvitoo¨
˜ ¨
nides, labikumav voi labipaistmatu. Ame¨
˜
¨
tust — punakasvioletne voi lilla. Berull — ta˜
valiselt kollakasroheline, kuid monikord ka
¨
˜
¨
¨
¨
muud varvi voi varvitu. Huatsint — sugav¨
¨
¨
sinine. Jaspis — tanapaeval labipaistmatu,
¨
¨
mitut varvi; kirjakohas Ilmutus 21:11 kaib
¨
˜
see aga labikumava kivi kohta ja moned ar˜
˜
vavad, et vastava kreeka sonaga moeldakse
¨
hoopis teemanti. Kaltsedon — labipaistev
˜ ¨
¨
¨
¨
voi labikumav, mitut varvi. Krusoliit — labi˜ ¨
˜
paistev voi labikumav, kollane voi roheline.
˜
ˇ
¨
¨
Krusopraas — labikumav, ounroheline. Lesemikivi — pole teada, mis kiviga on tegu; see
˜
¨
˜
voib olla merevaik, huatsint, opaal voi turmaliin. Nefriit — enamasti roheline, aga ka
¨
¨
paljudes muudes varvitoonides; labikumav
˜ ¨
¨
voi labipaistmatu. Oonuks — kihiline, palju¨
des varvikombinatsioonides. Rubiin — pu-
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¨
˜
¨
nane, labipaistev. Safiir — toenaoliselt si¨
nine. Sarder — labikumav, punakaspruun.
¨
Sardoonuks — vahelduvate piimvalgete ja
¨
˜
labipaistvate punaste, kuldsete voi pruuni¨
de kihtidega. Smaragd — labipaistev, roheli¨
˜
¨
ne. Topaas — varvitu voi paljudes varvitoo˜
nides; koige levinum toon on veinkollane.
¨
Turkiis — enamasti rohekassinine. (2Mo 28:
17–20; Ilm 21:19, 20.)
Kaltsedon. Vt KALLISKIVID.
¨
Kapiteel. Samba kunstiliselt kujundatud ulaosa. Saalomoni templi ees seisid kaks sammast, mida nimetati Jaakiniks ja Boaseks.
(1Ku 7:16.) Vt lisa B8.
Kassia. Hiina kaneelipuu (Cinnamomum cas˜
sia) koore saadus. Kassiat kasutati lohna¨
˜
˜
ainena ja see oli ka puha voideoli koostisosa. (2Mo 30:24; L 45:8; Hes 27:19.)
˜
Katk. Kiiresti leviv nakkushaigus, mis voib
˜
muutuda epideemiaks ja pohjustada surma.
Piiblis esineb see sageli seoses Jumala koh¨
tuotsuste taideviimisega. (4Mo 14:12; Hes
38:22, 23; Am 4:10.)
˜
Keiser. Aastal 46 e.m.a tuli voimule Gaius Julius Caesar, kelle perekonnanimest sai Roo˜
ma valitseja tiitel. (Sona „keiser” on eesti
˜
˜
keelde joudnud saksa sona Kaiser vahendusel.) Piiblis mainitakse nimepidi keiser Augustust, Tiberiust ja Claudiust ning kaudselt
on juttu ka Nerost. Piibli kreekakeelses osas
¨
˜
˜
¨
tahistab sona „keiser” ka riigivoimu uldiselt.
(Mr 12:17; Ap 25:12.)
¨
Kemos. Moabiitide tahtsaim jumal. (1Ku
11:33.)
˜
¨
Keerubid. Korge positsiooniga inglid, kes tai¨
davad erilisi ulesandeid; erinevad seeravitest. (1Mo 3:24; 2Mo 25:20; Jes 37:16; Heb
9:5.)
¨
Kirjatundja. Algselt puhakirja heebreakeel¨
se osa umberkirjutaja. Sel ajal kui Jeesus
oli maa peal, nimetati kirjatundjateks mehi,
¨
kes tundsid hasti Moosese seadust. Nad olid
¨
Jeesuse vastased. (Esr 7:6, allmarkus; Mr
12:38, 39; 14:1.)
¨
¨
Kislev. Juudi puhadekalendri uheksas kuu ja
˜
pollumajanduskalendri kolmas kuu. Nime˜
¨
¨
tus voeti kasutusele parast Babuloonia van˜
¨
gipolve. See kuu kestis meie kalendri jargi
novembri keskpaigast detsembri keskpaigani. (Neh 1:1; Sak 7:1.) Vt lisa B15.
˜
Kogudus. Piibli heebreakeelses osas moeldakse selle all tavaliselt Iisraeli rahvast.
¨
Kreekakeelses osas tahistab see enamasti

˜
¨
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¨
tervet kristlikku vennaskonda, aga ka uksi¨
kuid kristlaste ruhmi. (1Ku 8:22; Ap 9:31; Ro
16:5.)
Koguduseabiline. Kreeka keeles diakonos,
˜
mida on sageli tolgitud ka vastetega „tee˜
nija” voi „teener”. Koguduseabiline abis¨
tab vanematekogu. Selle teenistusulesande
˜
saaja peab vastama Piiblis toodud nouetele.
(1Ti 3:8–10, 12.)
˜
Kogudusetelk. Selle all moeldi Moosese telki
¨
˜
ja hiljem ka telkpuhamut, mis ehitati korbe¨
rannaku ajal. (2Mo 33:7; 39:32.)
Kohalolek. Kreeka keeles parusia. Piibli kree˜
˜
˜
kakeelses osas moeldakse selle sonaga mones kontekstis Jeesus Kristuse kuninglikku
¨
kohalolekut alates tema nahtamatust troonileseadmisest messias-kuningana praeguse
¨
¨
ajastu viimseil paevil. Kristuse parusia ei ta¨
henda lihtsalt tulemist, millele jargneks kiire
¨
lahkumine; see tahistab hoopis teatud aja¨
jarku. (Mt 24:3.)
Kohitsetu. Kastreeritud mees. Kui keegi on
˜
piltlikus mottes „ise ennast kohitsenud tae¨
¨
va kuningriigi parast”, siis tahendab see
¨
seda, et ta seab endale piiranguid eesmargiga teha rohkem Jumala teenistuses. (Mt
19:12.)
¨
¨
˜
Kohtujarg. Tavaliselt valiplatvorm voi lava,
kuhu viis trepp; seal istunud ametnikud pi˜
dasid konesid ja andsid oma otsustest rah¨
¨
vale teada. Valjendid „Jumala kohtujarg” ja
¨
„Kristuse kohtujarg” viitavad Jehoova kohtu˜
¨
moistmisele inimkonna ule. (Ro 14:10; 2Ko
5:10; Joh 19:13.)
˜
Kohtumoistjad. Mehed, kelle Jehoova seadis
¨ ¨
oma rahva paastjateks enne seda, kui Iisraelis hakkasid valitsema kuningad. (Koh 2:16.)
¨
Kohtupaev. Eriline aeg, kui teatud inimgru˜ ˜
pid, rahvad voi koik inimesed maa peal pea˜
vad Jumalale aru andma. See voib olla aeg,
kui hukatakse need, kellele on langetatud
˜
surmaotsus. Kuid samas annab kohtumoist˜
¨ ¨
mine paljudele voimaluse paaseda ja elada igavesti. Jeesus Kristus ja tema apost¨ ¨
¨
lid raakisid tulevasest kohtupaevast, mis ei
¨
puuduta uksnes elavaid, vaid ka surnuid.
(Mt 12:36.)
¨
¨
˜
Koidutaht. See on viimane taht, mis tou¨
˜
seb idataevas enne paikesetousu, kuuluta¨
des uue paeva algust. (Ilm 22:16; 2Pe 1:19.)
Koirohi. Puitunud varrega taim, millel on kibe
˜
¨
maitse ja tugev lohn. Koirohi sumboliseerib
Piiblis sageli ebamoraalsuse, orjuse, eba-
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˜
˜
oigluse voi usust taganemise kibedaid taga¨
¨
jargi. Kirjakohas Ilmutus 8:11 tahendab koi¨
rohi
midagi
kibedat
ja
m
urgist.
(5Mo 29:18;
˜
Op 5:4; Jer 9:15; Am 5:7.)
˜ ˜
˜
Koor. Kuivaine- ja vedelikumoot, mis vordub
¨
220 liitriga. Selle maht on arvutatud bati jargi. (1Ku 5:11.) Vt lisa B14.
¨
Korall. Vaikeste mereloomade kivistunud ske¨
letid. Ookeanidest on leitud erinevat varvi
¨
koralle, naiteks punaseid, valgeid ja musti.
Punases meres oli koralle eriti rohkesti. Piib¨
˜
liaegadel olid isearanis korges hinnas puna¨ ¨
sed vaariskorallid, millest
tehti kaelakeesid
˜
ja teisi kaunistusi. (Op 8:11.)
¨
Korrakaitseametnik. Ametnik Babuloni halduspiirkonnas, kes tundis seadust ja kellel
˜
oli teatud otsustusoigus. (Tn 3:2.)
¨
¨
Kotiriie. Jamedakoeline riie, millest tehti nai¨
teks viljakotte; kooti tavaliselt tumedat varvi
kitsekarvast. See oli ka traditsiooniline leinariie. (1Mo 37:34; Lu 10:13.)
Kreedid ja pleedid. Kaks rahvast, keda Piiblis
mainitakse enamasti koos. Osa neist teenis
˜
¨
Iisraeli sojavaes. Nad ei kuulunud regulaar¨
¨
vakke, vaid olid eraldi uksus kuningas Taave¨
¨
ti teenistuses. Kreetide ja pleetide tapne paritolu pole teada, aga arvatakse, et nad on
seotud vilistitega. (2Sa 15:18; 20:23.)
˜
¨
Kreeklane. Kreeka elanik voi kreeka paritolu
˜
inimene. Piibli kreekakeelses osas on sel so¨
nal laiem tahendus: kreeklasteks nimetati
˜
˜
koiki rahvaid peale juutide voi siis neid, kes
˜
olid omaks votnud kreeka keele ja kultuuri.
(Jl 3:6; Joh 12:20.)
Kristlane. Jumala antud nimetus Jeesus Kris¨
¨
tuse jarelkaijatele. (Ap 11:26; 26:28.)
¨ ¨
Kristus. Jeesuse huudnimestunud tiitel; tule˜
neb kreeka sonast Khristos, mille heebrea¨
˜
parane vaste on „messias” ehk „voitu”, „salvitu”. (Mt 1:16; Joh 1:41.)
¨
Krusoliit. Vt KALLISKIVID.
¨
Krusopraas. Vt KALLISKIVID.
Kuningriik. Vt JUMALA KUNINGRIIK.
Kurat. Piibli kreekakeelses osas nimetatakse
˜
¨
nii Saatanat. Vastav kreeka sona tahendab
˜
„laimaja”. Saatanat hakati nonda nimetama
¨
selleparast, et ta on suurim laimaja ja vale¨ ¨
suudistuste esitaja, kes mustab Jehoovat,
˜
¨
tema sona ja tema puha nime. (Mt 4:1; Joh
8:44; Ilm 12:9.)
˜
¨
¨
Koige puham paik. Telkpuhamu ja templi tagumine ruum, kus hoiti lepingulaegast. Pea˜
¨
le Moosese tohtis koige puhamasse paika
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¨
¨
minna vaid ulempreester ja seda uksnes
¨
kord aastas, lepituspaeval. (2Mo 26:33; 3Mo
16:2, 17; 1Ku 6:16; Heb 9:3.)
˜
Koigutusohver. Ohver, mille puhul preester
¨
¨
ilmselt pani oma kaed ohvritooja kate alla
˜
ja koigutas neid edasi-tagasi koos ohvritoo¨
˜
ja kaes oleva ohvriga; preester vois ohvrit
˜
¨
˜
¨
koigutada ka enda kaes. Koigutamine sumboliseeris ohvri esitamist Jehoovale. (3Mo
7:30.)
¨
˜
˜
Kolvatus. Vt EBAPUHTUS; RUVEDUS; KOLVATUS.
˜
˜
Korb. Piiblis mainitud korbed polnud ena˜
masti liivakorbed, vaid asustamata, kivi˜
sed ja veevaesed maa-alad. Monikord leidus
seal ka karjamaid. (Jer 23:10; Mr 1:4.)
¨
Kasikivi. Kahest kettakujulisest kivist koosnev
¨ ¨
tooriist teravilja jahvatamiseks. Alumise kivi
¨
keskele oli kinnitatud vai, mis oli kasikivi
¨
teljeks. Piibliaegadel kasutasid naised ka˜
¨
sikivi peaaegu koigis kodudes. Kuna kasi˜
¨
kivist soltus pere igapaevane toit, ei tohtinud Moosese seaduse kohaselt ei seda ega
˜
selle pealmist kivi laenu tagatiseks votta.
˜
˜
¨ ¨
Samal pohimottel tootavaid suuremaid veskikive ajasid ringi loomad. (5Mo 24:6; Mr
9:42.)
¨
¨
Kate pealepanemine. See tahendas kellegi
¨ ¨
˜
ametissemaaramist, tervendamist voi talle
˜
˜
¨
˜
onnistuse voi puha vaimu andmist. Moni¨
kord pandi kaed ka loomade peale, enne kui
need ohverdati. (2Mo 29:15; 4Mo 27:18; Ap
19:6; 1Ti 5:22.)
¨
˜
˜
Kumnis. Maks voi andam (eelkoige usulisel
¨
¨
eesmargil), mille suurus oli kumnendik saa˜
gist voi sissetulekust. (Mal 3:10; 5Mo 26:12;
Mt 23:23.) Moosese seaduse kohaselt tuli
¨
˜
igal aastal anda kumnendik aia- ja pollu¨
saagist ning kariloomade jarelkasvust levii¨
tidele nende ulalpidamiseks. Leviidid andsid
¨
sellest omakorda kumnendiku Aaroni soost
¨
preestritele. Oli ka teisi kumniseid. Kristlas¨
˜
telt kumnise maksmist ei nouta.
¨ ¨
˜ ˜
˜
¨
Kuunar. Pikkusmoot, mis vordus uldjoontes
¨ ¨
˜
kuunarnuki ja keskmise sorme otsa vaheli¨ ¨
se pikkusega. Iisraellaste tavaline kuunar oli
¨
¨
44,5 cm, kuid kasutusel oli ka uhe kambla˜
¨ ¨
laiuse vorra pikem kuunar, mis oli 51,8 cm.
(1Mo 6:15; Lu 12:25.) Vt lisa B14.

L

˜
¨ ¨
Leegikustutaja. Kullast voi vasest tooriist,
¨
mis oli kasutusel telkpuhamus ja templis.

¨ ¨
˜
¨ ¨
See tooriist vois olla kaaride sarnane ning
¨
sellega karbiti lambitahti. (2Ku 25:14.)
Leevi; leviit. Jaakobi kolmas poeg, kelle ta sai
¨
oma naise Leaga; samuti Leevi jargi nime
saanud Iisraeli suguharu. Leevi kolme poja
¨
jareltulijad moodustasid kolm leviitpreestri¨
˜
˜
te ruhma. Monikord moeldakse leviitide all
tervet suguharu, kuid Aaroni preesterlikku
˜
suguvosa nende hulka enamasti ei arvata.
˜
Tootatud maal ei saanud Leevi suguharu endale maaomandit. Leviitidele anti 48 linna,
mis asetsesid teiste suguharude territooriumitel. (5Mo 10:8; 1Aj 6:1; Heb 7:11.)
˜
Lehtmaja. Onn voi varjualune, mis ehitati
puuokstest ja -lehtedest. Lehtmaju tehti vii˜
˜
namarjaistandusse, pollule, karjamaale voi
˜
¨
˜
sojavaelaagrisse. Neis vois leida varju kuu¨
˜
¨
ma paikese voi vihma eest. Lehtmajadepuha
ajal ehitati selliseid onne majade katustele,
¨
˜
hoovidesse, valjakutele voi isegi templi territooriumile. (3Mo 23:42.)
¨
Lehtmajadepuha. Nimetati ka saagikoristus¨
puhaks ja seda peeti 15.–21. etanimini.
¨
˜
See tahistas iisraellaste pollumajandusaas˜
˜ ˜
¨
ta loppu, mil rahvas roomustas ja tanas Je¨
hoovat rikkaliku saagi eest. Selle puha ajal
¨
elasid iisraellased seitse paeva lehtmajades ehk ajutistes varjualustes, et meenuta¨
da Egiptusest lahkumist. See oli uks kol¨
¨
˜
mest puhast, mille tahistamiseks pidid koik
mehed Jeruusalemma minema. (3Mo 23:34;
Esr 3:4.)
¨
Leinamine. Oma hingevalu avalik valjendami˜
˜
˜
˜
ne kellegi surma voi mone onnetuse tottu.
Piibliaegadel kestis lein teatud aja. Leinajad
nutsid valjusti, samuti kandsid nad erilist
riietust, raputasid endale tuhka pea peale,
˜
rebisid oma riided lohki ja tagusid endale
˜
vastu rinda. Monikord kutsuti matustele elukutselisi nutunaisi. (1Mo 23:2; Est 4:3; Ilm
21:4.)
˜
Leping. Ametlik kokkulepe inimeste vahel voi
Jumala ja inimeste vahel millegi tegemise
˜
¨
˜
voi tegemata jatmise kohta. Monikord tuli
¨
¨
midagi teha ainult uhel lepinguosalisel (uhe˜
poolne leping, sisuliselt tootus), teinekord
˜
tuli molemal midagi teha (kahepoolne leping). Lisaks lepingutele Jumala ja inimeste
¨ ¨
vahel raagib Piibel ka lepingutest inimeste,
¨
suguharude, rahvaste ja muude inimruhma˜
¨
de vahel. Koige tahtsamate lepingute seas
¨
on naiteks Jumala leping Aabrahamiga, Taavetiga, Iisraeli rahvaga (seaduseleping) ja

LEPINGULAEGAS – LUNASTUSHIND

1702

Jumala Iisraeliga (uus leping). (1Mo 9:11;
15:18; 21:27; 2Mo 24:7; 2Aj 21:7.)
Lepingulaegas. Akaatsiapuust laegas, mis oli
kaetud kullaga. Algselt hoiti seda koguduse˜
¨
telgi koige puhamas paigas ning hiljem Saa˜
¨
lomoni templi koige puhamas paigas. Sellel
oli puhtast kullast kaas, mille peal olid vastakuti kaks keerubit. Laeka sees hoiti ena¨
¨
masti kaht kivitahvlit kumne kasuga. (5Mo
31:26; 1Ku 6:19; Heb 9:4.) Vt lisasid B5
ja B8.
Lepitus. Piibli heebreakeelses osas on lepitus
seotud ohvrite toomisega, mis oli vajalik sel˜
¨ ¨
leks, et inimesed voiksid Jumala poole poorduda ja teda teenida. Moosese seaduse all
¨
toodi ohvreid selleks, et uksikisikud ja kogu
rahvas saaksid Jumalaga lepitatud hoolimata oma patususest. Selliseid ohvreid toodi
¨
¨
isearanis iga-aastasel lepituspaeval. Need
ohvrid olid eelpildiks Jeesuse ohvrist, mis
¨
¨
uhe korraga ja alatiseks kattis taielikult kin˜
ni inimkonna patud ja andis inimestele voimaluse saada Jehoovaga lepitatud. (3Mo 5:
10; 23:28; Kol 1:20; Heb 9:12.)
Lepituskaas. Lepingulaeka kaas, mille ette
¨
preester piserdas lepituspaeval patuohvri˜
te verd. Vastav heebrea sona tuleneb ver¨
bijuurest, mis tahendab „(pattu) kinni kat˜
¨
¨
ma” voi „(pattu) ara puhkima”. Lepituskaas
oli tehtud puhtast kullast ning selle peal oli
kaks keerubit. (2Mo 25:17–22; Heb 9:5.) Vt
lisa B5.
¨
˜
¨
¨
Lepituspaev. Iisraellaste koige tahtsam puha,
¨
¨
mida peeti etanimikuu kumnendal paeval ja
mida tuntakse ka nimega jom kipur (heeb¨
¨
rea valjend joom hakkippurim tahendab
¨
¨
„kinnikatmiste paev”). Ainult sel paeval aas¨
¨
˜
tas sisenes ulempreester telkpuhamu koige
¨
puhamasse paika, kus ta ohverdas ohvrivere
iseenda, teiste leviitide ja kogu rahva eest.
¨
¨
Sel paeval toimus puha kokkutulek ja rahvas
¨
paastus, samuti oli see hingamispaev ehk
¨
¨
aeg, kui tavaparaseid toid ei tehtud. (3Mo
23:27, 28.)
¨
˜
¨
Lepton. Vaikseim juudi vask- voi pronksmunt
esimesel sajandil m.a.j. (Mr 12:42; Lu 21:2.)
Vt lisa B14.
ˇ
Lesemikivi. Vt KALLISKIVID.
Leviatan. Ilmselt mingi veeloom. Kirjakohta˜
des Iiob 3:8 ja 41:1 moeldakse ilmselt kroko˜
˜
˜
dilli voi mond muud voimsat veelooma. Lau˜
lus 104:26 voib see olla mingit liiki vaal.
¨
¨
Mujal kasutatakse seda ulekantud tahendu-

¨
ses ning seda ei saa seostada uhegi loomaga. (L 74:14; Jes 27:1.)
Leviraatabielu. Komme, mille kohaselt mees
abiellus oma venna lesega (kui sellel ei ol¨
nud poega), et oma venna sugu jatkata. Hil¨
jem satestati leviraatabielu ka Moosese seaduses. (1Mo 38:8; 5Mo 25:5.)
¨
¨
Liibanon. Uks kahest maestikust Liibano¨ ¨
¨
ni aladel. Laane pool on Liibanoni maes¨
tik ja ida pool Antiliibanoni maestik. Nende
¨ ¨
kahe vahele jaab pikk viljakas org. Liiba¨
˜
noni maestik korgub otse Vahemere kaldal
¨
˜
ning selle maed on 1800–2100 meetri kor¨
gused. Vanal ajal kasvasid Liibanoni maesti˜
¨
kus voimsad seedrid, mille puit oli umber¨
kaudsete rahvaste seas vaga hinnas. (5Mo
1:7; L 29:6; 92:12.) Vt lisa B7.
¨
˜
Liignaine. Peanaisest vaiksemate oigustega
naine, kes oli enamasti orjatar. (2Mo 21:8;
2Sa 5:13; 1Ku 11:3.)
˜
Liisk. Toiming otsuste langetamiseks voi sel˜
leks kasutatud vahend, nagu kivike voi puu¨
˜
tukike. Sellised esemed pandi roivavoldi va˜
¨
hele voi anumasse, misjarel neid raputati.
¨
˜ ˜
See liisk, mis valja kukkus voi tommati, osutus valituks. Liisuheitmise juures sageli ka
˜
˜
palvetati. Sona „liisk” kasutatakse nii sona˜
¨
¨
sonalises kui ka ulekantud tahenduses, vii˜
masel juhul m˜ oeldakse selle all „osa”. (Jos
14:2; L 16:5; Op 16:33; Mt 27:35.)
˜
¨
˜
˜ ˜
Ling. Nahariba voi naiteks korkjatest, koolus˜
˜
test voi karvadest poimitud pael. Selle laiemasse, keskmisse ossa asetati visatav ese,
¨
milleks enamasti oli kivi. Lingu uks ots seoti
¨
¨
kae kulge. Teist otsa hoiti peos ning kivi teele lennutamisel lasti see lahti. Muistsel ajal
˜
¨
kuulusid lingumehed ka sojavae koosseisu.
(Koh 20:16; 1Sa 17:50.)
˜
˜
˜
Linnajuht. Voib tolkida ka „preetor”. Korge
¨
riigiametnik Rooma koloonias. Tema ulesannete hulka kuulus korra tagamine, raha¨
asjadega tegelemine, seadusrikkujate ule
˜
¨ ¨
kohtumoistmine ja karistuste maaramine.
(Ap 16:20.)
¨
˜ ˜ ¨
Loog. Vaikseim vedeliku mootuhik Piiblis.
¨
˜
Juudi Talmudi jargi vordus see 1/12 hiiniga.
˜
˜
Seda aluseks vottes vois loog olla 0,31 liitrit.
(3Mo 14:10.) Vt lisa B14.
Lunastushind. Vangistusest, karistusest, kan˜
natustest, patust voi mingist kohustusest
vabaksostmise hind. See ei pruukinud alati olla rahaline. (Jes 43:3.) Luna maksmi˜
ne oli noutav mitmesugustes olukordades.
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¨
˜
¨
Naiteks kuulusid Iisraelis koik esmasundi˜
nud poisslapsed ja koigi loomade isased
esmikud Jehoovale ning olid seega eraldatud tema teenistuseks; nende vabaksostmiseks oli kehtestatud lunastushind. (4Mo 3:
¨ ¨
45, 46; 18:15, 16.) Kui valveta jaanud ohtlik
¨ ¨
pull kellegi surmas, maarati omanikule lu¨
nastushind, mille ta pidi maksma ettenah¨ ¨
tud surmanuhtlusest paasemiseks. (2Mo 21:
29, 30.) Kuid tahtliku tapja eest ei tohti˜
˜
nud lunaraha vastu votta. (4Mo 35:31.) Koi¨
¨ ¨
ge tahelepanuvaarsem lunastushind Piiblis
on see, mille Kristus tasus oma ohvrisurmaga, et vabastada Jumalale kuulekad inimesed patust ja surmast. (L 49:7, 8; Mt 20:28;
Ef 1:7.)
¨
˜
Lopuaeg. Vt SELLE AJASTU VIIMSED PAEVAD.

M

˜
˜
Maailm. Kreeka sona kosmos („kord”) voib
¨
˜
tahendada 1) inimkonda, 2) keskkonda voi
¨
olustikku, millesse inimene sunnib ja milles
˜
ta elab, voi 3) inimesi, kes pole Jehoova teenijad. (Joh 3:16; 15:19; 1Ko 7:31.)
Maavalitseja. Maavalitsejatel olid piibliaega¨
˜
del erisugused ulesanded: nad voisid juha˜
¨
˜
˜
tada sojavage, moista kohut voi vastutada
selle eest, et nende alluvuses olevas piirkon˜
nas makstaks makse korgemale valitsejale.
˜
Rooma riigi voimu all pidid Juuda maavalitsejad oma tegudest aru andma otse keisrile.
(Neh 5:14, 15; Lu 2:1, 2.)
Mahalat. Ilmselt muusikatermin; esineb Lau¨
lude 53 ja 88 sissejuhatavas markuses.
˜
See voib tuleneda heebrea verbijuurest, mis
¨
˜
¨ ¨
tahendab „norgaks jaama”, „haigestuma”,
ning seega viidata sellele, et need laulud
˜
tuli esitada kurblikul toonil kooskolas nende
˜
tosise sisuga.
˜
Makedoonia. Piirkond Kreekast pohja pool.
Sai tuntuks Aleksander Suure ajal ning
oli iseseisev, kuni roomlased selle vallutasid. Kui Paulus reisis esimest korda Euroopa
aladele, oli Makedoonia Rooma impeeriumi
¨
provints. Paulus kais selles piirkonnas kolm
korda. (Ap 16:9.) Vt lisa B13.
˜
¨
Malkam. Toenaoliselt sama kes Moolok; ammonlaste peajumal. (Sef 1:5.) Vt ka MOOLOK.
Manna. Iisraellaste peamine toit 40 aastat
˜
¨
kestnud korberannaku ajal. Jehoova andis
¨
seda ime labi. Manna ilmus maapinnale igal
¨
¨
hommikul, valja arvatud hingamispaeval.

¨
Kui iisraellased seda esimest korda nagid,
¨
kusisid nad: „Mis see on?” (heebrea keeles man hu?). (2Mo 16:13–15, 35.) Mujal nimetatakse seda ka „taevaviljaks” (L 78:24),
¨
„leivaks taevast” (L¨ 105:40) ja „vagevate lei¨
¨
vaks” (L 78:25). Ukski tanapaeval tuntud
¨
looduslik aine ei vasta taielikult sellele Piib¨ ¨
lis kirjeldatud ainele. Jeesus raakis mannast
¨
¨
ka uhes oma naites. (Joh 6:49, 50.)
¨
¨
Maskil. Heebrea termin, mille tapne tahendus
¨
pole teada; esineb kolmeteistkumne laulu
¨
˜
¨
sissejuhatavas markuses. See voib tahen˜
˜
dada „motisklev luule”. Selle sonaga sarna¨
˜
neb kirjapildilt uks teine sona, mis on
˜
¨
tolgitud vastega „oma ulesandeid hoolsalt
¨
˜
taitma“, ning arvatakse, et nende sona¨
˜
de tahendus voib olla seotud. (2Aj 30:22;
L 32:mrk.)
˜
Meedlased; Meedia. Rahvas, kes polvnes
¨
Jaafeti pojast Madaist ning asus elama magisele Iraani kiltmaale. Hiljem hakati seda
piirkonda nimetama Meediaks. Meedlased
˜
¨
¨ ¨
solmisid babuloonlastega liidu Assuuria
¨
¨
vallutamiseks. Tol ajal oli Parsia uks Meedia
¨
˜
provints, kuid parast seda, kui Kyros tostis
¨
¨
massu, moodustus Meedia-Parsia impee¨
rium, mis alistas Uus-Babuloonia impeeriumi aastal 539 e.m.a. Aastal 33 m.a.j olid
¨
¨
Jeruusalemmas nadalatepuha ajal kohal ka
meedlased. (Tn 5:28, 31; Ap 2:9.) Vt lisa B9.
¨
¨
Merodak. Babuloni linna peajumal. Parast
¨
seda, kui Babuloonia kuningas ja seadus¨
¨
andja Hammurapi tegi Babulonist Babuloonia pealinna, kasvas Merodaki (Marduki)
¨
˜
˜
¨
tahtsus. Lopuks torjus Merodak valja mit¨
med teised jumalad ning saavutas Babuloonia peajumala positsiooni. Hiljem asendus
¨
nimi Merodak tiitliga belu, mis tahendab
„omanik”, ning tihti kutsuti Merodakki nimega Beel. (Jer 50:2.)
˜
¨
Messias. Tuleneb heebrea sonast, mis tahen˜
¨
dab „voitu”, „salvitu”. Selle kreekaparane
vaste on Kristus. (Tn 9:25; Joh 1:41.)
Miikael. Vt PEAINGEL.
˜ ˜
Miil. Pikkusmoot, mis esineb Piibli kreeka¨
keelses osas vaid uhe korra. (Mt 5:41.) Ilm˜
˜
selt moeldakse seal Rooma miili, mis vordub 1479,5 meetriga. Vt lisa B14.
Miin. Hesekieli raamatus ka „miina”. Kaalu- ja
¨
¨
rahauhik. Arheoloogilised leiud naitavad, et
˜
miin vordus 50 seekliga ja seekel 11,4 gram˜
¨
miga. Seega voib jareldada, et miin, mida
mainitakse Piibli heebreakeelses osas, kaa˜
lus 570 grammi. Samuti vois olla kasutusel

MIKTAM – NIISAN
kuninglik miin, nagu oli olemas ka kuninglik
¨ ¨
kuunar. Piibli kreekakeelses osas mainitud
˜
miin vordus 100 drahmiga ning kaalus 340
grammi. 60 miini oli 1 talent. (Esr 2:69; Lu
19:13.) Vt lisa B14.
˜
Miktam. Heebrea sona, mis esineb kuue laulu
¨
sissejuhatavas markuses. (L 16, 56–60.) Te¨
gemist on tehnilise terminiga, mille tahen˜
˜
dus pole teada, kuid see voib olla seotud sonaga „graveering”.
˜
¨
Milkom. Ammonlaste jumal, toenaoliselt sama kes Moolok. (1Ku 11:5, 7.) Oma valitsus˜
aja lopul ehitas kuningas Saalomon sellele
¨ ¨
vaarjumalale ohvripaiku. Vt ka MOOLOK.
˜
¨
Moolok. Ammonlaste jumal, toenaoliselt sa˜
ma kes Malkam ja Milkom. Tegu voib olla
pigem tiitli kui konkreetse jumala nimega.
¨
¨
Moosese seaduse jargi tuli surmata igauks,
kes ohverdas Moolokile oma lapsi. (3Mo 20:
2; Jer 32:35; Ap 7:43.)
Moosese seadus. Seadus, mille Jehoova andis Iisraeli rahvale Moosese kaudu Siinai
˜
korbes aastal 1513 e.m.a. Moosese seaduse
˜
all moeldakse sageli Piibli viit esimest raamatut. (Jos 23:6; Lu 24:44.)
Muut laben. Termin, mis esineb Laulu 9 sisse¨
juhatavas markuses. Enamasti on arvatud,
¨
et see tahendab „poja surm”. On ka oleta˜
tud, et tegu oli mone niisuguse tuntud laulu
˜
˜
pealkirja voi avasonadega, mille meloodia
¨
jargi seda laulu tuli esitada.
˜ ˜
¨ ¨
˜
Mooduritv. See oli 6 kuunra pikkune. Kui vot˜ ˜
¨ ¨
ta aluseks tavaline kuunar, oli mooduridva
˜
pikkus 2,67 meetrit, ent kui votta aluseks
¨ ¨
pikk kuunar, oli selle pikkus 3,11 meetrit.
(Hes 40:3, 5; Ilm 11:1.) Vt lisa B14.
¨
˜
Markus (Lauludes). Laulu sissejuhatavad sonad, mis annavad teavet selle kirjutaja kohta, sisaldavad taustinfot, muusikalisi juhen˜
¨
¨
deid voi naitavad laulu eesmarki. Vaata
¨
naiteks Laulude 3, 4, 5, 6, 7, 30, 38, 60,
¨
92, 102 sissejuhatavat markust.
¨
Murr. Aromaatne vaik, mida saadakse erine¨
¨
vatelt murripuu (Commiphora) liikidelt. Murr
¨
˜
˜
˜
oli puha voideoli koostisosa. Sellega lohnas¨
tati ka naiteks riideesemeid ja voodeid ning
ˇ ˜
˜
seda lisati massaaziolidele ja kehavoietele.
¨
Murri kasutati ka surnukeha ettevalmistami˜
sel matmiseks. (2Mo 30:23; Op 7:17; Joh
19:39.)

N

˜
¨
¨ ¨
Nard. Healohnaline roosakat varvi vaartus˜
lik oli, mida valmistati samanimelisest tai-
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mest (Nardostachys jatamansi ). Kuna nard
¨
oli vaga kallis, segati seda tihti odavamate
˜
˜
˜
olidega ning monikord seda ka voltsiti. Markus ja Johannes annavad teada, et Jeesuse
puhul kasutati „ehtsat nardi”. (Mr 14:3; Joh
12:3.)
Naatsaretlane. Jeesust nimetati naatsaretla¨
seks, kuna ta oli parit Naatsareti linnast.
˜
See nimetus on ilmselt seotud heebrea sonaga, mis esineb kirjakohas Jesaja 11:1 ja
¨
˜
tahendab „vosu”. Hiljem hakati naatsaret¨
¨
lasteks nimetama ka Jeesuse jarelkaijaid.
(Mt 2:23; Ap 24:5.)
¨
Nael. Kaaluuhik, mis esineb Piiblis ainult kaks
korda. (Joh 12:3; 19:39.) Tegemist on Roo˜
ma naelaga (ladina keeles libra), mis vordub
327 grammiga.
˜
¨
¨
Nasiir. Vastav heebrea sona tahendab „valja¨
valitu”, „puhendunu”, „eraldatu”. Nasiire oli
¨
kahesuguseid: uhed olid vabatahtlikud, tei¨ ¨
˜
˜
sed Jumala maaratud. Mees voi naine vois
˜
anda Jehoovale erilise tootuse elada teatud aja nasiirina. Vabatahtlikel nasiiridel oli
kolm peamist piirangut: nad ei tohtinud juua
¨ ¨
alkohoolseid jooke ega suua viinamarja˜
saadusi, neil oli keelatud oma juukseid loi˜
gata ning nad ei voinud puudutada surnu¨ ¨
¨
keha. Need, kes olid Jehoova maaratud, jaid
nasiirideks kogu eluajaks ning Jehoova ise
¨
tapsustas, millised tingimused nende puhul
kehtivad. (4Mo 6:2–7; Koh 13:5.)
¨
˜
Needmine. Kurjaga ahvardamine voi selle
kuulutamine. Needmist ei tohiks segamini
˜
ajada vandesonade kasutamisega. Sageli oli
˜
tegemist needuse avaliku kuulutamise voi
ennustamisega, ning kui seda tegi Jumal
˜
voi tema volitatud isik, siis oli sel prohvetlik
¨
˜
tahendus ja joud. (1Mo 12:3; 4Mo 22:12; Ga
3:10.)
Nefriit. Vt KALLISKIVID.
¨
¨
Nehilot. Termin, mille tapne tahendus pole
¨
teada; esineb Laulu 5 sissejuhatavas mar˜
kuses. Seda seostatakse heebrea sona˜
¨ ¨
juurega, millest tuleneb sona halil (floot).
¨
˜
Seeparast on oletatud, et tegu on mone
˜
puhkpilliga. Ent see voib iseloomustada ka
meloodiat.
¨
¨
¨
Nelipuha. Vt NADALATEPUHA.
˜
Niisan. Avivikuu uus nimetus, mis voeti kasu¨
¨
˜
tusele parast Babuloonia vangipolve. Juudi
¨
˜
puhadekalendri esimene kuu ja pollumajanduskalendri seitsmes kuu. See kuu kestis
¨
¨
meie kalendri jargi martsi keskpaigast aprilli keskpaigani. (Neh 2:1.) Vt lisa B15.

¨
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¨
Noorkuu; noorkuupaev. Juudi kalendri iga
¨
kuu esimene paev, mille puhul koguneti,
¨ ¨
nauditi pidusooki ja toodi erilisi ohvreid. Hil¨
¨
jem sai sellest tahtis rahvuslik puha. Sel
¨
¨ ¨
paeval tood ei tehtud. (4Mo 10:10; 2Aj 8:13;
Kol 2:16.)
Nurgakivi. Nurgakivid olid ehitise kahe seina
¨
uhenduskohas olevad kivid, mis hoidsid sei¨
nu koos. Tahtsaim nurgakivi asetses vun¨ ¨
damendis, suurte hoonete ja linnamuuride
jaoks valiti selleks massiivne kivi. Nurgakivi
¨
¨
kasutatakse ka piltlikus tahenduses, naiteks
seoses maa loomisega. Samuti nimetatakse
Jeesust kristliku koguduse nurgakiviks. (Ef
2:20; Ii 38:6.)
˜
¨
¨
Noidus. Kurjadelt vaimudelt lahtuva vae kasutamine. (2Aj 33:6.)
¨
¨
¨
Nadalatepuha. Teine puha kolmest iga-aasta¨
¨
sest suurest puhast, mille tahistamiseks pi˜
did koik juudi mehed Jeruusalemma mine˜
¨
˜
ma. Nimetati ka loikuspuhaks voi uudsevilja
¨
¨
¨
paevaks. Nadalatepuha tuli pidada seitse
¨
¨
¨
nadalat parast 16. niisanit, 50. paeval. Selle
¨
¨
˜
¨
puha kohta kaiv kreeka sona pentekoste ta¨
hendab „viiekumnes”. Eesti keeles tuntud ka
¨
kui „nelipuha”, kuid Piibel ei anna alust seda
˜
nonda nimetada. (2Mo 23:16; 34:22; 4Mo
28:26; Ap 2:1.)
¨
¨
Nagija. Piiblis tahendab see isikut, kellele Jumal andis teada oma tahte ja kes suutis
¨
˜
naha ja moista asju, mida teised inimesed
¨
˜
uldiselt ei suutnud. Vastav heebrea sona on
˜
¨
¨
tuletatud sonajuurest, mis tahendab „nage˜
˜
¨
ma” (nii sonasonalises kui ka piltlikus ta¨
¨ ¨
henduses). Nagija poole poorduti keerulis˜
tes olukordades, et saada head nou. (1Sa
9:9.)

O

¨
¨
Ohver. And Jumalale, mille eesmargiks on val¨
¨ ¨
jendada tanu, tunnistada oma suud ja taastada temaga head suhted. Alates Aabeli
¨
paevist on Jumalale toodud mitmesuguseid
vabatahtlikke ohvreid, sealhulgas loomohvreid. Moosese seadus tegi loomohvrid kohus¨
tuslikuks. Parast seda, kui Jeesus oli too¨
nud ohvriks oma taiusliku inimelu, polnud
loomohvrite toomine enam vajalik. Kristlased
toovad Jumalale vaimseid ohvreid. (1Mo 4:4;
Heb 13:15, 16;
1Jo 4:10.) Vt ka JOO˜
GIOHVER;
KOIGUTUSOHVER; PATUOHVER;
˜
¨ ¨
POLETUSOHVER;
˜
¨ROAOHVER; SUUOHVER;
TOOTUSOHVER; TANUOHVER.

Ohvripaik. Jumalateenistuse koht, mis aset¨
˜
¨
˜
ses tavaliselt kunka voi mae otsas voi tehis˜
˜
korgendikul. Monikord kasutati ohvripaiku
˜
ka toelise Jumala teenimiseks, kuid ena¨ ¨
masti seostatakse neid vaarjumalate kummardamisega. (4Mo 33:52; 1Ku 3:2; Jer
19:5.)
˜ ˜
˜
˜
Omer. Kuivainemoot; vordub 2,2 liitriga voi
¨
kumnendiku eefaga. (2Mo 16:16, 18.) Vt lisa
B14.
¨
Oonuks. Vt KALLISKIVID.
˜
Ori. Piibliaegadel oli orjus tavaline. Moned
isandad kohtlesid oma orje karmilt, teised
olid heatahtlikud. Kristlasi nimetatakse orjadeks, kuna nad on ostetud Jeesuse kalli verega. Ristimise kaudu on nad vabatahtlikult
saanud Jumal Jehoova ja Jeesus Kristuse
orjadeks. (2Mo 21:2; Ro 1:1; 1Pe 2:16.)

P

¨
¨
Paasapuha. Iga-aastane puha, mida peeti
¨
¨
avivikuu (niisanikuu) 14. paeval, et malestada iisraellaste vabanemist Egiptusest ja
¨
¨ ¨
seda, kuidas Jehoova ingel „laks mooda”
¨ ¨
(heebrea keeles pasahh, „mooda minema”)
¨
¨
nende esmasundinutest, kui ta havitas
¨
¨
egiptlaste esmasundinud. Sel paeval tape˜
¨
ti lamba- voi kitsetall, mida kupsetati tu¨ ¨
lel ning soodi koos kibedate rohttaimede
ja hapnemata leivaga. (2Mo 12:27; Joh 6:4;
1Ko 5:7.)
Paast. Piiratud ajaks igasugusest toidust loo¨
bumine, et valjendada kurbust ja kahetsust
¨
tehtud pattude parast. Iisraellased paastu¨
˜
sid lepituspaeval, raskusi kogedes voi siis,
¨
kui nad vajasid hadasti Jumala juhatust.
Juutidel oli neli iga-aastast paastuperioodi,
¨
millega meenutati kurbi sundmusi oma rahva ajaloos. Kristlastele ei ole paastumine kohustuslik. (Esr 8:21; Jes 58:6; Lu 18:12.)
Pagendus. See, kui keegi on oma kodu˜
¨
maalt voi -paigast sundkorras valja saadetud, sageli vallutajate korraldusel. Vas˜
¨
tav heebrea sona tahendab „lahkumine”.
Iisraeli rahva ajaloos oli kaks suurt pa¨
gendamist. Kumnest suguharust koosneva
˜
pohjapoolse kuningriigi elanikud pagendati
¨ ¨
Assuuriasse ning kahest suguharust koos˜
neva lounapoolse kuningriigi elanikud pa¨
gendati hiljem Babulooniasse. Kummassegi
¨ ¨
¨ ¨
¨
paika pagendatutest jarelejaanud poordu¨
sid tagasi koju Parsia valitseja Kyrose ajal.
(2Ku 17:6; 24:16; Esr 6:21.)
˜ ˜
Palsam. Mitmesugustelt taimedelt, poosastelt ja puudelt saadav aromaatne, tavaliselt
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˜
olidest ja vaikudest koosnev aine. Kasutati
˜
raviotstarbel ja lohnaainena. Palsamid olid
˜
idamaade rahvaste seas korgelt hinnatud.
(1Mo 37:25; Jer 8:22.)
˜
Pant. Vara, mille volgnik annab laenuandjale, et tagada laenu tagasimaksmine; nimeta¨
takse ka tagatiseks. Moosese seaduse sat˜
ted seoses pandi votmise ja tagastamisega
¨
kaitsesid vaeseid ja hadasolijaid. (2Mo 22:
26; Hes 18:7.)
¨ ¨
Papuurus. Pilliroogu meenutav kaldataim,
¨
˜
millest tehti naiteks korve, karpe voi paate.
Sellest valmistati ka paberisarnast kirjutusmaterjali, millest tehti rullraamatuid. (2Mo
2:3.)
˜
Paradiis. Kaunis park voi aed. Esimene selline
aed oli Eeden, mille Jehoova rajas esimeste
¨ ¨
˜
inimeste jaoks. Kui Jeesus raakis enda korval piinapostil oleva kurjategijaga, siis andis
˜
ta moista, et kogu maa saab paradiisiks.
˜
Kirjakohas 2. Korintlastele 12:4 moeldakse
ilmselt tulevast paradiisi. Kirjakohas Ilmutus
¨
˜
2:7 moeldakse ilmselt taevast paradiisi. (Ul
4:13; Lu 23:43.)
Patt. Nii heebrea kui ka kreeka keeles kannab
˜
˜
¨
¨ ¨
vastav sona endas motet margist mooda¨
laskmisest, eesmargi mittesaavutamisest.
¨
Inimene patustab, kui ta ei suuda tapselt
˜
kinni pidada Jumala nouetest. (L 51:3; Joh
8:34; Ro 5:12.)
Patuohver. Toodi pattude eest, mis olid teh˜
˜
tud tahtmatult voi tingituna inimlikust nor˜
kusest. Sellisteks ohvriteks voisid olla eri˜
nevad kariloomad voi ka tuvid olenevalt
ohvritooja positsioonist ja olukorrast. (3Mo
4:27, 29; Heb 10:8.)
˜
Peaingel. Sona „peaingel” esineb Piiblis vaid
¨
˜
ainsuses, millest voib jareldada, et on ole¨
mas ainult uks peaingel. Piibel annab teada
ka tema nime, milleks on Miikael. (Tn 12:1;
Ju 9; Ilm 12:7.)
˜
˜
Pealisroivas; kuub. Alusroiva peal kantav
riietusese. Tavaliselt suur nelinurkne kan¨
˜
gas, mis pandi ule vasaku ola, tagant pa¨
¨
¨
rema kae alt labi ja siis uuesti ule vasaku
˜
˜
˜
ola. Monikord kanti pealisroivana varrukateta pikk-kuube. (2Mo 28:4; Mt 5:40.)
Peapreester. Piibli heebreakeelses osas sa¨
ma kes ulempreester. Kreekakeelses osas
˜
˜
moeldakse sonaga „peapreestrid” ilmselt
¨
˜
tahtsamaid preestreid, kelle hulka voisid
˜
¨
kuuluda ka koik endised ulempreestrid ja 24
¨
¨
preesterliku teenistusruhma ulemad. (2Aj
26:20; Esr 7:5; Mt 2:4; Mr 8:31.)
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˜
˜
Pelgulinnad. Leviitide linnad, kuhu vois pogeneda inimene, kes oli tahtmatult kellegi
˜
tapnud. Seal leidis ta varju veritasunoudja
eest. Jehoova andis Moosese ja Joosua kau¨
du kasu valida kuus linna pelgulinnadeks,
¨
˜
mis asetseksid laiali ule tootatud maa. Pel˜
˜
¨
gulinna joudes pidi pogenik varava juures
¨ ¨
raakima oma loo linna vanematele ning ta
˜
voeti lahkelt vastu. Et tahtlikult kaasinimese
tapnud isikud ei saaks seda korraldust kuri¨
tarvitada, tuli varjupaigataotleja ule kohut
˜
moista selles linnas, kus surmajuhtum oli
aset leidnud. Kui oli kindlaks tehtud, et ta on
¨ ¨
suutu, saadeti ta tagasi pelgulinna, kuhu tal
¨ ¨
˜
˜
¨
tuli jaada elu lopuni voi kuni ulempreestri
surmani. (4Mo 35:6, 11–15, 22–29; Jos 20:
2–8.)
Peltsebul. Saatana, deemonite valitseja nimi.
Tuleneb ilmselt nimest Baal-Sebub, mida
kandis ebajumal, keda kummardasid Ekronis elavad vilistid. (2Ku 1:3; Mt 12:24.)
˜
¨
Pidalitobi. Piiblis laia tahendusega, ei piirdu
¨
¨
vaid tanapaeval selle nime all tuntud haigu˜
˜
sega. Selle all voidakse moelda mitmesuguseid raskeid nahahaigusi, samuti teatud
kahjustusi riietel ja majadel. (3Mo 14:54; Lu
5:12.)
¨
˜
Piim. Kaalu- ja rahauhik, mida vilistid noudsid mitmesuguste metallriistade teritamise
¨
eest. Arheoloogilistel valjakaevamistel Iisraelis on leitud kivist kaaluvihte, millele on
˜
kirjutatud vastava heebreakeelse sona kaas¨ ¨
haalikud. Piim kaalus keskmiselt 7,8 grammi
ehk umbes kaks kolmandikku seeklit. (1Sa
13:20, 21.)
¨
Piinapost. Kreeka keeles stauros. Tahendab
¨
˜
¨
pustist palki voi posti, nagu naiteks see,
˜
millel Jeesus hukati. Pole mingeid toen˜
deid selle kohta, et see kreeka sona oleks
¨
tahendanud risti, mida paganad kasutasid
¨
religioosse sumbolina juba palju sajandeid
¨
enne Kristust. Vaste „piinapost” annab hasti
˜
¨
edasi algkeelse sona tahenduse, sest Jee˜
¨ ¨
sus kasutas sona stauros, kui raakis piina¨
misest, kannatustest ja habist, mida tema
¨
¨
jarelkaijad pidid kogema. (Mt 16:24; Heb
12:2.) Vt ka POST.
˜
˜
Pilliroog. Voidakse moelda erinevaid taimi,
¨
¨
mis kasvavad marjas paigas. Piiblis kaib
„pilliroog” enamasti hariliku hiidroo kohta
(Arundo donax). (Ii 8:11; Jes 42:3; Mt 27:29;
Ilm 11:1.)
¨ ¨
Pitsat. Vahend pitseri loomiseks (tavaliselt
˜
savile voi vahale), millega kinnitati omandi-
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˜
˜
oigust, millegi ehtsust voi pooltevahelist
kokkulepet. Muistne pitsat kujutas endast
˜
˜
¨
˜
mone kova materjali, naiteks kivi, vandli voi
¨
puu tukki, millesse oli uurendatud peegel˜
¨
pildis kiri voi kujutis. Pitseriga margistami¨
¨
ne tahistab sumboolselt seda, et miski on
˜
tunnistatud ehtsaks, kuulub kellelegi voi on
˜
peidetud voi salajane. (2Mo 28:11; Neh 9:
38; Ilm 5:1; 9:4.)
˜
˜
Pitserisormus. Pitsatiga sormus, mida kanti
˜
˜
sormes voi mis oli paelaga kaelas. See oli
˜
˜
¨
valitseja voi ametniku voimu sumbol. (1Mo
41:42.) Vt ka PITSAT.
˜
Poeg. Piibliaegadel kasutati sona „poeg”
¨
laias tahenduses, mitte ainult otseste mees¨
˜
soost jareltulijate kohta. Pojaks voidi kut¨
suda naiteks kasupoega (2Mo 2:10), kau¨
˜
gemat meessoost jareltulijat (Mt 12:23) voi
¨
˜
˜
vaimeest (Lu 3:23). Monikord kasutati sona
„pojad” kogu rahva kohta. (L 148:14.)
Porneia. Vt HOORUS.
˜
˜
Post. Monel rahval oli kombeks surmamoiste˜
tu postil hukata ja/voi panna tema surnu¨
˜
keha valja koigile vaatamiseks, et see oleks
˜
teistele hoiatuseks voi et surnut avalikult
˜
alandada. Metsiku sojapidamisviisi poolest
¨ ¨
kurikuulsad assuurlased hukkasid oma van¨
ge nii, et lukkasid nad terava posti otsa, mis
¨
tungis labi alakeha rindkerre. Juutide seaduse kohaselt tuli aga need, kes olid tei¨
¨
nud midagi jaledat, naiteks teotanud Ju˜
˜
malat voi teeninud ebajumalaid, koigepealt
˜
kividega surnuks visata voi muud moodi
¨
surmata ning alles seejarel nende surnuke˜
¨
had teistele hoiatuseks posti voi puu kulge riputada. (5Mo 21:22, 23; 2Sa 21:6, 9.)
˜
Roomlased monikord lihtsalt sidusid huka¨
˜
tava posti kulge, kus ta vois enne surma
¨
¨
veel mitu paeva valu, janu, nalja ja kuu¨
¨
ma paikese kaes piinelda. Teistel juhtudel,
¨
nagu naiteks Jeesuse hukkamisel, kinnitati
˜
¨
¨
surmamoistetu posti kulge nii, et tema ka¨ ¨
¨
test ja jalgadest loodi labi naelad. (Lu 24:
20; Joh 19:14–16; 20:25; Ap 2:23, 36.) Vt ka
PIINAPOST.
˜
Pottsepp. Savinoude valmistamisega tegelev
¨
¨ ¨
˜
˜
kasitooline. Heebreakeelne sona, mis on tol¨
gitud vastega „pottsepp”, tahendab „vor¨
˜
mija”. Pottsepal on taielik oigus otsustada,
mida ta saviga teeb, ja seda kujundit kasuta¨
˜
takse tihti kirjeldamaks Jehoova ulemvoimu
¨
¨
uksikisikute ja rahvaste ule. (Jes 64:8; Ro
9:21.)

˜
PITSERISORMUS – PROSTITUUT
Preester. Jumala esindaja inimeste ees ja
ka inimeste esindaja Jumala ees. Juma˜
lat esindasid preestrid sellega, et opetasid inimestele Jumala seadusi ja andsid
Jumala kohta teadmisi. Inimesi esindasid
˜
nad sellega, et toid ohvreid, esitasid palveid
ja kostsid rahva eest. Enne Moosese seadust teenis iga perepea oma peres preestrina. Moosese seaduse kohaselt moodustasid
preesterkonna Leevi suguharusse ¨kuulunud
¨
¨ ¨
Aaroni meessoost jareltulijad. Ulejaanud
meessoost leviidid olid nende abilised. Uue
˜
lepingu joustumisega sai preesterkonnaks
¨
vaimne Iisrael ning ulempreestriks Jeesus
Kristus. (2Mo 28:41; Heb 9:24; Ilm 5:10.)
¨ ¨
Pretoriaanide vaeuksus. Pretoriaanid olid
¨
Rooma keisri ihukaitsevaelased. Nad sekku¨
sid poliitikasse, mangides olulist rolli keisri˜
te toetamisel voi nende kukutamisel. (Flp
1:13.)
Prohvet. Isik, kelle kaudu Jumal teeb teatavaks oma tahte. Prohvetid tegutsesid Juma¨ ¨
la eestraakijatena, kes kuulutasid ette tule¨
vasi sundmusi, kuid vahendasid ka Jehoova
˜
¨
opetusi, kaske ja kohtuotsuseid. (Am 3:7;
2Pe 1:21.)
¨
Prohvetikuulutus. Jumalalt puha vaimu kau˜
du saadud sonum, tema tahte teadaandmi˜
ne. Prohvetikuulutus voib olla Jumala mo˜
¨
raaliopetus, tema kaskude ja kohtuotsuste
˜
¨
teatavakstegemine voi tulevaste sundmuste
ettekuulutamine. (Hes 37:9, 10; Tn 9:24; Mt
13:14; 2Pe 1:20, 21.)
Prokonsul. Provintsi asehaldur, kes allus Roo¨
˜
ma senatile. Tema kaes oli sojaline ja kohtu˜
voim. Ehkki ta pidi oma tegevusest senati˜
˜
le aru andma, oli korgeim voim provintsis
¨
tema kaes. (Ap 13:7; 18:12.)
¨ ¨
Proseluut. Usku vahetanud inimene. Piiblis
˜
¨ ¨
moeldakse judaismi poordunud inimest. Kui
¨
tegemist oli meessoost isikuga, tuli ta um˜
¨
ber loigata. (Mt 23:15, allmarkus; Ap 13:43.)
¨
Prostituut. Isik, kes on abieluvalistes sek˜
suaalsuhetes ja seda eelkoige raha eest.
˜
(Sona „prostituut” kreekakeelne vaste por˜
¨
ne tuleneb sonajuurest, mis tahendab
¨ ¨
¨
„muuma”.) Enamasti kaib see naissoost isi˜
˜
ku kohta (tolgitud ka „lobunaine”, „hoor”),
ehkki Piiblis mainitakse ka meesprostituu¨
te. Moosese seaduse jargi oli prostitutsioon
keelatud ning prostituudi palka ei tohtinud
¨
viia annetuseks Jehoova puhamusse. Seevastu paganrahvaste seas oli prostitutsioon

¨
¨
PSALM – PUHA; PUHADUS
¨
templite uheks tuluallikaks. (5Mo 23:17, 18;
˜
1Ku 14:24.) Piiblis kasutatakse seda sona
¨
¨
ka ulekantud tahenduses inimeste, rahvas˜
¨
te voi organisatsioonide kohta, kes vaida˜
vad end teenivat toelist Jumalat, kuid te¨
gelikult kummardavad ebajumalaid. Naiteks
valereligioone, mida tervikuna nimetatak¨
se „Suureks Babuloniks”, kirjeldatakse Ilmutusraamatus prostituudina, sest need tee¨ ¨
vad koostood selle maailma valitsejatega,
˜
et kindlustada oma voimu ja saada ainelist
kasu. (Ilm 17:1–5; 18:3; 1Aj 5:25.)
Psalm. Kiituslaul Jumalale. Psalmide tekstile
loodi viis ja jumalateenijad laulsid neid. Muu
hulgas lauldi neid jumalateenistusel Jehoova templis Jeruusalemmas. (Lu 20:42; Ef 5:
19; Kol 3:16; Jk 5:13.)
˜
Puhtus; puhas. Piiblis ei moelda puhtuse all
¨
¨ ¨
uksnes fuusilist puhtust, vaid ka rikkumatu¨
˜
se ja laitmatuse sailitamist voi taastamist
˜
˜
ning hoidumist koigest, mis voib inimest
˜
¨
moraalselt voi vaimselt laostada ja ruveta˜
da. Moosese seaduses moeldakse puhtuse
all rituaalset puhtust. (3Mo 10:10; L 51:7; Mt
8:2; 1Ko 6:11.)
¨ ¨
Pull. Selleks, et pulle saaks kasutada tooloomadena, neid tavaliselt kastreeritakse, kuid
iisraellased seda ilmselt ei teinud, sest vi˜
gastatud looma ei kolvanud ohverdada. Ar˜
vatakse, et nad kasutasid sellist tougu loomi, kes olid rahuliku loomuga. (5Mo 25:4.)
¨
Purim. Iga-aastane puha, mida peeti 14. ja
¨
¨ ¨
15. adaril malestamaks juutide paasemist
¨
genotsiidist kuninganna Estri paevil. Alg˜
¨
keelne sona purim tahendab „liisud”. Seda
¨
puha hakati nimetama purimiks ehk liisku¨
depuhaks, sest Haaman lasi heita liisku, et
¨ ¨
¨
¨
maarata kindlaks paev, millal juudid havitada. (Est 3:7; 9:26.)
˜
˜
Poletusohver. Loomohver, mis poletati altaril ja kuulus tervikuna Jumalale, ohverda¨ ¨
jale endale ei jaanud sellest loomast mit˜
te midagi. Selliseks ohvriks vois olla pull,
¨ ¨
˜
jaar, sikk, turteltuvi voi tuvipoeg. (2Mo 29:
18; 3Mo 6:9.)
¨
¨ ¨
˜
Pargament. Toodeldud lamba-, kitse- voi vasikanahk, mida kasutati kirjutusmaterjalina.
¨ ¨
See oli vastupidavam kui papuurus ning sel¨
lest valmistati ka Piibli rullraamatuid. Pargamendid, mida Paulus palus Timoteosel
˜
¨
˜
kaasa tuua, olid toenaoliselt moned Piibli
˜
heebreakeelse osa raamatud. Moned Surnu¨
mere kirjarullid on pargamendist. (2Ti 4:13.)
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¨
¨
Parsia; parslased. Maa ja rahvas, keda sageli mainitakse koos meedlastega, ilmselt
oli tegu sugulasrahvastega. Algselt elasid
¨
¨
parslased uksnes Iraani kiltmaa edelaosas.
¨
Kui Parsiat valitses Kyros Suur (kelle isa oli
˜
˜
¨
monede muistsete ajaloolaste sonul parsla¨
˜
ne ja ema meedlane), said parslased voi¨
mu meedlaste ule, kuid tegemist oli kaksikriigiga. Kyros vallutas aastal 539 e.m.a
¨
Babuloonia impeeriumi ning lubas vangis¨ ¨
tuses olnud juutidel kodumaale tagasi poor¨
duda. Parsia impeeriumi idapiiriks oli In˜
¨ ¨
duse jogi ning laanepiiriks Egeuse meri.
¨
˜
Juudid olid Parsia voimu all, kuni Aleksan¨
der Suur aastal 331 e.m.a parslased alis¨
˜
tas. Taaniel sai Parsia impeeriumi esiletousu
¨
kohta nagemuse ning seda riiki mainitakse
ka Esra, Nehemja ja Estri raamatus. (Esr 1:1;
Tn 5:28.) Vt lisa B9.
¨
¨
Puhad. Vt HAPNEMATA
LEIBADE
PUHA;
¨
¨
¨ LEHTMAJADEP
UHA; LEPITUSP
AEV; N¨ ADALATE¨
¨
PUHA;
PAASAP
UHA;
TEMPLIP
UHITSEMIS¨
¨
PUHA; TROMPETIPUHUMISE PAEV; PURIM.
¨
˜
¨
Puhakiri. Jumala Sona puhad kirjutised. See
¨
valjend esineb ainult Piibli kreekakeelses
osas. (Lu 24:27; 2Ti 3:16.)
¨
¨
Puhamu. Puha paik jumalakummardamiseks.
˜
¨
Enamasti moeldakse selle all telkpuhamut
˜
¨
voi Jeruusalemma templit. Puhamuks nimetatakse ka Jumala taevast asupaika. (2Mo
25:8, 9; 2Ku 10:25; 1Aj 28:10; Ilm 11:19.)
¨
¨
Puha paik. Telkpuhamu ja templi eesmine,
suurem ruum; eraldatud tagumisest ruu˜
¨
¨
mist ehk koige puhamast paigast. Telkpuha¨
mu puhas paigas olid kuldlambijalg, kuldne
suitsutusaltar, vaateleibade laud ja kullast
¨
riistad. Templi puhas paigas olid kuldaltar,
¨
¨
kumme kuldlambijalga ja kumme vaateleibade lauda. (2Mo 26:33; Heb 9:2.) Vt lisasid
B5 ja B8.
¨
¨
Puha; puhadus. Jehoovale iseloomulik oma¨
dus; taielik moraalne
puhtus. (2Mo 28:
˜
36; 1Sa 2:2; Op 9:10; Jes 6:3.) Kui tegemist on inimeste (2Mo 19:6; 2Ku 4:9),
loomade (4Mo 18:17), asjade (2Mo 28:38;
30:25; 3Mo 27:14), paikade (2Mo 3:5; Jes
27:13), perioodide (2Mo 16:23; 3Mo 25:12)
ja tegevustega (2Mo 36:4), siis kannab vas˜
˜
tav heebreakeelne sona endas motet ainu¨
¨
laadsusest, puhitsetusest, puhale Jumala¨
˜
le puhendatusest voi Jehoova teenistuseks
eraldatusest. Ka Piibli kreekakeelses osas
¨
˜
¨
¨
tahendavad sonad „puha” ja „puhadus”
eraldatust Jumalale. Samuti kasutatakse

¨
¨
¨
PUHA PUHITSUSMARK – SADUSERID
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˜
neid sonu, kui peetakse silmas puhtaid tegusid. (Mr 6:20; 2Ko 7:1; 1Pe 1:15, 16.)
¨
¨
¨
¨
Puha puhitsusmark. Puhtast kullast sarav
plaat, millesse olid uurendatud heebrea
˜
¨
keeles sonad „Jehoova on puha”. See kin¨
¨
nitati ulempreestri turbani esikuljele. (2Mo
39:30.) Vt lisa B5.
¨
¨
Puha saladus. Jumala eesmargi tahk, mida
˜
Jumal hoiab monda aega varjul ning mille ta
avaldab vaid neile, kellele soovib. (Mr 4:11;
Kol 1:26.)
¨
Puha sammas. Enamasti kivist sammas, mis
˜
˜
kujutas ilmselt Baali sugutit voi ka mone teise ebajumala sugutit. (2Mo 23:24.)
¨
˜
ˇ
˜
Puha tulp. Heebrea sonaga aserah moel¨
dakse 1) posti, mis sumboliseeris kaananˇ
laste viljakusjumalannat Aserat, 2) jumalanˇ
˜
¨
¨
na Asera kuju. Toenaoliselt oli tegu pustise
¨
tulbaga, mis oli vahemalt osaliselt tehtud
˜
puust. See vois olla lihtne nikerdamata puu˜
post voi isegi kasvav puu. (5Mo 16:21; Koh
6:26; 1Ku 15:13.)
¨
˜
¨
˜
Puha vaim. Voimas nahtamatu joud, mida Ju¨
mal kasutab oma tahte taideviimiseks. See
¨
¨
¨
on puha selleparast, et see lahtub Jehoo¨
˜
valt, kes on taiuslikult puhas ja oiglane, ja
¨
¨
selleparast, et Jumal kasutab seda oma pu¨
hade eesmarkide elluviimiseks. (Lu 1:35; Ap
1:8.)
¨
¨ ¨
Puhendumus Jumalale. Jaagitu ustavus Ju¨
˜
mal Jehoova ulemvoimule, tema teenimine
aukartusest tema vastu. (1Ti 4:8; 2Ti 3:12.)

R
Raahab. Nimetus, millel on Iiobi, Laulude
¨
¨
ja Jesaja raamatus sumboolne tahendus.
(Joosua raamatus on see naisenimi.) Iiobi
˜
¨
raamatus voib kontekstist jareldada, et tegu
¨
on mingit laadi mereelukaga. Mujal sumboliseerib see mereelukas Egiptust. (Ii 9:13; L
87:4; Jes 30:7; 51:9, 10.)
Rahuohver. Ohver, mille toomisega taotleti
˜
rahu Jehoovaga. Seda soid ohvritooja koos
oma perega, preester, kes looma ohverdas,
ja ka teised teenistuses olevad preestrid.
˜
Jehoovale kuulus meeldiva lohnaga suits,
˜
˜
mis tousis rasva polemisel, ning looma veri,
¨
mis sumboliseeris elu. Preestrid ja ohvritoo¨
jad otsekui viibisid koos Jehoovaga uhisel
¨ ¨
¨
soomaajal, mis naitas, et nende vahel on
rahumeelsed suhted. (3Mo 7:29, 32; 5Mo
27:7.)
Rinnakilp. Kalliskividega kaetud tasku, mida
¨
¨
ulempreester kandis riiete peal sudame ko-

¨
hal, kui ta sisenes puhasse paika. Seda kut˜
suti ka „kohtumoistmise rinnakilbiks”, sest
selles hoiti uurimit ja tummimit, mille abil
¨
saadi teada Jehoova otsus mingis kusimuses. (2Mo 28:15–30.) Vt lisa B5.
¨
Ristimine. Vastav kreeka verb tahendab „vet¨
¨
¨
te kastma”. Jeesus utles, et tema jarelkaijad
¨
tuleb ristida. Kristlik ristimine naitab seda,
¨
et ristitav on Jeesus Kristuse kaudu puhen¨
dunud Jumal Jehoovale, et taita tema ta¨ ¨
het. Piiblis raagitakse ka Johannese risti¨
misest, puha vaimuga ristimisest ja tulega
ristimisest. (Mt 3:11, 16; 28:19; Joh 3:23;
1Pe 3:21.)
˜
Roaohver. Toodi koos rahuohvri, poletusohv˜
˜
ri voi patuohvriga, kuid monikord ka eral¨
˜
di. Sellega tanati Jumalat onnistuste eest.
˜
¨
Roaohvriks vois olla peenjahu, rostitud te˜
˜
rad, rongasleivad voi kuivikleivad. (3Mo 2:
1–15.)
˜
Rohutirtsud. Piiblis kasutatakse seda sona
¨
enamasti randtirtsude kohta, kes liiguvad
¨
suurte parvedena. Moosese seaduse jargi
˜
olid rohutirtsud puhtad loomad ja neid vois
tarvitada toiduks. Suuri rohutirtsuparvi, mis
˜
˜
soid oma teel koik, tehes suurt laastamis¨ ¨
tood, peeti nuhtluseks. (2Mo 10:14; Mt 3:4.)
Rubiin. Vt KALLISKIVID.
¨
˜
¨ ¨
Rullraamat. Pikk pargamendi- voi papuuru¨
seleht, mille uhele poolele kirjutati tekst ja
¨
¨
mis tavaliselt keerati umber toki. Puhakiri
¨
pandi kirja ja seda kirjutati ka umber rullraamatutesse. Rullraamatud olid Piibli kirjutamise ajal tavalised. (Jer 36:4, 18, 23; Lu 4:
17–20; 2Ti 4:13.)

S

¨
¨
Saalomoni sammaskaik. Jeesuse paevil
¨ ˜
¨
templi valisoue idakuljes olnud katusealune
˜
¨
koridor. Arvatakse, et see vois olla sailinud
Saalomoni templi ajast. Jeesus jalutas seal,
kui „oli talv”; algkristlased kogunesid sinna jumalateenistuseks. (Joh 10:22, 23; Ap
5:12.) Vt lisa B11.
˜
¨
Saatan. Vastav heebrea sona tahendab „vas˜
¨ ¨
tane”. Kui algkeeltes on selle sona ees maa˜
rav artikkel, siis moeldakse Jumala peamist
vastast, keda nimetatakse ka Kuradiks. (Ii 1:
6; Mt 4:10; Ilm 12:9.)
Saduserid. Judaismi sekt, kuhu kuulusid rikkad aristokraadid ja samuti preestrid, kel
˜
˜
¨
oli suur mojuvoim templis toimuva ule. Pal¨
¨
judes usukusimustes, nii suulises parimuses kui ka muudes uskumustes, olid nad variseridega eri meelt. Saduserid ei uskunud

¨
SAFIIR – SELLE AJASTU VIIMSED PAEVAD
¨
˜
surnute ulestousmist ega inglite olemasolu.
Nad olid Jeesuse vastased. (Mt 16:1; Ap
23:8.)
Safiir. Vt KALLISKIVID.
˜
¨
Samaaria. Pohjapoolse, kumnest suguharust
koosneva Iisraeli kuningriigi pealinn kahe
¨
sajandi valtel; nii nimetati ka kogu selle riigi territooriumit. Linn oli ehitatud samani¨
¨
melisele maele. Jeesuse paevil kutsuti Sa¨
maariaks Rooma impeeriumi uht piirkonda,
˜
˜
mis piirnes pohjas Galileaga ja lounas Juu¨
damaaga. Jeesus uldiselt selles piirkonnas
˜
¨
ei kuulutanud, ent monikord sealt labi min¨ ¨
nes ta siiski raakis sealsete asukatega. Peet¨
rus kasutas taeva kuningriigi teist sumbool˜
¨
set votit, kui samaarlased said puha vaimu.
(1Ku 16:24; Joh 4:7; Ap 8:14.) Vt lisa B10.
Samaarlased. Algselt nimetati samaarlas¨
teks iisraellasi, kes elasid kumnest suguha˜
rust koosnevas pohjapoolses kuningriigis.
¨ ¨
Kui assuurlased aastal 740 e.m.a Samaa˜ ˜
ria vallutasid, asustasid nad sealse ala vooramaalastega, keda hakati samuti nimeta¨
˜
ma samaarlasteks. Jeesuse paevil oli sonal
„samaarlane” pigem religioosne kui poliitili˜
¨
ne voi geograafiline tahendusvarjund. Seda
˜
¨
sona kasutati Samaaria ja Sekemi umbruses
levinud usuvoolu pooldajate kohta, kelle uskumused erinesid selgelt juutide omadest.
(Joh 8:48.)
Sammas. Ehitise toestuseks (ka kaunistu˜
˜
seks) moeldud post voi sellekujuline moo¨
˜
dustis. Sambaid pustitati ka mone ajalooli¨
¨
se sundmuse malestuseks. Sambaid kui
¨
tugiposte kasutati naiteks Saalomoni ehitatud templi ja kuninglike hoonete puhul.
¨
¨
Paganrahvad pustitasid puhi sambaid, et
¨ ¨
kummardada vaarjumalaid; aeg-ajalt tegid
nende eeskujul seda ka iisraellased. (Koh
16:29; 1Ku 7:21; 14:23.) Vt ka KAPITEEL.
˜
Sanhedrin. Juudi korgeim kohus, mis asus
¨
Jeruusalemmas. Jeesuse paevil kuulus sel¨
lesse 71 liiget, sealhulgas ametisolev ulem¨
preester ja endised ulempreestrid, nende
meessoost sugulased, rahvavanemad ja kirjatundjad. (Mr 15:1; Ap 5:34; 23:1, 6.)
Sarder. Vt KALLISKIVID.
¨
Sardoonuks. Vt KALLISKIVID.
˜
˜
Sarv. Loomasarvi voidi kasutada jooginouna,
˜
˜
tinditoosina, samuti oli voi kosmeetikavahendite hoidmiseks. Sarve kasutati ka muu˜
sikainstrumendina, samuti voidi seda puhu¨
da marguandmiseks. (1Sa 16:1, 13; 1Ku 1:
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¨
¨
39; Hes 9:2, allmarkus.) Sarv sumboliseerib
˜
˜
joudu, vallutamist ja voitu. (5Mo 33:17; Mi 4:
13; Sak 1:19.)
¨
¨
Satraap. Babuloonia ja Parsia impeeriumites halduspiirkonna asevalitseja. Satraabid
¨ ¨
maaras ametisse kuningas. (Esr 8:36; Tn
6:1.)
˜ ˜
˜ ˜
Seaa. Kuivainemoot, mis vedelikumoodu bati
¨
˜
jargi arvutades vordub 7,33 liitriga. (2Ku
7:1.) Vt lisa B14.
¨
Seekel. Peamine heebrea kaalu- ja rahauhik;
¨
¨
11,4 grammi. Valjendiga „puha paiga see˜
˜
kel” voidi rohutada seda, et kaal peab olema
¨
˜
tapne voi et tegu oli standardkaaluvihiga,
¨
¨ ¨
mida hoiti telkpuhamus. Piiblis raagitakse
˜
ka kuninga kaaluvihist, mis vois olla tavalisest seeklist erineva kuningliku seekli kaalu˜
viht voi kuningapalees hoitud tavalise seekli standardkaaluviht. (2Mo 30:13.)
Seeravid. Vaimolendid, kes seisavad taevas
¨
˜
Jehoova trooni umber. Heebrea sona sera¨
˜
fim tahendab „need, kes polevad”. (Jes 6:
2, 6.)
¨
¨ ¨
Sekt. Ruhm inimesi, kes loovad teistest lah¨
˜
˜
ku, et jargida monda juhti voi omaenda usu˜
lisi toekspidamisi. Sektideks nimetatakse
¨
Piiblis naiteks kahte silmapaistvat judaismi
haru: varisere ja sadusere. Mittekristlased
˜
nimetasid sektiks voi „naatsaretlaste sektiks” ka kristlasi, pidades neid judaismist
¨ ¨
¨
˜
lahku loonud ruhmituseks. Lopuks tekkisid
˜
¨
lohed ka kristliku koguduse sees, naiteks
mainitakse Ilmutusraamatus nikolaiite. (Ap
5:17; 15:5; 24:5; 28:22; Ilm 2:6; 2Pe 2:1.)
˜
Sela. Tehniline muusika- voi etlustermin, mis
esineb Laulude ja Habakuki raamatus. See
˜
¨
˜
vois tahendada, et laulus ja/voi muusikas
˜
tuli teha paus, et anda aega motisklemiseks
˜ ˜
˜
¨
voi rohutada enne seda valjendatud motet
˜
voi tunnet. Kreekakeelses Septuagintas on
˜
¨
see tolgitud vastega diapsalma, mis tahen¨
dab „muusikaline vahemang”. (L 3:4; Hab
3:3.)
¨
¨
Selle ajastu viimsed paevad. Ajajark, mis
˜
¨
eelneb Saatana voimu all oleva maailma havitamisele. See on samaaegne Kristuse kohalolekuga. Jeesuse juhtimisel inglid „eral˜
¨
davad kurjad oigetest” ja havitavad nad.
¨
(Mt 13:40–42, 49.) Jeesuse jungrid tundsid
huvi, millal see aeg tuleb. (Mt 24:3.) Enne
¨
taevasse minekut lubas Jeesus oma jarel¨
kaijatele, et ta on koos nendega kuni selle
¨
˜
ajastu viimsete paevade lopuni. (Mt 28:20.)
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¨
Siion; Siioni magi. Siioniks nimetati jebuuslaste kindluslinna Jebuusi, mis asetses
¨
¨
Jeruusalemma kagupoolsel kunkal. Parast
seda, kui Taavet oli selle vallutanud ja sinna
oma kuningakoja ehitanud, hakati seda kutsuma „Taaveti linnaks”. (2Sa 5:7, 9.) Siioni
¨
¨
magi sai Jehoova ees eriliselt puhaks, kui
Taavet lasi sinna viia lepingulaeka. Hiljem
˜
¨
holmas see nimi ka templiala Morija mael ja
˜
˜
monikord moeldi selle all kogu Jeruusalemma. Piibli kreekakeelses osas esineb see sa¨
¨
geli sumboolses tahenduses. (L 2:6; 1Pe 2:
6; Ilm 14:1.)
¨
˜
Siiv. Juudi puhadekalendri teise kuu ja pollumajanduskalendri kaheksanda kuu algne ni¨
metus. See kestis meie kalendri jargi aprilli
keskpaigast mai keskpaigani. Juudi Talmudis ja teistes teostes, mis on kirja pandud
¨
¨
˜
parast Babuloonia vangipolve, on selle nimetus ijar. (1Ku 6:37.) Vt lisa B15.
¨
Sivan. Juudi puhadekalendri kolmas kuu ja
˜
¨
pollumajanduskalendri uheksas kuu. Nime˜
¨
¨
tus voeti kasutusele parast Babuloonia van˜
¨
gipolve. See kuu kestis meie kalendri jargi mai keskpaigast juuni keskpaigani. (Est
8:9.) Vt lisa B15.
Smaragd. Vt KALLISKIVID.
Speltanisu. Piibliaegadel peeti seda nisusorti (Triticum spelta) teistest kehvemaks, sest
viljateradelt oli raske kesti eemaldada. (2Mo
9:32.)
Spiritism. Uskumus, et surnud inimese vaim
¨
˜
elab parast keha surma edasi ja voib elava¨
˜
tega suhelda ning teebki seda eeskatt mone
meediumi ehk sellise inimese vahendu˜
˜
sel, kes on vaimu mojule eriliselt vastuvot˜
˜
lik. Kreeka sona pharmakia, mis on tolgitud
¨
˜
vastega „spiritism”, tahendab eelkoige ars˜
tirohtude voi uimaainete tarvitamist. Seda
˜
˜
sona hakati seostama spiritismiga seetottu,
et vanasti kasutati uimasteid deemonitelt
¨
˜
vae saamiseks ja noidumiseks. (Ga 5:20; Ilm
21:8.)
˜ ˜
¨
Staadion. Pikkusmoot; 185 meetrit ehk uks
¨
kaheksandik Rooma miili. (Lu 24:13, allmarkus; Ilm 21:16.) Vt lisa B14.
Stoikud. Kreeka filosoofide koolkond. Stoikud
˜
˜
¨
uskusid, et onn tuleneb moistusparasest te˜
gutsemisest ja loodusega kooskolas elami˜
sest. Nende arvamuse kohaselt oli toeliselt
¨
˜
tark inimene ukskoikne nii kannatuste kui ka
naudingute suhtes. (Ap 17:18.)
Suitsutusrohi. Aromaatsete vaikude ja pal˜
samite segu, mis poleb aeglaselt ja eritab

¨
¨
SIION; SIIONI MAGI – SUNAGOOG
˜
¨
head lohna. Telkpuhamus ja templis kasutati
erilist neljast koostisainest valmistatud suit˜
˜
sutusrohtu. Igal hommikul ja ohtul poletati
¨
seda puhas paigas oleval suitsutusaltaril.
¨
˜
˜
¨
Lepituspaeval poletati seda koige puhamas
¨
paigas. Suitsutusrohi sumboliseeris ustavate jumalateenijate palveid. Kristlastelt suit˜
˜
sutusrohu poletamist ei nouta. (2Mo 30:34,
35; 3Mo 16:13; Ilm 5:8.)
¨
Surmavald. Surnud inimeste sumboolne asuˇ
paik (heebrea keeles seool, kreeka keeles
hades), kus pole mingit tegevust. Surmavallas on inimesed teadvuseta. (Kog 9:10; Ap
2:31.)
˜
Surutors. Enamasti koosnes see kahest lub¨
¨
jakivisse tehtud suvendist, millest uks oli
˜
korgemal ja teine madalamal ning mis olid
¨
¨
¨
omavahel uhendatud vaikse kanaliga. Ule¨
˜
mises suvendis sotkuti viinamarjad katki, nii
¨
et mahl voolas alumisse suvendisse. Suru˜
˜
¨
tors voib Piiblis sumboliseerida Jumala koh˜
tumoistmist. (Jes 5:2; Ilm 19:15.)
˜
˜
Suur viletsus. Kreeka sona, mis on tolgi˜
tud vastega „viletsus”, kannab endas motet
˜
ahastusest voi kannatustest, mis on tingitud
¨ ¨
rasketest oludest. Jeesus raakis enneolematult suurest viletsusest, mis pidi tabama Je¨
ruusalemma, kuid isearanis pidas ta silmas
suurt viletsust, mis pidi hiljem, tema tulemise ajal „suures auhiilguses”, tabama kogu
¨
inimkonda. (Mt 24:21, 29–31.) Paulus ut˜
les, et oiglane Jumal toob sellise viletsuse nende peale, „kes ei tunne Jumalat ja
˜
kes ei kuuletu heale sonumile” Jeesus Kris¨
tusest. Ilmutusraamatu 19. peatukis kujuta¨
takse Jeesust juhtimas taevaste vaehulka¨
de runnakut „metsalise, maa kuningate ja
˜
¨
nende sojavagede” vastu. (2Te 1:6–8; Ilm
19:11–21.) „Suur rahvahulk” elab selle vilet¨
susaja ule. (Ilm 7:9, 14.) Vt ka HARMAGEDOON.
˜
˜
Sojavanker; kaarik. Kaherattaline hobusoiduk. (2Mo 14:23; Koh 4:13; Ap 8:28.)
¨
¨
˜
Sugavik. Vastav kreeka sona abyssos tahen¨ ¨
¨
˜
dab „aarmiselt sugav”, „pohjatu”, „piiritu”.
˜
Piibli kreekakeelses osas moeldakse selle
˜
sonaga paika, kus hoitakse kedagi vangis,
˜
˜
¨
voi vangistatud olekut. See holmab naiteks
surmavalda. (Lu 8:31; Ro 10:7; Ilm 20:3.)
¨
¨
˜ ˜ ¨
˜
Suld. Vee sugavuse mootuhik. Vordub 1,8
meetriga. (Ap 27:28.) Vt lisa B14.
¨
˜
¨
Sunagoog. Vastav kreeka sona tahendab
„kokkutulek”, kuid enamikus kirjakohtades
˜
on selle all moeldud paika, kuhu juudid

¨ ¨
SUUOHVER – TARTAROS
¨
˜
kokku tulid, et puhakirja lugeda, oppida ja
¨
palvetada. Jeesuse paevil oli peaaegu igas
¨
Iisraeli linnas sunagoog, suuremates isegi
mitu. (Lu 4:16; Ap 13:14, 15.)
¨ ¨
Suuohver. Ohver, mis toodi enda pattude eest. Siiski erines see veidi patuohvrist.
¨ ¨
¨
Suuohvri eesmark oli taastada kahetsevale
˜
patustanule seaduselepingust tulenevad oi˜
¨ ¨
gused, millest ta oli patu tottu ilma jaanud,
ja leevendada tema karistust. (3Mo 7:37; 19:
22; Jes 53:10.)
¨ ¨
¨ ¨
Suuria; suurlased. Vt ARAM; ARAMEALASED.
˜
¨
Syrtis. Kaks Pohja-Aafrikas Liibua rannikul
asuvat suurt madalat lahte, mida meremehed vanal ajal kartsid, sest neis oli palju
˜
˜ ˜
ohtlikke liivavalle, mis tousude ja moona˜
de tottu pidevalt liikusid. (Ap 27:17.) Vt lisa
B13.

ˇ
S

ˇ
¨
˜
Seminit. Muusikatermin, mis tahendab sona˜
˜
sonalt „kaheksas”; voib viidata madalale
¨
registrile. Muusikainstrumentide puhul kais
see ilmselt basspillide kohta. Laulude puhul
˜
¨
aga vois see tahendada, et saatemuusika oli
madalas registris ja et vastavalt tuli ka laulda. (1Aj 15:21; L 6:mrk; 12:mrk.)
ˇ
Seol. Vt SURMAVALD.
ˇ
¨
¨
¨
Sevat. Juudi puhadekalendri uheteistkumnes
˜
kuu ja pollumajanduskalendri viies kuu. Ni˜
¨
¨
metus voeti kasutusele parast Babuloonia
˜
¨
vangipolve. See kuu kestis meie kalendri jargi jaanuari keskpaigast veebruari keskpaigani. (Sak 1:7.) Vt lisa B15.

Z

¨
Zeus. Kreeklaste peajumal. Lustra linnas ar¨
vati ekslikult, et Barnabas on Zeus. Lustra
¨
lahedalt leitud vanadel raidkirjadel on viiteid
¨
Zeusi preestritele ja paikesejumal Zeusile.
¨ ¨
Paulus lahkus Maltalt laevaga, mille voorikaunistuseks olid „Zeusi pojad” ehk kaksikvennad Kastor (ladina keeles Castor) ja
Polydeukes (ladina keeles Pollux). (Ap 14:
12; 28:11.)

T
Taaveti linn. Nii hakati nimetama Jebuusi lin¨
na parast seda, kui Taavet oli selle vallutanud ja sinna kuningakoja ehitanud. Taaveti
linna nimetatakse ka Siioniks. See on Jeruusalemma kagupoolne ja vanim osa. (2Sa 5:
7; 1Aj 11:4, 5.)
¨
¨
Taaveti poeg. Valjend, mis sageli kaib Jeesu˜
se kohta ja rohutab, et tema on see Taaveti
¨
˜
soost jareltulija, kes pidi Taavetiga solmitud
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¨
¨
lepingu jargi parima kuningriigi. (Mt 12:23;
21:9.)
Taevakuninganna. Nii nimetati jumalannat,
keda usust taganenud iisraellased Jeremi¨
ja paevil kummardasid. Arvatakse, et see
˜
¨
voib olla sama kes babuloonlaste jumalanna
ˇ
Istar (Astarte), kelle varasem sumeri vaste
¨
Inanna tahendabki „taevakuninganna”. Peale selle, et teda seostatakse
taevaga, oli ta
¨
viljakusjumalanna. Uhel Egiptuse raidkirjal
¨
nimetatakse Astartet „taeva kaskijannaks”.
(Jer 44:19.)
Tahipihid. Ilmselt tange meenutavad kul¨ ¨
¨
last tooriistad, mida kasutati telkpuhamus
ja templis lambileegi kustutamiseks. (2Mo
37:23.)
¨
Talent. Suurim heebrea kaalu- ja rahauhik;
¨
34,2 kilogrammi. Kreeka talent oli vaiksem, umbes 20,4 kilogrammi. (1Aj 22:14; Mt
18:24.) Vt lisa B14.
Tammus. 1. Ebajumal, keda usust taganenud heebrea naised Jeruusalemmas taga
nutsid. Oletatakse, et Tammus oli kuningas,
¨
kes parast oma surma jumalaks kuulutati.
Sumeri tekstides kutsutakse Tammust Dumuziks, keda peeti viljakusjumalanna Inan¨
ˇ
na (sama kes babuloonlaste Istar) meheks
˜
¨
voi armukeseks. (Hes 8:14.) 2. Juudi puha˜
dekalendri neljas kuu ja pollumajanduska¨
˜
lendri kumnes kuu. Nimetus voeti kasutuse¨
¨
˜
le parast Babuloonia vangipolve. See kuu
¨
kestis meie kalendri jargi juuni keskpaigast
juuli keskpaigani. Vt lisa B15.
Tarsise laevad. Algselt olid need laevad,
˜
mis vanal ajal soitsid paika nimega Tarsis
¨
¨
˜
¨
(ilmselt tanapaeva Hispaania alal). Toenaoliselt hakati hiljem Tarsise laevadeks kutsuma
¨
suuri laevu, mis suutsid labida pikki vahemaid. Saalomon ja Joosafat kasutasid selliseid laevu kaubaveoks. (1Ku 9:26; 10:22;
22:48.)
¨
Tartaros. Piibli kreekakeelses osas tahendab
see vangistuselaadset alandavat olukorda.
˜
Tartarosse heideti sonakuulmatud inglid,
¨
kes Noa paevil maa peale tulid. Kirjakohas
2. Peetruse 2:4 esinev verb tartaroo, mis
˜
on tolgitud vastega „Tartarosse heitma”, ei
¨
tahenda, et pattu teinud inglid oleks hei¨
detud mutoloogilisse paika nimega Tartaros (st maa-alusesse vanglasse ja pimeduse
¨
¨
paika, kus olid vahemtahtsad jumalad). See
¨
˜
tahendab hoopis, et Jumal vottis neilt ing¨
litelt ara nende taevase positsiooni ja au¨ ¨
¨
¨
vaarsed ulesanded ning et nad on taielikus
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˜
˜
vaimses pimeduses, mistottu nad ei mois¨
ta Jumala eesmarke. Ka nende tulevik on
¨
tume, sest Piibel naitab, et nemad ja nen¨
de valitseja Saatan havitatakse igaveseks.
¨
¨
Seega tahendab Tartaros neile massumeelsetele inglitele suurimat alandust. See pole
¨
sama mis „sugavik” kirjakohas Ilmutus 20:
1–3.
˜
¨
Teerajaja. Kreeka sona esmane tahendus on
¨
„ulemjuht”. See viitab Jeesus Kristuse olulisele rollile vabastada Jumalale ustavad ini¨
mesed patu tagajarjest surmast ja juhtida
nad igavesse ellu. (Ap 3:15; 5:31; Heb 2:10;
12:2.)
˜
Teeravikujud. Kodujumalad, kelle poole mo¨ ¨
nikord poorduti ennete otsimiseks. (Hes
˜
˜
21:21.) Moned neist voisid olla inimese kuju
¨
¨
ja suurusega, teised olid aga usna vaiksed.
(1Mo 31:34; 1Sa 19:13, 16.) Arheoloogilised
leiud Mesopotaamia aladelt viitavad sellele, et isik, kelle valduses olid teeravikujud,
¨
˜
˜
omas perekonnas parimisoigust. (See vois
˜
˜
olla pohjus, miks Raahel vottis kaasa oma
isa teeravikujud.) Ehkki Iisraelis ilmselt sellist tava ei olnud, tuli teeravikujude kum˜
mardamist ette nii kohtumoistjate kui ka
¨
kuningate paevil. Neid mainitakse esemete
¨
hulgas, mille ustav kuningas Joosija havitas. (Koh 17:5; 2Ku 23:24; Ho 3:4.)
¨
Telkpuhamu. Teisaldatav telk, mida iisrael¨
lased kasutasid jumalateenimisel parast
Egiptusest lahkumist. Selles oli Jehoova le¨
pingulaegas, mis sumboliseeris Jumala kohalolu, ning see oli paigaks, kus toodi
˜
ohvreid ja teeniti Jumalat. Monikord nimetatakse seda ka kogudusetelgiks. Telgi puust
raamistik kaeti linase kangaga, millel oli
¨
kujutatud keerubeid. Telkpuhamus oli kaks
¨
ruumi: eesmist ruumi nimetati puhaks pai˜
¨
gaks ja tagumist ruumi koige puhamaks paigaks. (Jos 18:1; 2Mo 25:9.) Vt lisa B5.
¨
Tempel. Pusiehitis Jeruusalemmas, mis sai
¨
teisaldatava telkpuhamu asemel iisraellastele jumalateenimise keskuseks. Esimese
¨
templi ehitas Saalomon ja selle havitasid
¨
babuloonlased. Teise templi ehitas Serub¨
¨
˜
baabel parast Babuloonia vangipolve ning
¨
hiljem ehitas Herodes Suur selle umber.
Piiblis nimetatakse templit sageli ka Jehoova kojaks. (Esr 1:3; 6:14, 15; 1Aj 29:1; 2Aj
2:4; Mt 24:1.) Vt lisasid B8 ja B11.
Templiabilised. Heebrea keeles nethinim,
˜
˜
sona-sonalt „antud”. Viitab sellele, et nad
olid antud templiteenistusse. Templiabilised

¨
TEERAJAJA – TULEJARV
˜
¨
˜
ei olnud iisraellased. Toenaoliselt polvnesid paljud neist gibeonlastest, kelle Joosua
¨ ¨
oli maaranud „puuraiujateks ja veetoojateks
koguduse ja Jehoova altari heaks”. (Jos 9:
23, 27; 1Aj 9:2; Esr 8:17.)
¨
¨
Templipuhitsemispuha. Teise nimega hanu¨
ka. Iga-aastane puha, millega meenuta¨
ti templi taaspuhitsemist, mis toimus aas¨
tal 165 e.m.a, parast seda, kui Antiochos
¨
¨
Epiphanes oli seda ruvetanud. See puha al¨
gas 25. kislevil ja kestis kaheksa paeva. (Joh
10:22.)
¨
¨
Tevet. Juudi puhadekalendri kumnes kuu ja
˜
pollumajanduskalendri neljas kuu. Nimetus
˜
¨
¨
voeti kasutusele parast Babuloonia van¨
˜
gipolve. See kuu kestis meie kalendri jargi detsembri keskpaigast jaanuari keskpaigani. Enamasti nimetatakse seda lihtsalt
¨
„kumnendaks kuuks”. (Est 2:16.) Vt lisa B15.
ˇ
Tisri. Vt ETANIM ja lisa B15.
Topaas. Vt KALLISKIVID.
Trompet. Metallist puhkpill, mida kasutati
¨
marguandmiseks ja musitseerimiseks. Kirja¨
kohas 4. Moosese 10:2 andis Jehoova kasu
˜
valmistada kaks hobetrompetit, millega tuli
¨
anda marku rahva kokkukutsumiseks, laagri
˜ ˜
¨
teeleasumiseks voi soja valjakuulutamiseks.
˜
¨
Toenaoliselt olid need trompetid sirged, mit˜
te koverad nagu loomasarvest tehtud instrumendid. Templis kasutatud trompetite
¨ ¨
ehitus pole aga teada. Trompetihaalt mainitakse sageli ka seoses Jehoova kohtuotsus¨
¨
¨
te valjakuulutamise ja teiste tahtsate sundmustega. (2Aj 29:26; Esr 3:10; 1Ko 15:52;
Ilm 8:7–11:15.)
¨
¨
Trompetipuhumise paev. Seda puha peeti
¨
esimesel etanimil ja kuulutati valja trompe¨ ¨
tihaalega. (3Mo 23:24.) Ehkki niiviisi kuulu¨
¨
tati valja iga noorkuupaev, oli esimene eta¨
¨
nim teistest tahtsam. Sel paeval algas juudi
¨
˜
¨
pollumajanduskalendri jargi uus aasta. Uht¨
¨
lasi oli see margiks, et peagi on kaes lepitus¨
¨
paev ja lehtmajadepuha.
Truu armastus. Enamasti on selle vaste˜
˜
ga tolgitud heebrea sona hesed. See kan˜
nab endas motet armastusest, mille juurde
¨
kuulub puhendumus, laitmatus, ustavus ja
¨
sugav kiindumus. Sageli kirjeldab see armastust, mida Jumal tunneb inimeste vastu,
¨
kuid seda valjendit kasutatakse ka inimestevahelise armastuse kohta. (2Mo 34:6; Ru
3:10.)
¨
¨
˜
Tulejarv. Sumboolne koht, kus on polev
¨ ¨
vaavel ning mida nimetatakse ka „teiseks

¨
TUNNUSTAHED – VABASTUSAASTA
surmaks”. Sellesse heidetakse mittekahetsevad patustajad ja Saatan ning isegi surm
ja surmavald. Kuna Saatanale kui vaimolendile ning surmale ja surmavallale ei saa tuli
˜
¨
¨
mingit kahju teha, voib jareldada, et tulejarv
¨
¨
ei tahenda igavest piinapaika, vaid sumboli¨
seerib igavest havingut. (Ilm 19:20; 20:14,
15; 21:8.)
¨
¨
Tunnustahed. Vt IMED; VAGEVAD TEOD.
¨
Turban. Peakate, mille moodustab
pea um¨
¨
ber mahitud kangas. Ulempreester kandis
¨
peenlinast turbanit, mille esikuljele oli sinise paela abil kinnitatud puhtast kullast plaat. Kuningas kandis turbanit krooni
˜
¨
¨
all. Iiob kasutas seda sona sumboolses ta˜
˜
henduses, vorreldes turbaniga oma oigust.
(2Mo 28:36, 37; Ii 29:14; Hes 21:26.)
˜
˜
˜
Toeline Jumal. Voimalik tolkevaste heebrea˜
keelsetele sonadele El ja Elohim („Jumal”),
¨ ¨
mille ees on maarav artikkel. Paljudes koh¨ ¨
tades eristab heebrea keeles esinev maarav
˜
artikkel Jehoovat kui ainsat toelist Jumalat
ebajumalatest. (1Mo 5:22, 24; 46:3; 5Mo
4:39.)
˜
¨
Tootus. Jumalale antud puhalik lubadus mi˜
dagi teha, midagi ohverdada voi kinkida,
˜
asuda mingisse teenistusse voi loobuda millestki, mis iseenesest pole seadusega keelatud. See oli sama kaalukas nagu vanne.
(4Mo 6:2; Kog 5:4; Mt 5:33.)
˜
Tootusohver. Vabatahtlik ohver, mis toodi
˜
˜
seoses mone tootusega. (3Mo 23:38; 1Sa
1:21.)
¨
Tanuohver. Rahuohver, mis toodi Jumala kii¨
¨
tuseks ning tanu valjendamiseks tema hoolitsuse ja armastuse eest. Ohvrilooma liha ja
˜
ka hapnemata voi juuretisega valmistatud
¨ ¨
¨
¨
¨ ¨
leib soodi ara, kusjuures liha tuli ara suua
¨
juba samal paeval. (2Aj 29:31.)
¨
Turkiis. Vt KALLISKIVID.
¨
¨
Tutar. Piibliaegadel ei nimetatud tutardeks
¨
ainult otseseid naissoost jarglasi, vaid ka
˜
¨
¨
teisi. Monel juhul kutsuti tutreks naiteks ka¨
˜
sututart (Est 2:7), miniat (Ru 1:11) voi ka
˜ ¨
¨
˜
poja- voi tutretutart. Teistel juhtudel moeldi
¨
¨
tutarde all naisi uldiselt (1Mo 6:2), teatud
˜
˜
maa, rahva voi linna naisi (1Mo 24:37) voi
siis naissoost ebajumalateenijaid (Mal 2:11,
¨
allmarkus).

U

˜
Usust taganemine. Kreeka sona apostasia
˜
¨
¨
kannab endas motet mahajatmisest, hulga˜
¨
misest voi massamisest. Piibli kreekakeel-
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˜
˜
ses osas kasutatakse seda sona eelkoige
¨
˜
nende kohta,
kes
h
ulgavad
oige
jumalatee˜
nimise. (Op 11:9; Ap 21:21; 2Te 2:3.)
Uudsevili. Esimene osa uuest viljasaagist.
˜
Jehoova seaduse kohaselt toid iisraellased
uudsevilja oma saagist talle ohvrianniks.
¨
¨
¨
Hapnemata leibade puhal ja nadalatepuhal
˜
toid iisraellased rahvana Jumalale uudse¨
viljaohvri. Valjendit „uudsevili” kasutatakse
˜
¨
¨
piltlikult Kristuse ja tema voitud j˜ arelkaijate
kohta. (1Ko 15:20; 4Mo 15:21; Op 3:9; Ilm
14:4.)
¨
Uurim ja tummim. Vaiksed esemed, mida
¨
ulempreester kasutas samamoodi nagu liisku, et saada teada Jehoova tahe kogu rah¨
¨
vast puudutavates tahtsates kusimustes.
¨
Uurim ja tummim pandi ulempreestri rinna¨
¨
¨
kilbi sisse, kui ta laks telkpuhamusse. Pa¨
rast seda, kui babuloonlased Jeruusalemma
¨
havitasid, neid ilmselt enam ei kasutatud.
(2Mo 28:30; Neh 7:65.)

V
Vaarao. Egiptuse kuningate tiitel. Piiblis mainitakse nimepidi viit vaaraod, kelleks on
Siisak, Soo, Tirhaka, Neho ja Hofra. Teisi
¨
vaaraosid, kellega puutusid kokku naiteks
Aabraham, Mooses ja Joosep, nimeliselt ei
nimetata. (2Mo 15:4; Ro 9:17.)
Vaateleivad. Kaksteist leiba, mis asetati telk¨
¨
puhamu ja templi puhas paigas olevale
lauale kahte virna, kumbagi virna kuus leiba. Seal olid need otsekui Jehoova palge
ees. See Jumalale toodud ohvriand asen¨
¨
dati igal hingamispaeval varskete leibade¨
˜
˜
ga. Laua pealt aravoetud leibu voisid tavali¨ ¨ ¨
selt suua uksnes preestrid. (2Aj 2:4; Mt 12:
4; 2Mo 25:30; 3Mo 24:5–9; Heb 9:2.) Vt
lisa B5.
Vaba inimene; vabakslastu. Rooma valitsuse ajal nimetati vabaks inimeseks sel¨
list isikut, kes oli vabana sundinud ja omas
˜
seega koiki Rooma kodakondsusega kaas˜
nevaid oigusi. Vabakslastuks nimetati aga
vabastatud orja. Ametlik vabastamine andis
¨
sellisele inimesele kull Rooma kodakondsu˜
se, kuid tal polnud oigust taotleda poliitilist
ametikohta. Mitteametliku vabastamise kor¨ ¨
ral paases inimene orjusest, kuid ta ei saa˜
˜
nud koiki kodanikuoigusi. (1Ko 7:22.)
¨
Vabastusaasta. Iga viiekumnes aasta alates
˜
˜
iisraellaste joudmisest tootatud maale. Sel¨ ¨
¨
lel aastal tuli maa sooti jatta ning heebrea¨
lastest orjad vabaks lasta. Kui keegi oli pari¨
¨ ¨
tud maaomandi ara muunud, sai ta selle
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˜
vabastusaastal tagasi. See oli teatud mot¨
tes kogu aasta kestev puha, mis taastas Iisraeli rahva algse olukorra. Vastavat heebrea
˜
˜
˜
sona joovel voib tolkida ka „juubeliaasta”.
¨
¨ ¨
Joovel tahendab jaarasarve, sarve puhumisega kuulutati vabastust. (3Mo 25:10.)
˜ ¨
˜
Vadi. Joesang voi -org, mis on tavaliselt kuiv,
¨
valja arvatud vihmaperioodil. Vastav heeb˜
˜
reakeelne sona on vahel tolgitud ka vastega
˜
˜
¨
„jogi”. Moningate vadide vesi lahtus allika˜
test ja seetottu oli neis vett aastaringselt.
(1Mo 26:19; 4Mo 34:5; 5Mo 8:7; 1Ku 18:5; Ii
6:15.)
Vahemees. Kahe poole lepitaja. Piiblis nimetatakse Moosest seaduselepingu vahemeheks ja Jeesust uue lepingu vahemeheks.
(Ga 3:19; 1Ti 2:5.)
Vahimees; valvur. Keegi, kes valvab (sageli
¨ ¨
˜
oosel), et inimestele voi varale ei tehtaks
kahju, ning kes annab ohu korral hoiatussignaali. Vahimehed seisid enamasti linna¨ ¨
˜
¨
muuril voi -tornides, kust nad nagid juba
¨
kaugelt neid, kes linnale lahenesid. Piltlikus
˜
mottes olid prohvetid Iisraeli rahvale vahi¨
mehed, sest nad hoiatasid rahvast laheneva
¨
havingu eest. (2Ku 9:20; Hes 3:17.)
˜
˜
Vaim. Heebrea sonal ruahh ja kreeka so˜
nal pneuma, mida sageli tolgitakse vastega
¨
˜
¨
„vaim”, on mitu tahendust. Koik tahendused
¨
viitavad millelegi, mis on inimsilmale nahta˜
matu ja mis annab tunnistust mingi jou tegutsemise kohta. Nii seda heebrea kui ka
˜
¨
¨
kreeka sona kasutatakse jargmistes tahen˜
dustes: 1) tuul, 2) maiste olendite elujoud,
˜
¨
3) inimese sisemine joud, mis lahtub tema
¨
sudamest ning ajendab teda teatud viisil
¨ ¨
˜
¨
raakima ja tegutsema, 4) sonum, mis lahtub
¨
mingist nahtamatust allikast, 5) vaimolend
˜
¨
ja 6) Jumala tegutsev joud ehk puha vaim.
(2Mo 35:21; L 104:29; Mt 12:43; Lu 11:13.)
¨
¨
Vaimude valjakutsuja. Isik, kes enda vaitel
suhtleb surnutega; nimetatakse ka meediumiks. (3Mo 20:27; 5Mo 18:10–12; 2Ku 21:6.)
¨
¨
¨
˜
Vaks. Valjasirutatud poidla ja vaikse sorme
˜ ˜
vahekaugus pikkusmooduna. See oli 22,2
¨ ¨
sentimeetrit ehk pool tavalist kuunart. (2Mo
28:16; 1Sa 17:4.) Vt lisa B14.
¨
Vanem; vanem mees. Kupses eas mees.
˜
˜
Piiblis moeldakse aga eelkoige autoriteet¨
set meest, kes kannab vastutust uhiskonnas
˜
voi koguduses. Ilmutusraamatus kasutatak˜
se seda sona ka taevaste olendite kohta.
˜
˜
Kreeka sona presbyteros on tolgitud vaste-

VADI – VIIRUK
˜
ga „vanem” voi „kogudusevanem”, kui selle˜
ga moeldakse neid, kes on koguduse
tege˜
vuses eestvedajad. (2Mo 4:29;
Op 31:23;
¨
1Ti 5:17, 19; Ilm 4:4.) Vt ka ULEVAATAJA.
˜
Vanne. Kinnitus selle kohta, et miski on tosi,
˜
¨
˜
voi puhalik lubadus midagi teha voi tegema¨
˜
ta jatta. Sageli anti vanne endast korgemale
¨
isikule, isearanis Jumalale. Jehoova kinni˜
tas Aabrahamiga solmitud lepingut vandega. (1Mo 14:22; Heb 6:16, 17.)
Variserid. Silmapaistev judaismi sekt esimesel sajandil m.a.j. Variserid ei olnud preestri¨
soost, kuid jargisid Moosese seadust pisi¨
magi detailini ja pidasid suulist parimust
˜
sellega vordseks. (Mt 23:23.) Nad taunisid
˜
igasugust kreeka kultuuri moju ning Moo¨
˜
sese seaduse ja parimuste opetajatena oli
¨
˜
˜
neil rahva ule suur mojuvoim. (Mt 23:2–6.)
˜
Moned variserid olid ka sanhedrini liikmed.
¨ ¨
Nad suudistasid Jeesust sageli selles, et ta
¨
¨
¨
ei pea hingamispaeva, ei jargi parimusi ning
suhtleb patuste inimeste ja maksukogujate˜
ga. Monest variserist sai hiljem kristlane,
¨
¨
naiteks Tarsosest parit Saulusest. (Mt 9:11;
12:14; Mr 7:5; Lu 6:2; Ap 26:5.)
¨
˜
Veemahuti. Maasse tehtud suvend vihma- voi
¨
allikavee kogumiseks ja sailitamiseks. Enamasti olid veemahutid pealt kaetud. (2Aj
26:10.)
¨
¨
Veinilahker. Nahklahker, mis oli valmistatud
¨
˜
naiteks kitse- voi lambanahast ja mida kasutati veini hoidmiseks. Vein pandi uutesse
¨
¨ ¨
¨
nahklahkritesse, sest kaarimisel eralduv susihappegaas avaldab nahale survet. Uued
¨
¨
nahklahkrid on elastsed, kuid vanad on jai˜
gad ning lohkevad surve all. (Jos 9:4; Mt
9:17.)
¨
Viimsed paevad. Piibli prohvetikuulutustes
˜
¨
moeldakse sellega aega, kui ajaloolise taht¨
˜
susega sundmused jouavad oma haripunkti.
(Hes 38:16; Tn 10:14; Ap 2:17.) Olenevalt
˜
¨
prohvetikuulutusest voib see tahendada nii
˜
mone aasta pikkust kui ka pikemat aega.
¨
˜
Piiblis kasutatakse seda valjendit eelkoige
¨
praeguse maailma viimsete paevade kohta
¨
Jeesuse nahtamatu kohaloleku ajal. (2Ti 3:1;
Jk 5:3; 2Pe 3:3.)
Viiruk. Aromaatne vaik, mida saadakse mit˜ ˜
metelt Boswellia perekonna puudelt ja poosastelt, mis kasvavad Aafrikas ja Aasias.
˜
˜
See levitab poledes meeldivat lohna. Vii¨
˜
ruk oli telkpuhamus ja templis poletata¨
va puha suitsutusrohu koostisosa. Samuti

¨
˜
VILISTIMAA; VILISTID – UMBERLOIKAMINE
¨
pandi seda roaohvri ja puhas paigas asuvate vaateleibade peale. (2Mo 30:34–36; 3Mo
2:1; 24:7; Mt 2:11.)
Vilistimaa; vilistid. Vilistimaaks kutsuti piir˜
konda Iisraeli lounarannikul. Kreetalastest
immigrante, kes seal elasid, kutsuti vilisti¨
¨
teks. Taavet kull alistas vilistid, kuid nad jaid
iseseisvaks ning olid iisraellastega pidevalt
vaenujalal. (2Mo 13:17; 1Sa 17:4; Am 9:7.) Vt
lisa B4.
˜
˜
˜
Viljahaigus. Voidakse moelda monda taimede seenhaigust. Piiblis mainitud viljahaigus
˜
on arvatavasti harilik korrerooste (Puccinia
graminis). (1Ku 8:37.)
Viljapeks. Terade eraldamine viljapeast. Vilja
¨
peksti enamasti kasitsi kepiga. Kui tegemist
oli suuremate kogustega, kasutati abivahen¨
dit, mida vedasid loomad, naiteks viljapek˜
˜
¨
surege voi reherulli. Sellega soideti ule vilja,
mis oli maha laotatud viljapeksuplatsile (ta˜
sane ringikujuline plats korgemas tuulises
kohas). (3Mo 26:5; Jes 41:15; Mt 3:12.)
˜
˜
˜
Voidmine. Oli valamine inimese voi asja pea¨
¨
le, et sumboliseerida ametisse puhitsemist
˜
¨ ¨
voi mingiks otstarbeks maaramist. Vastava
˜
¨
heebrea sona peamine tahendus on „vede¨ ¨
likuga maarima”. Piibli kreekakeelses osas
˜
¨
kasutatakse seda sona ka seoses puha vai¨
mu valjavalamisega nende peale, kellel on
lootus elada taevas. (2Mo 28:41; 1Sa 16:13;
2Ko 1:21.)
¨
˜
˜
Valjaostja. Isik, kel oli oigus voi kohustus osta
¨
˜
lahisugulane orjusest vabaks voi osta taga˜
¨
si tema omand voi parandmaa. (3Mo 25:
¨
25–27, 47–54.) Valjaostmine oli ka seotud
¨
tavaga abielluda oma lahisugulase lesega,
¨
et anda surnud mehele jareltulija. (Ru 4:
7–10.)

˜
O

˜
¨
˜
Oigus. Piiblis tahendab „oigus” seda, mis on
˜
˜
˜ ˜
¨
oige Jumala oige ja vale
˜ moodupuu jargi.
(1Mo 15:6; 5Mo 6:25; Op 11:4; Sef 2:3; Mt
6:33.)
˜
¨ ¨
˜
Olaruu. Pollesarnane riideese,
mis kuulus
¨
preestri riietuse juurde. Ulempreester kan˜
¨ ¨
¨ ¨
dis sellist olaruud, mille peal oli 12 vaariskiviga kaunistatud rinnakilp. (2Mo 28:4, 6.) Vt
lisa B5.
˜
¨
¨
¨
Ou. Taraga umbritsetud ala telkpuhamu um˜
¨ ¨
ber; hiljem nimetati ouedeks ka muuriga
¨
˜
umbritsetud alasid templi territooriumil. Po¨
˜
letusohvrialtar asetses telkpuhamu oues ja
˜
templi siseoues. (Vt lisasid B5, B8, B11.)
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˜
Piiblis mainitakse ka ouesid, mis olid majade ja paleede juures. (2Mo 8:13; 27:9; 1Ku 7:
12; Est 4:11; Mt 26:3.)

¨
U

¨
¨
Ulempreester. Moosese seaduse jargi rahva esindaja Jumala ees ja teiste preestri¨
te ulevaataja, nimetatakse ka peapreestriks.
˜
(2Aj 26:20; Esr 7:5.) Ainult tema vois sisene¨
˜
¨
da telkpuhamu ja templi koige puhamasse
paika. Ta tegi seda vaid kord aastas, lepi¨
tuspaeval. Ka Jeesus Kristust nimetatakse
¨
ulempreestriks. (3Mo 16:2, 17; 21:10; Mt 26:
3; Heb 4:14.)
¨
Ulesminekulaul. Esineb Laulude 120–134 sis¨
sejuhatavas markuses. Ehkki vastava alg¨
¨
keelse valjendi tahenduse kohta on erisuguseid oletusi, arvavad paljud, et neid 15 laulu
¨
laulsid iisraellased siis, kui nad laksid kolme
¨
¨
iga-aastase puha ajal ules Jeruusalemma,
˜
¨
mis asub korgel Juuda magedes.
¨
¨
Ulesaratamine. Surnute ellu toomine. Kree˜
¨
¨
˜
ka sona anastasis tahendab „ules tous˜
¨
˜
ma” voi „pusti tousma”. Piiblis mainitak¨
¨
¨
se uheksat ulesaratamise juhtumit, nende
¨
hulgas seda, kuidas Jumal Jehoova ara¨
¨
tas surnuist ules Jeesuse. Ehkki teised ules¨
aratamised leidsid aset Eelija, Eliisa, Jeesu¨
¨
se, Peetruse ja Pauluse kae labi, on selgelt
¨
˜
naha, et koik need imed toimusid Jumala
¨
¨
˜
¨
vae abil. Nii oigete kui ka ulekohtuste ules¨
¨
aratamine maa peale on tahtis osa Juma¨
¨ ¨
la eesmargist. (Ap 24:15.) Piibel raagib ka
¨
¨
ulesaratamisest taevasse, nimetades seda
˜
¨
˜
„varasemaks” voi „esimeseks” ulestousmiseks. See saab osaks Jeesuse vendadele,
˜
¨
kes on voitud puha vaimuga. (Flp 3:11; Ilm
20:5, 6; Joh 5:28, 29; 11:25.)
¨
¨
¨
Ulevaataja. Mees, kelle uks peamisi ulesandeid on karjasena koguduseliikmete eest
˜
˜
¨
hoolt kanda. Kreeka sona episkopos pohita¨
¨
hendus on jarelevalve kaitsmise eesmargil.
¨
Nimetused „ulevaataja” ja „vanem” (presby¨
teros) kaivad kristlikus koguduses sama po˜
sitsiooni kohta. Sona „vanem” viitab isiku
¨
˜
¨
kupsetele loomuomadustele ning sona „ule˜
¨
vaataja” eelkoige tema ulesannetele. (Ap
20:28; 1Ti 3:2–7; 1Pe 5:2.)
¨
˜
¨
˜
Umberloikamine. Eesnaha araloikamine
˜
poisslapse voi mehe sugutilt. Jumal tegi
¨
˜
umberloikamise kohustuslikuks Aabrahami¨
le ja tema jareltulijatele, kuid kristlastelt
˜
seda ei nouta. Mitmel pool Piiblis kasutatak¨
se seda ka piltlikus tahenduses. (1Mo 17:10;
1Ko 7:19; Flp 3:3.)

Lisa A

˜
˜
˜
Piibli tolkimise pohimotted

A1

˜
Selle piiblitolke erijooned

A2

˜
Kuidas on Piibel meieni joudnud

A3

Jumala nimi Piibli heebreakeelses osas

A4

Jumala nimi Piibli kreekakeelses osas

A5

Prohvetid ja kuningad Juudas ja Iisraelis

A6

¨
Jeesuse elu peamised sundmused

A7
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A1

˜
˜
˜
Piibli tolkimise pohimotted

Piibel pandi kirja vanaheebrea, -aramea ja -kreeka
¨
¨
˜
keeles. Tanapaeval on see tervikuna voi osaliselt
˜
tolgituna olemas umbes 2600 keeles. Enamik
˜
piiblilugejatest algkeeli ei valda ja seetottu
˜
˜
˜
loevad nad tolget. Millistest pohimotetest tuleks
˜
¨
˜
Piibli tolkimisel lahtuda ja kuidas on need pohi˜
˜
motted juhtinud Piibli „Uue maailma tolke”
tegijaid?

˜
˜
˜
˜
˜
Mone arvates voimaldab rangelt sonasonaline tolge luge˜
˜
¨
˜
jal koige paremini moista algkeeltes valjendatud motteid.
˜
˜
¨
Kuid see pole alati nii. Pohjused voivad olla jargmised.
¨
˜
˙ Uhegi keele grammatika, sonavara ja lauseehitus ei vas¨
ta tapselt teise keele omale. Heebrea keele professor Sa¨
muel Driver utleb, et keeled „ei erine mitte ainult gram˜
¨
matika ja sonatuvede poolest, vaid ka . . . selle poolest,
˜
¨
˜
kuidas motetest lauseid ules ehitatakse”. Eri keelt kone˜
levad inimesed isegi motlevad erinevalt. Professor Driver
¨
˜
jatkab: „Seetottu kasutatakse eri keeltes ka erisugust
lauseehitust.”
¨
˜
˙ Kuna uhegi praeguse keele sonavara ja grammatika ei
¨
vasta tapselt Piibli heebrea, aramea ja kreeka keele oma˜
˜
˜
˜
le, oleks Piibli sonasonaline tolge ebaselge voi annaks va˜
hel edasi lausa vale motte.
˜
˜
¨
¨
˜
˜
˙ S ona voi valjendi tahendus voib soltuvalt kontekstist
muutuda.
˜
˜
˜
˜
˜
˜
Monda lauset voib olla voimalik algkeelest sona-sonalt tol¨
kida, kuid sellega tuleb olla vaga ettevaatlik.
˜
¨
˜
˜
˜
˜
Toome moned naited, kuidas sonasonalisest tolkest voib
valesti aru saada.
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˜

˙ Piiblis kasutatakse sonu „magama” ja „uni” nii tavalise

une kui ka surmaune kohta. (Matteuse 28:13; Apostlite
˜
teod 7:60.) Kontekstis, kus viidatakse surmale, voib alg˜
˜
¨
keelset sona tolkida naiteks vastetega „surmaunne sui˜
¨
¨
kuma” voi „surmaund magama”, et tanapaeva lugeja
segadusse ei satuks. ( 1. Korintlastele 7:39; 1. Tessalooniklastele 4:13; 2. Peetruse 3:4.)
¨
˙ Kirjakohas Efeslastele 4:14 kasutas apostel Paulus val˜
˜
˜
¨
jendit, mille sonasonaline tolge oleks „inimeste taringu¨
¨
¨
mang”. See algkeelne valjend viitab teiste tussamisele
¨
¨
˜
taringumangus. Enamikus keeltes pole see vihje aga sona˜
˜
¨
¨
sonalise tolke puhul arusaadav. Valjendi tahenduse saab
¨
selgemini edasi anda naiteks vastega „inimeste pettus”.
¨
¨
˙ Oma kuulsas maejutluses kasutas Jeesus valjendit, mida
˜
˜
˜
˜
on monikord tolgitud sonadega „Ondsad on vaimust vae˜
sed”. (Matteuse 5:3, 1968. a tolge.)
¨
Ent paljudes keeltes on selle val˜
˜
˜
jendi sonasonaline tolge ebasel˜
¨
ge. See voib jatta koguni mulje, et
¨
˜
need inimesed pole taie moistuse
MATTEUSE 5:3
juures. Jeesus aga tahtis inimeste˜
˜
le opetada, et neid ei tee onneli˜
˜
¨ ¨
Sona-sonalt:
kuks mitte oma f u usiliste vajaduste eest hoolitsemine, vaid see,
„vaimu poolest
kui nad tunnetavad vajadust Juvaesed”
¨
mala juhatuse jarele. (Luuka 6:20.)
¨
˜
˜
Seeparast annab tolge „need, kes
Mote: „need,
˜
˜
moistavad, et nad vajavad Jumakes moistavad,
˜
la juhatust” selle motte selgemini
et nad vajavad
edasi. (Matteuse 5:3.)
Jumala juhatust”
˜
˙ Heebrea sonal, mille vasteks on
˜
paljudes kohtades˜ „kadedus” voi
˜
„armukadedus” (Opetussonad 6:
˜
34; Jesaja 11:13), on mones kontekstis ka positiivne var˜
¨
jund. Muu hulgas voib see tahendada tulist indu, mille˜
ga Jehoova oma teenijaid kaitseb, voi seda, et ta ootab
¨ ¨
¨
oma teenijatelt jaagitut puhendumust. (2. Moosese 34:
14; 2. Kuningate 19:31; Hesekiel 5:13; Sakarja 8:2.) Sa˜
muti voib see viidata vaimustusele, mida ustavad jumalateenijad tunnevad oma Jumala ja tema teenimise suhtes,
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ning ka sellele, et nad ei salli Jumalale truuduse murdmist. (Laul 69:9; 119:139; 4. Moosese 25:11.)
˜
¨
¨
˙ Heebreakeelne sona, mille vasteks on uldjuhul „kasi”, on
¨
¨
˜
vaga laia tahendusega. Olenevalt kontekstist voib seda
˜
¨
˜
˜
¨
tolkida ka naiteks „voim” voi
aelisus”. (2. Saamueli
˜ „heldek
˜
8:3; 1. Kuningate 10:13; Opetussonad 18:21.) Eestikeel˜
˜
˜
ses „Uue maailma tolkes” on seda sona tolgitud paljude
vastetega.
¨
˜
Seega tahendab Piibli tolkimine midagi enamat kui vaid
˜
¨
˜
algkeelse sona jarjepidevat asendamist sama vastega. Tol˜
˜
kijal on vaja hoolikalt kaaluda, millised sonad annavad koige paremini edasi algkeelse teksti
˜
motte. Lauseid moodustades tuleb
arvestada ka sihtkeele grammatikareeglitega, et tekstist oleks kerge
˜
aru saada.

Heebreakeelse sona
˜
jad tolkevasteks on
¨
¨
uldjuhul „kasi”,
kuid olenevalt
˜
kontekstist voib
¨
see tahendada
˜
ka „voimu”,
¨
„heldekaelisust”
˜
voi midagi muud

Samas tuleks hoiduda teksti liiga
¨
˜
vabast umbers onastamisest. Kui
˜
tolkija parafraseerib Piibli teksti
¨
˜
oma arusaamise jargi, voib ta sel˜
˜
le motet moonutada. Ta voib eks˜
likult lisada tolkesse oma arvamu¨
˜
¨
se algteksti tahendusest voi jatta
¨
valja algtekstis sisalduvaid olulisi
¨
˜
uksikasju. Ehkki vabatolked paelu˜
vad lugejaid oma ladususega, voib
˜
nende liiga vaba sonastus algteksti
˜
¨
motet hagustada.
˜
˜
˜
˜
˜
Tolget voivad kergesti mojutada ka tolkija seisukohad ope¨
¨
¨
tuslikes kusimustes. Naiteks utleb Matteuse 7:13: „Lai on
¨
˜
˜
tee, mis viib havingusse.” Moned tolkijad, keda ilmselt on
˜
˜
mojutanud nende enda uskumused, kasutavad siin sona
˜
˜
¨
¨
„porgu”, ehkki kreeka sona tahendab tegelikult havingut.
˜
Piiblitolkija peaks arvestama sellega, et Piibel pandi kir¨
¨ ¨
ja tavalises, igapaevases keeles, mida raakisid lihtsad
˜
inimesed, nagu pollumehed, karjased ja kalamehed. (Ne¨
˜
hemja 8:8, 12; Apostlite teod 4:13.) Jarelikult on hea tolge
˜
selline, mis voimaldab erisuguse taustaga siirastel inimes˜
˜
tel Piibli sonumist aru saada. Selliste sonade asemel, mida
˜
¨
tavainimesed harva kasutavad, tuleks tolkes uldjuhul eelis1720

¨
˜
¨
tada selgeid, igapaevaseid ja kergesti moistetavaid valjendeid.
¨ ¨
˜
˜
˜
Mitmed nu udisaja piiblitolkijad on pohjendamatult votnud
˜
¨
˜
¨
endale oiguse jatta Jumala nimi Jehoova tolgetest val¨
ja, ehkki see nimi on vanades piiblikasikirjades olemas.
˜
(Vaata lisa A4.) Paljudes tolgetes on see nimi asendatud
¨
˜
˜
¨ ¨
¨
naiteks tiitliga „Issand” ja moned tolked pu uavad hagus¨
˜
tada fakti, et Jumalal uldse on nimi. Jeesuse palvesonad
˜
˜
˜
salmides Johannese 17:6 ja 26 kolavad mones tolkes nii:
„Ma olen ilmutanud sind inimestele, keda sa oled andnud
¨
mulle maailmast” ja „Ma olen neile naidanud sind”. Kuid
¨
˜
tapsem tolge oleks „Ma olen avaldanud su nime inimestele, kelle sa oled andnud mulle” ja „Ma olen andnud neile
teada sinu nime”.
˜
¨
˜
„Uue maailma tolke” esimese ingliskeelse truki eessonas
¨
˜
˜
on kirjas: „Meie puhakirjatolge ei ole vabatolge. Oleme
¨ ¨
˜
˜
¨ ¨
pu udnud olla sonasonalised, kui nu udisaegne inglise keel
˜
˜
˜
˜
seda voimaldab, ent mitte siis, kui sonasonaline tolge oleks
¨
˜
˜
kohmakas ning ahmastaks selle tottu algteksti motet.” See˜
¨ ¨
ga on „Uue maailma tolke” komitee pu udnud kasutada
˜
¨
˜
sonu ja valjendeid, mis annavad edasi algkeele hongu, kuid
¨
˜
˜
˜
valtinud sonastust, mis kolab kummaliselt voi ei edasta
˜
˜
˜
˜
oiget motet. Seetottu on see piiblitolge kergesti arusaadav
˜
¨
˜
ning lugeja voib olla kindel, et Jumalalt lahtuv sonum on
ustavalt edasi antud. ( 1. Tessalooniklastele 2:13.)

¨ ¨
˜
Usaldusvaarne piiblitolge . . .
¨
peab puhaks Jumala nime ja kasutab seda kohtades,
kus see Piibli algtekstis esineb (Matteuse 6:9),
¨
¨
˜
˙ annab tapselt edasi Jumalalt l ahtunud algse s onumi
(2. Timoteosele 3:16),
¨
˜
˙ j argib algteksti s onastust ja struktuuri, kui see sihtkeeles
˜
on voimalik,
˜
˜
¨
˜
˙ annab selgelt edasi algkeelse s ona voi valjendi motte,
˜
˜
˜
˜ ¨
kui sonasonaline tolge oleks eksitav voi ahmane,
˜
˙ on loomulikus, kergesti moistetavas keeles, mida on hea
lugeda (Nehemja 8:8, 12).
˙
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A2

˜
Selle piiblitolke erijooned
Inglise keeles anti Piibli kreekakeelse osa „Uue maailma
˜
¨
tolge” valja 1950. aastal ja tervikpiibel 1961. aastal. Sel˜
lest ajast alates on seda algkeeltest tehtud tolget, mis
¨
˜
on tapne ja samas ladusas keeles, tolgitud rohkem kui
˜
¨
120 keelde ja neid tolkeid on lugenud kumned miljonid
¨
˜
inimesed. Kaesoleva eestikeelse piiblitolke aluseks on
¨
2013. aasta uuendatud ingliskeelne valjaanne.
˜
˜
¨
Piibli „Uue maailma tolke” komitee moistab, kui tahtis on
¨
¨
kasutada sellist keelt, mis puudutaks tanapaeva lugeja
¨
¨
˜
˜
sudant. Seeparast on selle tolke stiilis ja sonavalikus
¨
¨
˜
˜
lahtutud jargmistest pohimotetest.
¨
¨
¨
˙ Tanapaevane ja arusaadav keel. Naiteks
eesti piibli˜
˜
tolgete traditsioonilise tolkevaste „Issand” asemel on
¨
˜
kaesolevas tolkes kasutatud vastet „isand” (Matteuse
˜
˜
22:44) voi „Isand” (Heebrealastele 12:14), „oela” asemel „jumalatu” (Laul 1:4) ja „helduse” asemel „truu ar¨
¨
mastus” (2. Moosese 34:6), et tanapaeva lugeja saaks
˜
algteksti mottest paremini aru.
¨
˙ Selged Piibli valjendid. Eestikeelsetes Piiblites on
˜
ˇ
˜
˜
heebrea sona nefes ja kreeka sona psykhe sageli tol¨
¨
gitud vastega „hing”. Tanu sellele naeb lugeja, kuidas piiblikirjutajad, keda juhtis Jumala vaim, neid alg˜
˜
keelseid sonu kasutasid. Kontekstist olenevalt voivad
˜
¨
need sonad tahendada 1) inimest, 2) inimese elu,
˜
¨
3) elusolendit, 4) himu voi isu ja 5) surnut. Kuna ta¨
˜
napaeva eesti keeles pole sona „hing” selline kasu˜
tus enam nii levinud, on selles tolkes need algkeel˜
˜
¨
˜
sed sonad tolgitud konteksti jargi ja monel juhul on
˜
¨
¨
sona „hing” allmarkuses. (Vaata naiteks 1. Moosese 1:
˜
˜
20; 2:7; 3. Moosese 19:28; Laul 24:4; Opetussonad
˜
¨
˜
24:14.) Kuid monedes valjendites ning poeetilistes voi
˜
˜
tuntud salmides esineb sona „hing” pohitekstis, kuhu
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¨
˜
˜
on vahel lisatud allmarkus teise voimaliku tolkevaste˜
˜
ga. (Opetussonad 2:10; Hesekiel 18:4; Matteuse 10:
28; 22:37.)
˜
Nagu heebrea ja kreeka keeles on ka eesti keeles sonal
¨
˜
˜
¨
„suda” nii sonasonaline kui ka piltlik tahendus, mis˜
˜
˜
tottu on see enamasti pohitekstis. Kuid mones salmis,
˜
kus mote poleks muidu arusaadav, on kasutatud selge˜
¨
˜
˜
mat vastet. Naiteks Opetussonade raamatus on pohi˜
tekstis kasutatud sona „meeletu”, kuid esimeses kohas,
¨
¨
kus see esineb, on allmarkuses loodud seos sudamega.
˜
˜
¨
˜
(Opetussonad 6:32.) Samamoodi on konteksti jargi tol˜
˜
¨
gitud ka moned teised sonad, naiteks „sarv”, „liha” ja
˜
„rasv”. (Iiob 16:15; 19:22; Laul 63:5.) Monede selliste
˜
˜
sonade kohta leiab rohkem infot „Sonaseletustest”.
˜
Traditsioonilise vaste „rist” asemel on selles tolkes ka˜
˜
sutatud sonu „piinapost” (kreeka keeles stauros) voi
˜
„post” (kreeka keeles xylon). Pole mingeid toendeid sel˜
¨ ¨
le kohta, et kreeka sona stauros, mida kasutati, raakides
¨
Jeesuse hukkamisest, tahendaks risti, mis oli paganlik
¨
¨
sumbol ja oli kaibel juba palju sajandeid enne Kristust.
¨
˜
Klassikalises kreeka keeles tahendas sona stauros liht˜
salt posti, teivast voi vaia. Piiblikirjutajad panid Piibli
¨
kreekakeelse osa kirja kreeka uhiskeeles. Nad kasutasid
˜
¨
sona stauros samas tahenduses, nagu seda kasutati
˜
klassikalises kreeka keeles. Nimelt motlesid nad selle˜
ga tavalist posti voi teivast, millele ei olnud kinnita˜
tud mitte mingisugust poikpuud. (Matteuse 27:32; Mar˜
kuse 15:30.) Piiblikirjutajad kasutasid ka sona xylon,
¨ ¨
¨
kui nad raakisid hukkamisvahendist, mille kulge Jeesus
¨
¨
˜
naelutati. See naitab, et tegu oli pustise, ilma poikpuu¨
ta postiga, sest just seda xylon antud kontekstis tahendab. (Apostlite teod 5:30; Galaatlastele 3:13; 1. Peet¨
ruse 2:24.) Seega tahendavad nii stauros kui ka xylon
˜
posti, mitte risti. Kuna aga Jeesus kasutas sona stau¨
¨
¨
ros, et kirjeldada oma jarelkaijate kannatusi, habi ja pii˜
˜
na (Matteuse 16:24), on sona stauros tolgitud vastega
„piinapost”, xylon aga vastega „post”.
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¨
Selle valjaande teised erijooned

¨
¨
¨
Kaesolevas valjaandes on umbes 4000 allmarkust. Need
¨
¨
on uldjoontes jaotatud jargmiselt.
˜
„Voib
˜
tolkida ka”

„Teine
˜
voimalik
¨
t ahendus”
˜
„Sona˜
sonalt”
¨
Tahendus ja
taustinfo

˜
Heebrea-, aramea- voi kreekakeelse teksti
˜
¨
alternatiivne tolge, mis annab uldjoontes
˜
edasi sama motte. (Joosua 1:8, „loe seda
˜
mottega”; Koguja 12:13, „karda Jumalat”.)
˜
Algteksti alternatiivne tolge, mis annab edasi
˜
˜
erineva, kuid siiski oige motte. (1. Moosese
21:6, „naerab koos minuga”; Sakarja 14:21,
„kaananlane”.)
˜
Heebrea-, aramea- voi kreekakeelse teksti
˜
˜
˜
˜
˜
¨
sonasonaline tolge voi algteksti pohitahendus. (1. Moosese 29:31, „ei armastatud”;
Jeremija 1:11, „mandlipuu”.)
¨
Nimede tahendus (1. Moosese 3:17, „Aadam”;
2. Moosese 15:23, „Maara”); info raha- ja
˜ ˜ ¨
¨ ¨
mootuhikute kohta (1. Moosese 6:15, „kuu˜
nar”); asesonade selgitus (1. Moosese 49:25,
˜
„tema”); viited lisadele ja „Sonaseletustele”
(Koguja 9:10, „surmavald”; Matteuse 5:22,
„Gehenna”).

˜
Piibli alguses olev osa „Sissejuhatus Jumala S onale”
¨
˜ ˜
¨
aitab saada ulevaate Piibli pohiopetustest. Kohe parast Piibli viimast raamatut on „Piibliraamatute tabel”,
˜
„Erinevused salmide numeratsioonis“, „Sonaregister”
˜
˜
ja „S onaseletusi”. Viimane aitab lugejal moista valitud
˜
¨
¨
sonu ja valjendeid Piibli kontekstis. Lisas A on jargmi˜
˜
˜
˜
sed osad: „Piibli tolkimise pohimotted”, „Selle piiblitolke
˜
erijooned”, „Kuidas on Piibel meieni joudnud”, „Jumala
nimi Piibli heebreakeelses osas”, „Jumala nimi Piibli kreekakeelses osas”, „Prohvetid ja kuningad Juudas
¨
ja Iisraelis” ning „Jeesuse elu peamised s undmused”.
¨ ¨
Lisas B on kaardid, joonised ja muu vaart info hoolsatele piibliuurijatele.
¨ ¨
¨
Iga piibliraamatu ees on l uhiulevaade peatukkide sisust.
¨
Sinna lisatud peatuki- ja salminumbrid aitavad vajaliku
¨
koha piibliraamatus ules leida.
¨
¨
Iga lehekulje keskel on veerg ristviidetega. Selles valja¨
andes on ligi 60 000 ristviidet. Ristviited naitavad
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˜
mingit laadi seoseid kahe voi enama piiblisalmi vahel.
¨
Peamised seosed on jargmised: paralleeljutustused (sa¨
¨ ¨
mast sundmusest on raagitud eri kohtades), sarnased
¨
¨
sundmused, prohvetikuulutus ja selle taitumine, sarna˜
˜
sed motted, tsitaadid, selgitavad kirjakohad, seadus voi
˜
˜
pohimote ja selle rakendus, ajalooline, biograafiline ja
geograafiline info.
¨
Ristviited naitavad, et peaaegu igat Piibli seika kinnitab
¨
¨
˜
˜
vahemalt uks lisatoend. Ristviidete hoolikas vordlemine
¨
¨
ja allmarkuste uurimine aitab naha, et 66 piibliraama˜
¨
tut on omavahel kooskolas ning moodustavad kokku uhe
˜
terviku — raamatu, mis on Jumalalt. Koik see aitab Piib¨
˜
lit sugavuti moista.
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A3

˜
Kuidas on Piibel meieni joudnud
Piibli autor on ise hoolitsenud selle eest,
¨
et see raamat sailiks. Ta on lasknud
¨
˜
kirja panna jargmise motte:
˜
¨
„Meie Jumala sona
pusib
igavesti.”
(Jesaja 40:8.)

¨
¨
Ehkki meie ajani pole sailinud uhtegi Piibli heebrea- ja ara¨
meakeelse osa1 ega kreekakeelse osa originaalkasikirja, on
¨
˜
˜
¨
see vaide siiski tosi. Kuidas me voime olla kindlad, et tana¨
¨
paeva Piibli sisu vastab sellele, mis oli kirjas algsetes kasikirjades?
˜
¨
JUMALA
SONA SAILIMISE EEST KANDSID HOOLT
¨
UMBERKIRJUTAJAD
¨
Piibli heebreakeelse osa puhul peitub vastus sellele kusimuse¨
le iidses tavas, mille seadis sisse Jumal. Nimelt kaskis ta teha
¨
¨
˜
tekstist arakirju.2 Naiteks pidid koik Iisraeli kuningad Jehoo¨
va juhendite kohaselt tegema endale arakirja Moosese seadusest. (5. Moosese 17:18.) Peale selle kohustas Jumal leviite
¨
˜
Moosese seadust sailitama ja rahvale opetama. (5. Moosese
¨
¨
˜
31:26; Nehemja 8:7.) Parast Babuloonia vangipolve kujunes
¨
¨
¨
valja ruhm umberkirjutajaid, keda nimetati ka kirjatundjateks
¨
(heebrea keeles soferim). (Esra 7:6, allmarkus.) Aegade jooksul tegid nad Piibli heebreakeelse osa 39 raamatust lugematul hulgal koopiaid.
¨
¨
¨
Sajandite valtel tehti neist raamatutest arakirju piinliku tap¨
susega. Keskajal kandis seda traditsiooni edasi ruhm juu¨
di kirjatundjaid, keda nimetati masoreetideks. Vanim taielik
¨
¨
masoreetide kasikiri on Codex Leningradensis, mis parineb
1 Edaspidi lihtsalt Piibli heebreakeelne osa.
¨
˜
2 Kasikirjadest oli vaja teha koopiaid muu hulgas seetottu, et originaalid olid ker¨
gesti havinevast materjalist.
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˜
aastast 1008 voi 1009. Ent 20. sajandi keskel leiti Surnume¨
˜
re kirjarullid, mille hulgas oli umbes 220 kasikirja voi frag¨
¨
menti Piiblist. Need kasikirjad on ule tuhande aasta vanemad
˜
kui Codex Leningradensis. Surnumere kirjarullide vordlemi˜
ne Codex Leningradensis’ega kinnitab olulist tosiasja: ehkki
˜
˜
Surnumere kirjarullide sonastus on mones kohas veidi erinev,
˜
¨
˜
ei mojuta ukski neist erinevustest teksti motet.
Kuidas on lugu nende 27 raamatuga, mis moodustavad Piibli kreekakeelse osa? Nende kirjapanijad olid Jeesus Kristuse
¨
¨
apostlid ja teised tema esimesed jungrid. Algkristlased jargisid juudi kirjatundjate traditsiooni ja tegid neist raamatutest
koopiaid. (Koloslastele 4:16.) Ehkki Diocletianus ja teised Roo¨ ¨
¨
ma keisrid puudsid kogu varakristlikku kirjandust havitada, on
¨
¨
meie ajani sailinud tuhandeid fragmente ja kasikirju.
˜
Kristlikke kirjutisi tolgiti ka teistesse keeltesse. Esimesed
˜
¨
piiblitolked tehti naiteks armeenia, etioo¨ ¨
pia, gruusia, kopti, ladina ja suuria keelde.

˜
¨
„Voib kindlalt oelda,

MILLISED
¨
˜
˜ HEEBREA JA KREEKA TEKSTID
et mitte uhtegi teist
VOTTA TOLKE ALUSEKS?
¨ ¨
muistset kirjatood
˜
¨
¨
Koik Piibli vanad kasikirjad ei ole tapselt
¨
¨
˜
pole nii tapselt
uhesuguse sonastusega. Kuidas siis teaedasi antud”
da saada, mis oli kirjas originaaltekstis?
˜
˜
˜
Vordluseks voib tuua olukorra, kus opeta˜
¨
ja palub sajal opilasel uks raamatu pea¨
¨
¨
¨
tukk umber kirjutada. Isegi kui selle peatuki originaal laheks
˜
˜
hiljem kaduma, voimaldaks saja koopia vordlemine algse teks˜
˜
¨ ¨
ti siiski kindlaks teha. Iga opilane voib kull umberkirjutamisel
¨ ¨
˜
¨
˜ ˜
eksida, kuid on aarmiselt ebatoenaoline, et koik opilased teek¨
˜
˜
sid tapselt samu vigu. Ka siis, kui opetlased vordlevad omavahel tuhandeid fragmente ja koopiaid vanadest piibliraama¨
˜
¨
tutest, avastavad nad umberkirjutajate vead ja voivad valja
˜
selgitada algse sonastuse.
˜
˜
Kui kindlad me voime olla selles, et Piibli originaalteksti mot˜
ted on joudnud meieni muutumatult? Kommenteerides Piibli
˜
˜
heebreakeelse osa teksti, lausus opetlane William Green: „Voib
¨
¨
¨ ¨
kindlalt oelda, et mitte uhtegi teist muistset kirjatood pole nii
¨
tapselt edasi antud.” Piibli kreekakeelse osa, niinimetatud uue
˜
¨
testamendi kohta on piibliopetlane Frederick Bruce oelnud:
˜
„Uue Testamendi kirjutiste kohta leidub rohkem toendusmaterjali kui paljude klassikaliste autorite kirjutiste kohta. Ometi
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Jesaja raamatu
¨
40. peatukk
Surnumere kirjarullides
(dateeritud ajavahemikku
125–100 e.m.a)
˜
Selle vordlemisel
¨
heebrea kasikirjadega,
¨
mis parinevad umbes
tuhat aastat
hilisemast ajast, leiti
¨
ainult vaikseid erinevusi,
millest enamik puudutas
kirjapilti

Jesaja raamatu
¨
40. peatukk Aleppo
¨
Codex’is, mis on uks
olulisi masoreetide
¨
kasikirju (umbes
aastast 930 m.a.j)
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¨
¨
ei tule kellelgi pahe viimaste autentsust kusitavaks pidada.”
Ta lisas: „Kui Uus Testament oleks ilmaliku sisuga raamat, ei
kahtleks selle autentsuses keegi.”
Heebrea alustekst. Piibli heebreakeelse osa „Uue maailma
˜
¨
tolke” esialgse ingliskeelse valjaande ( 1953–1960) aluseks
on Rudolf Kitteli Biblia Hebraica. Heebrea teksti uuendatud
¨
valjaanded Biblia Hebraica Stuttgartensia ja Biblia Hebraica
Quinta kajastavad Surnumere kirjarullide ja teiste muistsete
¨
˜
¨ ¨
kasikirjade pohjal tehtud uurimistoo hiljutisi tulemusi. Need
¨
¨
˜
valjaanded jargivad pohitekstis Codex Leningradensis’t ning
¨
˜
lisavad allmarkustes alternatiivseid sonastusi sellistest allikatest nagu Samaaria Pentateuh, Surnumere kirjarullid, kreekakeelne Septuaginta, arameakeelne Targum, ladinakeelne
¨ ¨
ˇ
˜
Vulgata ja suuriakeelne Pe sitta. Ingliskeelse „Uue maailma tol¨
ke” 2013. aasta uuendatud valjaande koostamisel on kasutatud nii Biblia Hebraica Stuttgartensia’t kui ka Biblia Hebraica
Quinta’t.
˜
Kreeka alustekst. Kui opetlased Brooke Westcott ja Fenton
˜
Hort koostasid 19. sajandi lopus kreeka standardteksti, mis
˜
¨
˜
oleks voimalikult originaalilahedane, vordlesid nad tol ajal
¨
olemas olnud Piibli kasikirju ja fragmente. Sellest standard¨
˜
tekstist lahtus ka tolkekomitee, kes 20. sajandi keskel tegi
˜
ingliskeelse „Uue maailma tolke”. Kasutati ka teisi varajasi
¨ ¨
¨
¨
papuuruskasikirju, mis arvatakse parinevat 2. ja 3. sajandist
¨
˜
¨
m.a.j. Parast seda on aga saanud opetlastele kattesaadavaks
¨ ¨
¨
˜
veel rohkem papuuruskasikirju. Lisaks peegeldavad
opetlaste
¨
¨
viimase aja uurimistoid Nestle’i ja Alandi ning Uhinenud Piibliseltside standardtekstid. Osaliselt kajastuvad need avastused
¨
¨
ka kaesolevas valjaandes.
˜
˜
Nende standardtekstide pohjal on ilmnenud, et moned Piib˜
li kreekakeelse osa salmid, mis esinevad vanemates tolge¨
tes, nagu naiteks ingliskeelses „King James Versionis”, on
¨
¨
tegelikult hiljem umberkirjutajate lisatud. Piibli originaalkasi¨
kirjades neid polnud. Kuna uldiselt tunnustatud salmijao¨
˜
tus kujunes valja juba 16. sajandil, pohjustab nende salmide
¨
¨
¨
¨
valjajatmine tanapaeval paljude Piiblite salminumeratsioonis
¨
lunki. Need salmid on Matteuse 17:21; 18:11; 23:14; Markuse
7:16; 9:44, 46; 11:26; 15:28; Luuka 17:36; 23:17; Johannese
5:4; Apostlite teod 8:37; 15:34; 24:7; 28:29 ja Roomlastele
¨
˜
¨
¨
¨
16:24. Kaesolevas tolkes on valjajaetud salmide juures allmarkus.
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Samuti on leidnud kinnitust, et Markuse evangeeliumi 16. pea¨
˜
˜
¨
˜
˜
tuki pikk loppsona (salmid 9–20) ja luhike loppsona ning sal¨
mid Johannese 7:53–8:11 ei esinenud originaalkasikirjades.
˜
˜
Seetottu neid salme selles tolkes pole.1
˜
¨
Ingliskeelse „Uue maailma tolke” 2013. aasta uuendatud valja¨
˜
˜
andes, millel kaesolev tolge pohineb, on tehtud teisigi muu˜
˜
datusi, et see oleks kooskolas alustekstiga, mida opetlased
˜
¨
¨
˜
˜
¨
peavad koige originaalilahedasemaks. Naiteks kolab mone ka¨
¨
sikirja jargi Matteuse 7:13 nii: „Minge sisse kitsast varavast,
¨
¨
sest avar on varav ja lai on tee, mis viib havingusse.” Eelmistes
˜
¨
¨
„Uue maailma tolke” valjaannetes fraasi „on varav” ei olnud.
¨
˜
¨
˜
¨
Kuid kasikirjade pohjalikuma uurimise kaigus jouti jareldu¨
˜
sele, et fraas „on varav” oli originaaltekstis olemas. Seetottu
¨
˜
esineb see ka kaesolevas tolkes. Niisuguseid muudatusi on
¨
teisigi, kuid tegemist on siiski vaikeste muudatustega, mis ei
˜
˜
˜
˜
mojuta Jumala Sona pohisonumit.
˜
1 Lisainfot selle kohta, miks nende salmide ehtsuses kaheldakse, voib leida
˜
¨
ingliskeelse „Uue maailma tolke” lisamaterjaliga valjaandest, mis ilmus
1984. aastal.

¨ ¨
¨
Papuuruskasikiri,
¨
millel on naha
2. Korintlastele 4:13–5:4
(umbes aastast 200 m.a.j)
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A4

Jumala nimi
Piibli heebreakeelses osas

¨
Jumala nimi, mida heebrea keeles tahistatakse nelja konsonandiga 565 , esineb Piibli heebreakeelses osas ligi 7000 korda.
˜
Selles tolkes on need neli konsonanti ehk tetragramm antud
edasi nimekujuga Jehoova. See on Piib˜
lis koige sagedamini esinev nimi. Piibli¨ ¨
kirjutajad kasutavad Jumalast raakides ka
˜
mitmeid kirjeldavaid nimetusi, nagu Koik˜
˜
˜
voimas, Koigekorgem ja Isand, kuid tetraJumala nimi
gramm on ainus Jumala kohta kasutatav
vanaheebrea
isikunimi.

kirjas,

mis oli kasutusel
Nimi Jehoova pandi Piiblisse kirja Jumala
¨
¨
enda juhtimisel. Naiteks lasi Jumal prohenne Babuloonia
¨
¨
¨
˜
˜
vet Joelil tahendada ules jargmised sonad:
vangipolve
¨
¨ ¨
„Igauks, kes hu uab appi Jehoova nime,
¨ ¨
paastetakse.” (Joel 2:32.) Jumala juhtimi¨
sel kirjutas uks laulukirjutaja: „Sina, kelle
¨
˜
nimi on Jehoova, sina uksi oled korgeim
¨
ule kogu maa.” (Laul 83:18.) Jumala nimi
Jumala nimi
¨
esineb ainuuksi Laulude raamatus umbes
heebrea kirjas,
700 korda. See raamat koosneb luulevormis oli kasutusel
mis tekstidest, mida Jumala rahva seas
¨
¨
lauldi ja loeti. Miks on siis Jumala nimi
parast Babuloonia
˜
¨
¨
˜
paljudest piiblitolgetest valja jaetud? Miks
vangipolve
¨
˜
kaesolevas tolkes kasutatakse just nime¨
kuju Jehoova? Mida nimi Jehoova tahendab?
˜
¨
¨
˜
Miks on see nimi paljudest piiblitolgetest valja jaetud? Pohjusi
˜
˜
˜
¨ ¨
on erinevaid. Monede arvates pole koikvoimsast Jumalast raaki˜
˜
miseks mingit isikunime vaja. Teisi voib olla mojutanud juudi traditsioon, mille kohaselt hoidutakse Jumala nime lausumast, sest
¨
¨
kardetakse teotada selle puhadust. Kolmandad jallegi on seisu˜
¨ ¨
kohal, et kuna Jumala nime oiget haaldust ei teata, on parem ka˜
˜
sutada austavaid nimetusi, nagu Issand voi Jumal. Need pohjen˜
¨
dused pole aga piisavalt veenvad. Miks voib nii oelda?
¨
˜
˜
¨ ¨
˙ Need, kes vaidavad,
et koikvoimsast Jumalast raakimiseks
˜
pole isikunime vaja, ignoreerivad tosiasja, et vanades Piibli
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¨
˜
Valjavote Surnumere kirjarullide seast leitud Laulude raamatust,
mis on dateeritud esimese sajandi esimesse poolde (m.a.j). Tekst on
¨
¨
˜
sellises heebrea kirjas, mida kasutati parast Babuloonia vangipolve,
˜
kuid tetragramm on koigis esinemiskohtades vanaheebrea kirjas

1732

¨
¨
kasikirjades (ka neis, mis on sailinud ajast enne Kristuse
¨
sundi) on Jumala isikunimi olemas. Nagu eespool mainitud, pandi Jumala isikunimi tema juhtimisel Piiblisse kirja
umbes 7000 korda. On ilmne, et Jumal tahab, et me tema
nime teaksime ja seda ka kasutaksime.
˜
˙ Tolkijad,
kes austusest juudi traditsiooni vastu Jumala
˜
¨
¨
¨
nime Piiblist korvaldavad, jatavad tahelepanuta vaga oluli˜
se tosiasja. Nimelt, ehkki paljud juudi kirjatundjad keeldu¨
¨
˜
sid Jumala nime valja utlemast, ei korvaldanud nad seda
¨
¨
Piibli kasikirjadest. Surnumere lahedalt Kumranist leitud
¨
¨
vanades kasikirjades esineb Jumala nimi palju kordi. Nai˜
tamaks, kus Jumala nimi algtekstis esineb, kirjutavad mo˜
˜
¨
ned piiblitolkijad neis kohtades sona ISSAND suurtahte¨
˜
dega. See tekitab aga kusimusi. Kui tolkijad tunnistavad,
¨
et Jumala nimi esineb Piibli kasikirjades tuhandeid kordi,
˜
siis miks on nad votnud endale vabaduse see nimi millega˜
¨
¨
˜
gi asendada voi Piiblist hoopis valja jatta? Mis oigusega
˜
¨
nad seda teevad? Ainult nemad ise voivad neile kusimustele vastata.
¨
˙ Need, kes vaidavad,
et Jumala nime ei tohiks kasutada,
¨ ¨
kuna selle haaldus pole teada, kasutavad siiski vabalt nime
¨ ¨
¨
Jeesus. Esimesel sajandil haaldasid aga Jeesuse jungrid
¨
¨
nime Jeesus teistmoodi kui enamik kristlasi tanapaeval.
¨ ¨
˜
¨
ˇ
Juudikristlased haaldasid Jeesuse nime toenaoliselt jesua
˜
¨
ˇ
ning sona „messias” (mis tahendab „kristus”) masiahh.
˜
Kreeka keelt konelevatele kristlastele oli ta Iesus Khristos
˜
ja ladina keele konelejatele Iesus Christus. Jumala juhtimi¨
sel talletati Piiblisse selle nime kreekakeelne vorm. See nai˜
tab, et esimese sajandi kristlaste meelest oli moistlik ka¨
˜
sutada oma keeles tavaparast nimekuju. Nondasamuti on
˜
˜
Piibli „Uue maailma tolke” komitee meelest moistlik kasu¨ ¨
tada nimekuju Jehoova, ehkki vanaheebrea keeles haaldati
Jumala nime teistmoodi.
˜
Miks kasutab „Uue maailma tolge” just nimekuju Jehoova? Ees¨
ti keeles vastavad tetragrammi neljale tahele 565 konsonandid
¨
¨ ¨
JHVH. Tetragrammis pole taishaalikuid, kuna vanaheebrea keeles vokaale kirja ei pandud. Ajal, kui vanaheebrea keel oli iga¨
˜
˜
˜
¨
paevane konekeel, oli lugejail kerge lisada sonadesse oiged tais¨ ¨
haalikud.
¨
Umbes tuhat aastat parast Piibli heebreakeelse osa valmimist
˜
˜
¨ ¨
¨
¨
loid juudi opetlased haaldusmarkide susteemi, mille abil sai
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Jumala nimi kirjakohas
1. Moosese 15:2
William Tyndale’i
˜
Pentateuhi tolkes ( 1530)

¨
¨
¨ ¨
naidata, milliseid taishaalikuid heebrea keele lugemisel kasutada. Selleks ajaks oli aga paljusid juute haaranud ebausk, et on
¨
¨
¨
vale Jumala nime valja oelda, ja seeparast kasutasid nad sel¨
¨
le nime asemel teatavaid valjendeid. Naib, et tetragrammi kirjutamisel lisasid nad neile neljale konsonandile vokaalid, mis
¨
esinesid Jumala nime asemel kasutatavates valjendites. See¨
¨
¨
˜
˜
parast pole vokaalimarkidega kasikirjade pohjal voimalik kind¨ ¨
˜
laks teha, kuidas seda nime heebrea keeles algselt haaldati. Mo¨ ¨
ned
arvavad, et seda haaldati jahve, kuid on ka teisi arvamusi.
¨
Uhes Surnumere kirjarullis, milles on katkend 3. Moosese raamatust kreeka keeles, on Jumala nime translitereeringuks Iao.
Vana aja kreeka kirjameeste tekstidele tuginedes on pakutud
¨
¨ ¨
˜
¨
valja ka haaldusvorme iae, iabe ja iaue. Siiski pole pohjust uht˜
ki vormi ainuoigeks pidada, kuna see, kuidas Jumala teenijad
¨ ¨
tema nime heebrea keeles haaldasid, pole teada. ( 1. Moosese
13:4; 2. Moosese 3:15.) Me teame aga seda, et Jumal kasutas
¨ ¨
oma rahvaga suheldes oma nime sageli ning et iisraellased poordusid tema poole nimepidi ja kasutasid seda vabalt omavahelistes vestlustes. (2. Moosese 6:2; 1. Kuningate 8:23; Laul 99:9.)
¨
˜
Miks kasutab siis kaesolev tolge just nimekuju Jehoova? Eesti
keeles on sellel nimel pikk ajalugu.
¨
¨
¨
¨
˜
Uks vanimaid sailinud naiteid on Tallinna Puhavaimu kiriku ope¨
¨
taja Georg Mulleri jutluste kasikirjades aastatest 1600–1606.
Neis eestikeelsetes jutlustes esineb Jumala nimi kujul Iehoua.
¨
Seega on Jumala nime eesti keeles kasutatud vahemalt 400 aas¨
tat. Esimeses eestikeelses taispiiblis, mis ilmus aastal 1739, esines tuhandeid kordi nimi Jehowa. Teoloogiadoktor Ain Riistan
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kirjutas aastal 2009: „Kuidas aga suhtuda nimesse Jehoova? . . .
˜
˜
¨
¨
˜
[Ma] leian, et sona Jehoova kolbab meil oelda kull. Sest soltu˜
¨
˜
mata selle sona paritolust on sel olnud . . . paljude polvkondade
¨
¨
¨
jaoks vaga oluline ja sugav tahendus — Jehoova on selle Jumala nimi, kes on saatnud oma Poja inimkonda lunastama.”
¨
Sellesarnane nimekuju on levinud teisteski keeltes. Naiteks ingliskeelses Piiblis esines Jumala nimi esimest korda juba aastal
1530. See oli William Tyndale’i Pentateuhi (viie Moosese raama˜
˜
tu) tolkes. Tyndale kasutas nimekuju Iehouah. Samal sajandil tolgiti Piibel veel mitmesse Euroopa keelde ning sarnast nimekuju
˜
¨
¨
kasutasid veel paljud piiblitolkijad, naiteks Sebastian Munster
´
(ladina keeles, 1534), Pierre-Robert Olivetan (prantsuse keeles,
1535), Antonio Brucioli (itaalia keeles, 1540) ja Casiodoro de
Reina (hispaania keeles, 1569).
¨
Mida nimi Jehoova tahendab? Nimi Jehoova tuleneb heebrea
¨
˜
˜
verbist, mis tahendab „olema” voi „saama”. Paljude opetlaste
˜
meelest tuleneb Jumala nimi selle verbi kausatiivsest ehk poh˜
justavast vormist. Piibli „Uue maailma tol¨
ke” komitee arusaama kohaselt tahendab
˜
Jumala nimi „tema pohjustab [kellegi,˜ millegi] saamise [kellekski, millekski]”. Opet¨
lastel on selle nime tahenduse suhtes eriTetragramm JHVH,
˜
¨
nevaid seisukohti, mistottu me ei vaida, et
¨
˜
mis tahendab „tema
meie arusaam on ainuoige. Siiski sobib see
˜
¨
¨
tahendus hasti kokku sellega, kes Jehoova
pohjustab saamise”
˜
¨
on: ta on koige looja, kelle eesmargid kunagi ei nurju. Jah, peale selle, et ta on universumi ja intelligentsed olendid loonud, viib
¨
ta oma tahte ja eesmargid alati ellu, mis ka
ei juhtuks.
Verb HVH, mis

¨

Seega ei piirdu nimes Jehoova sisalduva
tahendab
¨
verbi tahendus 2. Moosese 3:14 esineva
„saama”
¨
sugulusverbi „saama” tahendusega. Selles
¨
kirjakohas oeldakse: „Ma Saan, Kelleks Ma
˜
˜
Tahan” (voib tolkida ka „Ma Saan, Kelleks
˜
¨
¨
Ma Saan”). Need sonad ei anna taielikult edasi Jumala nime ta¨
hendust. Pigem kirjeldavad need Jumala isiksuse uhte tahku,
¨
˜
naidates, et ta voib igas olukorras saada, kelleks vaja, et oma
¨
¨
¨
˜
˜
eesmargid taide viia. Seega nimi Jehoova kull holmab motet, et
¨
Jehoova ise saab, kelleks tahab, kuid sellega tema nime tahen˜
˜
dus ei piirdu. See nimi sisaldab ka motet, et ta pohjustab oma
˜
¨
¨
loodu saamise, kelleks voi milleks vaja, et oma eesmargid taide
viia.
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A5

Jumala nimi
Piibli kreekakeelses osas
˜
˜
Piibliopetlased tunnistavad tosiasja, et Jumala isikunimi esineb Piibli heebreakeelse osa algtekstis tetragrammi kujul
(565 ) umbes 7000 korda. Paljud on aga seisukohal, et seda
˜
¨
ei leidunud kreekakeelse osa algtekstis. Sel pohjusel pole ta¨
˜
napaeval enamikus niinimetatud uue testamendi tolgetes Jehoova nime. Ka neis kreekakeelse osa salmides, kus tsitee˜
ritakse heebreakeelset osa, ei kasuta enamik piiblitolkijaid
tetragrammi vastena Jumala nime, vaid austavat nimetust Issand.
˜
¨
¨
„Uue maailma tolge” ei jargi seda uldlevinud suundumust.
˜
Selles tolkes esineb kreekakeelses osas nimi Jehoova kokku
˜
237 korda. Tolkijad tegid sellekohase otsuse, arvestades
¨
¨
kahe olulise teguriga. Esiteks, tanapaeval olemasolevad
¨
kreekakeelsed kasikirjad pole originaalid. Tuhandetest prae¨
¨
guseni sailinud koopiatest tehti suurem osa vahemalt kaks
¨
sajandit parast originaalide kirjutamist. Teiseks, tolleaegsed
¨
˜
umberkirjutajad asendasid tetragrammi kreekakeelse so¨
˜
¨
naga kyrios, mis tahendab „isand”, voi siis kirjutasid umber
¨
kasikirju, kus seda oli juba tehtud.
˜
„Uue maailma tolke” komitee on veendunud, et algsetes kree¨
kakeelsetes kasikirjades esines tetragramm. See veendumus
˜
¨
˜
pohineb jargmistel toenditel.
¨
˙ Jeesuse ja apostlite paevil sisaldasid Piibli heebreakeel¨
¨
se osa kasikirjad labivalt tetragrammi. Varasematel aega¨
˜
del seadsid vahesed selle tosiasja kahtluse alla. Kumrani
¨
¨
lahedalt leitud heebreakeelsed kasikirjad (mis on dateeri¨ ¨
tud esimesse sajandisse m.a.j) on nuudseks seadnud sel˜
¨
le tosiasja valjapoole igasugust kahtlust.
¨
˙ Tetragramm esines Jeesuse ja apostlite paevil Piibli heeb˜
reakeelse osa kreekakeelses tolkes. Sajandeid arvasid
˜
˜
opetlased, et Piibli heebreakeelse osa kreekakeelses tolkes (Septuagintas) polnud tetragrammi. Kuid 20. sajandi
¨
¨
˜
¨
keskpaiku aratasid teadlaste tahelepanu moned vaga vanad fragmendid Septuagintast, mis oli kasutusel Jeesu1736

se ajal. Neil fragmentidel on Jumala nimi, mis on kirjuta¨
tud heebrea tahtedega. Seega sisaldasid Jeesuse-aegsed
¨
kreekakeelsed piiblikasikirjad Jumala nime. Kuid 4. sajan¨
dil ei leidunud tuntumates Septuaginta kasikirjades (nagu
Codex Vaticanus ja Codex Sinaiticus) Jumala nime enam
mitte kusagil 1. Moosese raamatust kuni Malakini, kus see
¨
¨
¨
oli olnud varasemates kasikirjades. Seeparast pole ullatav,
¨
¨
et sellest ajast parit piiblikasikirjades pole Jumala nime ka
Piibli kreekakeelses osas.
¨
˙ Piibli kreekakeelsest osast on naha, et Jeesus kasutas sageli Jumala nime ja tegi selle teistele teatavaks. Jeesus
¨
utles palves Jumalale: „Ma olen avaldanud su nime inimes¨
tele, kelle sa oled andnud mulle maailmast.” Samuti utles
ta, et ta annab seda nime inimestele
teada ka edaspidi. (Johannese 17:6,
11, 12, 26.)
¨
˙ Kuna Piibli kreekakeelne osa on JuJeesus utles palves
˜
¨
mala vaimu mojutusel kirjutatud jatk
Jumalale: „Ma olen
heebreakeelsele osale, oleks nime
avaldanud su nime
¨
Jehoova jarsk kadumine kreekakeelinimestele, kelle
sest osast vastuoluline. Esimese sa¨
¨
sa oled andnud
jandi keskpaiku utles Jeesuse junger
Jaakobus Jeruusalemma vanematele:
mulle maailmast.”
¨
„Simeon on selgitanud, kuidas Jumal
Samuti utles ta,
¨ ¨
¨
ise on pooranud tahelepanu mittejuuet ta annab seda
tidele, et koguda nende seast rahvas,
nime inimestele
kes kannaks tema nime.” (Apostlite
teada ka edaspidi.
teod 15:14.) Pole loogiline, et Jaa¨
kobus oleks midagi sellist oelnud,
kui esimesel sajandil ei oleks Jumala
nime tuntud ega kasutatud.
¨
˙ Piibli kreekakeelses osas esineb Jumala nime luhivorm.
Piiblisalmides Ilmutus 19:1, 3, 4, 6 sisaldub Jumala nimi
˜
¨
sonas „halleluuja”. See tuleneb heebreakeelsest valjen¨
dist, mis tahendab „kiitke Jaahi”. Jaah on nime Jehoova
¨
l uhivorm. Paljud nimed Piibli kreekakeelses osas sisaldavad Jumala nime. Nagu mitmed teatmeteosed selgitavad,
¨
¨ ¨
tahendab nimi Jeesus „Jehoova on paaste”.
¨
¨
˙ Vanad juutide ulest ahendused osutavad sellele, et juudikristlased kasutasid oma kirjutistes Jumala nime. Suuli˜
se seaduse kogumikus Toseftas, mille kirjutamine lopetati
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5. Moosese 6:4
¨ ¨
Nashi papuurus
˜
2. voi 1. sajand e.m.a

100

e.m.a

m.a.j

100

300

400

Fragment tekstist 5. Moosese 18:15, 16
P. Fouad Inv. 266
1. sajand e.m.a

5. Moosese 18:15, 16
Codex Alexandrinus
5. sajand m.a.j

Kreekakeelne Septuaginta,
kus Jumala nimi esineb
heebrea kirjas

¨
¨
Jumala nimi on valja jaetud ja
˜
asendatud kreeka sona kyrios
¨
(isand) l uhenditega KC ja KY

500

1900

1950

Apostlite teod 3:22, kus tsiteeritakse
5. Moosese 18:15
˜
„Uue maailma tolge”
20. sajand

Vanaheebrea tekst, kus
Jumala nimi esineb kaks korda

¨
umbes aastal 300, on oeldud kristlike kirjutiste kohta,
¨
¨
˜
mis hingamispaeval ara poletati: „Evangelistide ja min’ide
¨ ¨
[ilmselt juudikristlaste] raamatuid tulest ei saasteta. Kui
¨
˜
need leitakse, on need lubatud sealsamas ara poletada
¨
uhes neis esineva Jumala nimega.” Sama allikas tsiteerib
˜
2. sajandi alguses elanud rabi Jose’d Galileast, kelle sonul
¨
¨
˜
muudel nadalapaevadel „loigatakse neist [ilmselt kristli¨
kest kirjutistest] Jumala nimega kohad valja ja pannakse
˜
¨
¨ ¨
˜
¨
korvale ning ulejaanu poletatakse ara”.
1738

˜

˜

˜
„Uue maailma tolge” kasutab
Jumala nime

¨

˜

¨

˙ Monede piibliopetlaste arvates on vaga toenaoline, et Ju-

mala nimi esines Piibli kreekakeelse osa neis salmides,
¨
kus tsiteeriti heebreakeelset osa. Valjaandes „The Anchor
¨
Bible Dictionary” on oeldud teema all „Tetragramm Uues
˜
Testamendis”: „On toendeid, et kui U[us] T[estament] kirja pandi, esines tetragramm, Jumala nimi Jahve, seal kas
˜
˜
osas v˜ oi koigis kohtades, kus tsiteeriti V[ana] T[estamenti].” Opetlane George Howard lausub: „Kuna tetragramm
esines tollal veel kreekakeelses Piiblis [Septuagintas], mis
1739

2000

¨
˜
oli algkiriku puhakiri, on moistlik uskuda, et UT kirjutajad
¨
¨
sailitasid tetragrammi tekstides, kus nad seda puhakirja
tsiteerisid.”
˜
˙ Tunnustatud piiblitolkijad on kasutanud Piibli kreekakeel˜
˜
se osa tolkes Jumala nime. „Uue maailma tolge” pole su¨
gugi esimene, mis seda teeb. Ainuuksi saksa keeles esineb
˜
˜
11-s Piibli kreekakeelse osa tolkes nimekuju Jehova(h) voi
¨
Jahwe (saksakeelsete nimekujude kirjapildis esineb vaik˜
seid variatsioone) ning neli tolkijat lisab Jumala nime sul˜
gudesse sona „Issand” taha. Rohkem kui 70 saksakeelset
˜
¨
˜
tolget paneb selle nime allmarkustesse voi kommen-

Jumala nimi tekstis Apostlite teod 2:34, Benjamin Wilsoni
„The Emphatic Diaglott” ( 1864)

¨
taaridesse. Inglise keeles kasutavad Jumala nime naiteks
˜
Herman Heinfetter oma tolkes „A Literal Translation of
the New Testament . . . From the Text of the Vatican
˜
Manuscript” ( 1863) ja Benjamin Wilson oma tolkes „The
˜
Emphatic Diaglott” ( 1864). Prantsuskeelsetest tolgetest
˜
¨
¨
voib tuua naiteks jargmised: „Bible de Darby” ( 1940), kus
´
˜
¨
esineb nimekuju Jehovah mones allmarkuses; „Bible de
Chouraqui” ( 1985), kus esineb IHVH; Claude Tresmontan˜
t’i tolgitud evangeeliumid ja Ilmutusraamat (ajavahemikus
1984–1988), kus esineb yhwh. Hispaania keeles kasutas
˜
˜
20. sajandi alguses tolkija Pablo Besson oma tolkes ni1740

´
mekuju Jehova kirjakohas Juuda 14 ja ta pakub ligi 100
¨
˜
˜
allmarkuses voimalikuks tolkevasteks Jumala nime. Juba
˜
kaua enne neid tolkeid, alates 16. sajandist, esines Piibli
˜
kreekakeelse osa heebreakeelsetes tolgetes tetragramm
paljudes salmides.
˙ Rohkem kui sajas keeles sisaldavad Piibli kreekakeelse
˜
osa tolked Jumala nime. Paljudes Euroopa, Aasia, Aafrika
ja Vaikse ookeani saarte keeltes, samuti paljudes Ameeri˜
ka poliskeeltes kasutatakse Jumala nime rohkesti. (Vaata
˜
loetelu lk 1742 ja 1743.) Tolkijad, kes Piiblit nendesse keel˜
˜
tesse tolkisid, kasutasid Jumala nime samalaadsetel poh¨ ¨
˜
˜
justel, millest eespool raagiti. Moned neist tolgetest on
¨
˜
tehtud hiljuti, naiteks rotumakeelne tolge ( 1999), kus nimekuju Jihova esineb 48 salmis kokku 51 korda, ja bataki˜
keelne tolge ( 1989), kus esineb nimekuju Jahowa 110 kor˜
da (bataki keelt koneldakse Indoneesias).
Seega on olemas kindel alus Jumala nime Jehoova kasuta˜
miseks Piibli kreekakeelse osa tolkes. Just seda ongi „Uue
˜
˜
maailma tolke” tolkijad teinud. Nad peavad Jumala nimest
¨
¨
˜
sugavalt lugu ega taha aukartusest Jumala vastu jatta tol¨
kest valja midagi, mis oli algtekstis. (Ilmutus 22:18, 19.)

Jumala nimi tekstis Markuse 12:29, 30
˜
havaikeelses tolkes aastast 1816
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Keeled ja murded, milles Jumala nimi
esineb Piibli kreekakeelse osa
˜
pohitekstis
˜
Keel voi murre: Jumala nimi
aneitjumi: Ihova
angami: Jihova
aravaki: Jehovah
´
avabakali: Yehoa
bangi: Yawe
bataki (Toba): Jahowa
ˇ
benga: Jehova
bolia: Yawe
bube: Yehovah
bullom-soo: Jehovah
dakota: Jehowa
dobu: Ieoba
duala: Yehowa
eboo: Yawe
˜
efate (pohja): Yehova
efiki: Jehovah
eve: Yehowa
ˆ
fangi: Jehova
ˇ
fidzi: Jiova
gaa: Iehowa
gibario (kerevo keele murre): Iehova
grebo: Jehova
havai: Iehova
heebrea: 565
´
hindustani: Yihovah
hirimotu: Iehova
´
´
hispaania: Jehova; Yahve; YHWH;
Yahweh
hollandi: Jehovah
horvaadi: Jehova
ˇ
hot sangi: Jehowa
ila: Yaave
iliku (lusengo keele murre): Yawe

indoneesia: YAHWEH
inglise: Jehovah
kala-lagau-jaa: Iehovan
kalanga: Yehova; Yahwe
ˇ
kalendzini: Jehovah
kerevo: Iehova
kipsigi: Jehoba
kiribati: Iehova
konjaki: Jihova
koosa: Yehova
korea: Yeohowa
kosrae: Jeova
kuliviu: Iova
lao: Yehowa
levo: Yehova
lingala: Yawe
ljele: Jehova
logo: Yehova
lonvolvoli: Jehovah
lotha: Jihova
luba (Katanga): Yehova
lugbara: Yehova
luimbi: Yehova
luna: Yeoba
lunda: Yehova
luo: Yawe
luvale: Yehova
ˆ
malagassi: Jehovah; Iehovah
malo: Iova
mao: Jihova
markii: Iehova
ˇ
marsalli: Jeova
maskogi: Cehofv

1742

mende: Yewoi
mentavei: Jehoba
meri: Iehoua
misima-paneati: Iehova
mizo: Jehovan; Jihova’n
ˆ
mjene: Yeova
mohoogi: Yehovah
mongo: Yawe; Yova
mortloki: Jioua; Jiona
motu: Iehova
mpongve (mjene keele murre): Jehova
nandi: Jehova
narrinjeri: Jehovah
nauru: Jehova
ˆ
navaho: Jıho’vah
ndau: Jehova
nembe: Jehovah
nengone: Iehova
ngando: Yawe
ntomba: Yawe
nukuoro: Jehova
poola: Jehowa
´
portugali: Iahve
prantsuse: IHVH
˜
pohjarengma: Jihova
rarotonga: Jehova; Iehova
rerepi: Iova
rotuma: Jihova
sakao: Ihova; Iehova
saksa: Jehovah; Jehova
samoa: Ieova
sangtami: Jihova
˘
seneka: Ya’wen

1743

sengele: Yawe
¯
sie: Iehova
songe: Yehowa
sotho: Yehofa
sranani: Jehova
sukuma: Yahuwa; Jakwe
suulu: Jehova; YAHWE
zande: Yekova
tahiti: Iehova
tai: Yahowa

temne: Yehofa; Yehofa
toaripi: Jehova; Iehova
tolai: Ieova
tonga (Mosambiik): Jehova
tonga (Tonga saared): Jihova; Sihova
tsvana: Jehofa; Yehova; Yehofa
´
ˇ
t sakobo: Jahue
ˇ
t serokii: Yihowa
ˇ
t sini (Hakha): Zahova
ˇ
t sippeva: Jehovah
ˇ
t sokto: Chihowa
umbundu: Yehova
ˇ
uripivi-vala-rano-at sini: Iova
vampanoagi: Jehovah
(Lisaks nendele keeltele on palju keeli
ja murdeid, milles Jumala nimi esineb
¨
˜
allmarkustes voi selgitustes.)

¨
Ule 120 keele

A6

Prohvetid ja kuningad
Juudas ja Iisraelis
˜
Lounapoolse, kahest suguharust
koosnenud Juuda kuningriigi kuningad

Rehabeam: 17 aastat
Abija (Abijam): 3 aastat

997

˜
¨
Pohjapoolse, kumnest suguharust
koosnenud Iisraeli kuningriigi kuningad
1000 e.m.a

997

Jerobeam: 22 aastat
980
u 976
978

Naadab: 2 aastat

u 975

Baesa: 24 aastat
Aasa: 41 aastat

u 952
950 e.m.a

u 947

Eelija

937

u 940

Joosafat: 25 aastat

Eela: 2 aastat
¨
Simri: 7 paeva (u 951)
Omri ja Tibni: 4 aastat
¨
Omri ( uksi): 8 aastat
Ahab: 22 aastat

u 920

Ahasja: 1 aasta
Kuninganna Atalja: 6 aastat

Eliisa

Jooram: 8 aastat

913
u 906
u 905
898

u 917

Ahasja: 2 aastat
Jooram: 12 aastat

u 905
900 e.m.a

Jehu: 28 aastat
Joas: 40 aastat
876

Jooahas ja Joas: 3 aastat

u 859

¨
Joas ( uksi): 16 aastat

858

Joona

850 e.m.a

Amasja: 29 aastat

Jooahas: 14 aastat

u 862

u 844

829

800 e.m.a

Aamos

Joel

Ussija (Asarja): 52 aastat

Jerobeam II: 41 aastat

u 803

˜
Lounapoolse kuningriigi kuningad
¨
( jatkub)

˜
Pohjapoolse kuningriigi kuningad
¨
( jatkub)

u 803

Hoosea

800 e.m.a

Ussija (Asarja): 52 aastat

u 791
u 780

Jootam: 16 aastat

Jesaja

Miika

777

u 778

Sakarja: teadaolevalt valitses
ainult 6 kuud
Sallum: 1 kuu
Menahem: 10 aastat
Pekahja: 2 aastat
Pekah: 20 aastat

762
u 758

Aahas: 16 aastat
750 e.m.a

Hosea: 9 aastat alates u 748

u 748

746

740

Hiskija: 29 aastat
¨ ¨
Assuuria vallutab Samaaria ja
˜
alistab Iisraeli; pohjapoolne,
¨
kumnest suguharust koosnev
Iisraeli kuningriik lakkab
olemast.

716

700 e.m.a
Ilmselt umbes aastal 748
˜
¨
saab Hosea voimu taielikult
¨
˜
enda katte (voimalik, et see
¨ ¨
toimus Assuuria valitseja
Tiglatpilesar III toetusel).

Manasse: 55 aastat

Aamon: 2 aastat

661

Joojakim: 11 aastat

607

Sakarja hakkab valitsema
¨
˜
(ilmselt sai ta taieliku voimu
alles umbes aastal 792).
650 e.m.a

Taaniel

¨
Babuloonlased laastavad Nebukadnetsari
juhtimisel Jeruusalemma ja sealse templi.
Sidkija, viimane Taaveti soost maine kuningas,
˜
tougatakse troonilt.

617

Hesekiel

Sidkija: 11 aastat

618

Obadja

¨
Joojakin: 3 kuud ja 10 paeva

628

Habakuk

Jooahas: 3 kuud

Sefanja

Joosija: 31 aastat

Jeremija

Nahum

659

600 e.m.a

A7

¨
Jeesuse elu peamised sundmused

Kaart 1

¨
¨
Nelja evangeeliumi sundmused ajalises jarjestuses

Kaartide legend
Alguspunkt
¨
Asukoht usna kindel
¨
Asukoht vahem kindel

¨
¨
Iga j argneva tabeli juurde kuulub kaart, kus on naidatud
¨
¨ ¨
Jeesuse rannakud ja kuulutusto oreisid. Nooled kaartidel
¨
¨
¨
ei kujuta t apseid teekondi, vaid naitavad uldist suunda.
¨
¨
Luhend u t ahendab „umbes”.

¨
Hermoni magi

¨
? tapne asukoht selles
piirkonnas pole teada

Enne Jeesuse teenistust

3 e.m.a

Jeruusalemm, tempel Ingel Gabriel ennustab Sakariasele
¨
Ristija Johannese sundi

1:5–25

u 2 e.m.a

Naatsaret; Juudamaa Ingel Gabriel ennustab Maarjale
¨
¨
Jeesuse sundi; Maarja kulastab
oma sugulast Eliisabetti
¨
¨
Juuda magismaa
Ristija Johannese sund ja
¨ ¨
nimepanek; Sakarias raagib
˜
prohvetlikult; Johannes elab korbes
¨
Petlemm
Jeesuse sund;
1:1–25
˜
„Sona sai inimeseks”
¨
˜
Petlemma umbrus;
Ingel kuulutab karjastele head sonumit;
¨
Petlemm
inglid ulistavad Jumalat; karjased
¨
¨
lahevad vastsundinut vaatama
¨
˜
¨
Petlemm;
Jeesuse umberloikamine 8. paeval;
¨
Jeruusalemm
vanemad viivad ta parast
¨
40. paeva templisse
˜
Jeruusalemm;
Astroloogid; pere pogeneb
2:1–23
Petlemm;
Egiptusse; Herodes tapab poissEgiptus;
lapsed; pere naaseb Egiptusest
Naatsaret
ja asub elama Naatsaretti

1:26–56

Jeruusalemm

12-aastane Jeesus esitab templis
˜
¨
opetajatele kusimusi

2:41–50

Naaseb Naatsaretti; kuulab
˜
edaspidigi vanemate sona;
˜
¨
opib puusepaks; Maarjale sunnib
¨
veel neli poega ja ka tutreid
(Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

2:51, 52

Naatsaret

29. a kevad

˜
Korb;
˜
Jordani jogi

Ristija Johannes alustab
oma teenistust

G

A

Naatsaret
1:57–80

Betaania
Jordani idakaldal?

1:1–5,
9–14

S A MA A R I A

2:8–20

˜
Jordani jogi

2:1–7

2:21–38

P ER EA

2:39, 40

J U U DA MA A
Raama
Jeruusalemm

Egiptusse ja tagasi
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LE

Galilea
meri

Petlemm

3:1–12

I
AL

S

12. a
¨
paasapuha

JOHANNESE

LI

˜
1 e.m.a voi
1 m.a.j

LUUKA

PO

u 1. okt
2 e.m.a

MARKUSE

KA

2 e.m.a

MATTEUSE

DE

KOHT

1:1–8

3:1–18

1:6–8,
15–28

Juud
a ko ˜
rb

¨
SUNDMUS

AEG

Soolameri

Jeesuse teenistuse algus

¨
29. a s ugis

˜
Jordani jogi, ilmselt Be˜
¨
taanias voi selle lahedal
Jordani idakaldal
˜
Juuda korb
Betaania Jordani
idakaldal

30. a
¨
paasapuha

˜
Jeesuse ristimine ja voidmine;
¨
Jehoova utleb, et Jeesus on
tema poeg, kellest tal on hea meel
¨ ¨
Kurat puuab teda kiusatusse viia
¨
Ristija Johannes utleb, et Jeesus
¨
on Jumala Tall; esimesed jungrid
¨
uhinevad Jeesusega

MATTEUSE

MARKUSE

LUUKA

JOHANNESE

3:13–17

1:9–11

3:21–38

1:32–34

4:1–11

1:12, 13

4:1–13
1:15,
29–51

Galilea Kaana;
Kapernaum

Esimene imetegu pulmapeol, muu¨
dab vee veiniks; laheb Kapernauma

2:1–12

Jeruusalemm

Puhastab templi
¨ ¨
Raagib Nikodeemosega
¨
Laheb Juudamaa maapiirkonda,
¨
tema jungrid ristivad inimesi;
Johannese viimane tunnistus
Jeesusest

2:13–25

Juudamaa; Ainon

LE

A
Kapernaum

Betsaida

3:1–21
Kaana

3:22–36

Galilea
meri
Tiberias

Naatsaret
6:17–20

3:19, 20

4:1–3

PO

4:12;
14:3–5

KA
LI

4:4–43

˜
Juuda korb

S

¨
Suhhar, Samaaria

Johannes vangistatakse;
¨
Jeesus laheb Galileasse
˜
Opetab teel Galileasse
samaarlasi

G

I
AL

DE

Tiberias; Juudamaa

¨
Hermoni magi

Betaania
Jordani
idakaldal?

Salim
Ainon

S A MA A R I A
¨
Suhhar

Jorda
ni jo˜ gi

KOHT

Jaakobi kaev

P ER EA
J U U DA MA A
Jeruusalemm

1750

J uu
da ˜
korb

AEG

Kaart 2
¨
SUNDMUS

Soolameri

Jeesuse ulatuslik teenistus Galileas

30. a

Galilea
Kaana; Naatsaret;
Kapernaum
Galilea meri,
¨
Kapernauma lahedal
Kapernaum
Galilea

MATTEUSE

MARKUSE

LUUKA

JOHANNESE

Jeesus teatab esimest korda,
¨
et „taeva kuningriik on lahedal”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Tervendab ametniku poja; loeb ette
Jesaja rullraamatut; aetakse
¨
minema; laheb Kapernauma
¨
Kutsub neli jungrit: Siimoni ja
Andrease, Jaakobuse ja Johannese
¨
Tervendab Siimoni amma ja teised
¨
Esimene reis Galileasse (4 jungriga)
˜
Tervendab pidalitobise;
¨
rahvahulgad jargnevad talle

4:13–16

4:16–31

4:46–54

Tervendab halvatu

Juudamaa

¨ ¨
Kutsub Matteuse; soob koos
¨
patustega; paastumise kusimus
¨
Kuulutab sunagoogides

8:14–17

1:21–34

4:31–41

1:35–39

4:42, 43

8:1–4

1:40–45

5:12–16

9:1–8

2:1–12

5:17–26

9:9–17

2:13–22

5:27–39

Galilea
˜ ¨
(Nain voi lahikond)
Galilea

Kapernaum
Galilea
meri
Tiberias

Nain

5:1–47

S

Tiberias; Galilea
˜ ¨
(Nain voi lahikond)

Kaana

A

LI

Valib 12 apostlit
¨
Maejutlus

Nain

LE

Naatsaret

¨
Kapernauma lahedal
¨
Kapernauma lahedal

¨
Tervendab sadakonna ulema teenri
¨
¨
Aratab ules lesknaise poja
¨
Johannes saadab jungrid Jeesuse
juurde; Jeesus kiidab Johannest
˜
Patune naine valab oli tema
˜
˜
jalgadele; moistujutt volglastest
¨ ¨
¨
Teine kuulutustooreis ( 12 jungriga)
¨
Ajab deemoneid valja;
andestamatu patt
¨
Prohvet Joona tunnustaht

G

I
AL

4:44

Galilea;
Galilea meri

Kapernaum

5:1–11

4:23–25

Tervendab Betsatas haige mehe;
¨ ¨
juudid puuavad Jeesust tappa
¨
¨
Jungrid katkuvad viljapaid;
12:1–8
¨
Jeesus on „hingamispaeva isand”
¨
¨
Tervendab mehe kae; rahvas jargneb 12:9–21
talle; tervendab veel paljusid

Tagasiteel
Jeruusalemmast (?)

¨ ¨
Tuuros

PO

Jeruusalemm

1:16–20

¨
Hermoni magi

KA

Kapernaum

4:18–22

Sarepta

DE

31. a
¨
paasapuha

¨
SUNDMUS

2:23–28

6:1–5

3:1–12

6:6–11

3:13–19

6:12–16

5:1–7:29

6:17–49

8:5–13

7:1–10

S A MA A R IA

˜
Jordani jogi

KOHT

7:11–17
11:2–19

P ER EA

7:18–35
7:36–50

J U U DA MA A
8:1–3
12:22–37

3:19–30

Jeruusalemm

Juu
da ˜
korb

AEG

Siidon

Kaart 3A

12:38–45

12:46–50
Tulevad tema ema ja vennad;
¨
¨
utleb, et jungrid on tema sugulased
1752

3:31–35

8:19–21

IDUMEA

Soolameri

4:1–34

8:4–18

Vaigistab paadis olles tormi

8:18, 23–27

4:35–41

8:22–25

Gadaralaste maa

Saadab deemonid sigadesse

8:28–34

5:1–20

8:26–39

Ilmselt Kapernaum

Tervendab verejooksu all kannatava
¨
¨
¨
naise; aratab ules Jairuse tutre

9:18–26

5:21–43

8:40–56

Kapernaum (?)

Tervendab pimeda ja tumma
˜
¨
¨
Polatakse jalle kodulinnas ara

9:27–34
13:54–58

6:1–5

Kolmas reis Galileasse;
¨ ¨
¨
laiendab tood, saates valja apostlid

9:35–11:1

6:6–13

Naatsaret
Galilea
Tiberias

¨ ¨
Tuuros

9:1–6

14:1–12

6:14–29

9:7–9

14:13–21

6:30–44

9:10–17

14:22–36

6:45–56

G

15:39–16:4

8:10–12

Kapernaum

Betsaida

Magadan
Tiberias

6:14–21
Naatsaret

Gadara

7:1

Jeruusalemma
¨
(paasapuhaks)
˜
Jordani jogi

7:24–8:9

A

Gerasalaste maa

GAD

ARA

2

3

5

¨ ¨
Tegevus Galilea mere aares

Betsaida

¨
(Tuntud ka kui Genneesareti jarv ja Tiberiase meri)

4

Kapernaum
Korasin

Galilea meri

1

Tiberias

6

Genneesareti
tasandik

Magadan

N

1

Vaigistab tormi

2

Saadab deemonid sigade sisse

3

Toidab 5000 meest
˜
Konnib vee peal

4
5
6

1754

Toidab 4000 meest
¨
Maejutluse arvatav toimumispaik

LIS

15:21–38

LE

PO

7:1–23

I
AL

6:1–13

6:22–71
15:1–20

¨
Hermoni magi

KA

32. a,
¨
parast
¨
paasapuha

Siidon

DE

32. a, enne
¨
paasapuha
(Joh 6:4)

Herodes tapab Ristija Johannese;
¨
on Jeesuse parast segaduses
¨ ¨
Kapernaum (?); Galilea Apostlid naasevad kuulutustoomere kirderannik
reisilt; Jeesus toidab 5000 meest
¨ ¨
˜
Galilea mere kirdeJeesust puutakse kuningaks tosta;
˜
rannik; Genneesaret
konnib merel; tervendab paljusid
¨
Kapernaum
Utleb, et on eluleib; paljudele saab
see komistuskiviks ja nad lahkuvad
¨
Ilmselt Kapernaum
Laidab inimeste parimusi
¨
¨
Foiniikia; Dekapolis
Tervendab surofoiniikia naise tutre;
toidab 4000 meest
¨
Magadan
Prohvet Joona tunnustaht

Kaart 3B

DA
RA

Galilea meri

¨ ¨
˜
Raagib moistujutte kuningriigi kohta 13:1–53

JOHANNESE

GA

Kapernaum

LUUKA

IA

˜
31. voi 32. a

MARKUSE

MATTEUSE

IIK

¨
SUNDMUS

IN

KOHT

FO

AEG

AEG

32. a,
¨
parast
¨
paasapuha

¨
SUNDMUS

MATTEUSE

MARKUSE

16:5–12

8:13–26

16:13–28

8:27–9:1

9:18–27

17:1–13

9:2–13

9:28–36

Filippuse Kaisarea ala Tervendab deemonist vaevatud
poisi
¨
Galilea
Ennustab jalle oma surma

17:14–20

9:14–29

9:37–43

17:22, 23

9:30–32

9:43–45

Kapernaum

17:24–27

KOHT

˜
Soites paadiga Betsaidasse,
hoiatab Jeesus variseride juuretise
eest; tervendab pimeda mehe
˜
Filippuse Kaisarea ala Kuningriigi votmed; ennustab
¨
˜
oma surma ja ulestousmist
¨
¨ ¨
Ilmselt Hermoni magi Muutumine; kostab Jehoova haal
Galilea meri;
Betsaida

Galilea-Samaaria ala

Maksab maksu kala suust leitud
¨
mundiga

Suurim kuningriigis; kadunud
18:1–35
lammas; ori, kes ei andesta
¨
¨
Teel Jeruusalemma utleb jungritele, 8:19–22
et nad heidaks kuningriigi nimel
˜
˜
koik korvale

9:33–50

LUUKA

JOHANNESE

Siidon

Kaart 4

¨
Hermoni magi

¨ ¨
Tuuros

G

9:46–50
9:51–62

Filippuse
Kaisarea

7:2–10

I
AL

LE

A

Korasin
Betsaida
Kapernaum
Galilea
Magadan meri

DE

Ilmselt Juudamaa

32. a templi- Jeruusalemm
¨
puhitsemis¨
puha

7:11–52

Betaania
Jordani
idakaldal?

10:1–24

S A MA A R I A

10:25–42

˜
Jordani jogi

8:12–
9:41

11:1–13
11:14–36

P ER EA

11:37–54

J U U DA MA A

12:1–59

Jeruusalemm

13:1–21

Hea karjane ja lambatara; juudid
¨ ¨
¨
puuavad teda tappa; laheb
Betaaniasse Jordani idakaldale

Jeeriko

Betaania

10:1–39

1756

Soolameri

S

Juudamaa; Betaania

˜
¨
Opetab puhade ajal; korravalvurid
˜
saadetakse teda kinni votma
¨
Utleb: „Mina olen maailma valgus”;
¨
tervendab pimedana sundinud mehe
¨
¨
Saadab valja 70 jungrit;
˜ ˜
need tulevad roomsana tagasi
˜
Moistujutt halastajast samaarlasest;
¨
kulastab Maarjat ja Martat
¨
˜
Kordab naidispalvet; moistujutt
˜
visast sobrast
¨
¨
Ajab deemoneid valja; mainib jalle
¨
Joona tunnustahte
˜
Einestab variseridega; moistab
hukka variseride silmakirjalikkuse
˜
Moistujutud: rikas rumal mees,
ustav majapidaja
¨ ¨
Tervendab kuurus naise;
˜
moistujutud: sinepiseeme, juuretis

LI

Ilmselt Juudamaa

PO

32. a lehtJeruusalemm
¨
majadepuha

KA

Jeesuse hilisem teenistus Juudamaal

Jeesuse hilisem teenistus Jordanist ida pool

Betaania Jordani
idakaldal
Perea

Ilmselt Perea

Jeeriko

13:23–35
14:1–24

14:25–35

G

I
AL

LE

A

15:1–32
Galilea
meri

16:1–31
17:1–10
11:1–46

S

Ilmselt Perea

13:22

LI

Perea

¨
Hermoni magi

10:40–42

Juhendid seoses teiste patustama
panemise, andestamise ja usuga
¨
¨
Laatsarus sureb ja aratatakse ules
Plaan Jeesuse tapmiseks; ta lahkub
¨
˜
Tervendab kumme pidalitobist;
¨ ¨
raagib Jumala kuningriigi tulekust
˜
Moistujutud: visa lesk,
variser ja maksukoguja
¨ ¨
Raagib abielust ja lahutusest
˜
Onnistab lapsi
¨
Rikka mehe kusimus;
˜
¨
¨ ¨
moistujutt viinamae toolistest
˜
ja vordsest tasust

JOHANNESE

PO

˜
Samaaria voi Galilea

¨
Laheb sinna, kus Johannes oli
ristinud; paljud usuvad Jeesusesse
˜
Teel Jeruusalemma opetab linnades
¨
ja kulades
˜
Ohutab minema sisse kitsast uksest;
¨
kurvastab Jeruusalemma parast
˜
˜
Opetab alandlikkust; moistujutud:
¨
¨
tahtsaim koht ja kulalised, kes
otsivad vabandusi
¨
Jungriks olemise hind
˜
Moistujutud: kadunud lammas,
¨
leitud munt, kadunud poeg
˜
Moistujutud: ebaaus majapidaja,
rikas mees ja Laatsarus

LUUKA

KA

Samaaria; Galilea

MARKUSE

DE

Betaania
Jeruusalemm; Efraim

MATTEUSE

Betaania
Jordani
idakaldal?

11:47–54
17:11–37
18:1–14
19:1–12

10:1–12

19:13–15

10:13–16 18:15–17

19:16–
20:16

10:17–31 18:18–30

Ennustab kolmandat korda oma
surma

20:17–19

10:32–34 18:31–34

Jaakobuse ja Johannese palve
saada endale hea koht kuningriigis
¨
Jeerikost labi minnes tervendab
¨
kaks pimedat meest; kulastab Sak˜
¨
keust; moistujutt kumnest miinist

20:20–28

10:35–45

20:29–34

10:46–52 18:35–
19:28

˜
Jordani jogi

32. a,
¨
parast
templi¨
puhitsemis¨
puha

KOHT

Kaart 5

S A MA A R IA

P ER EA

1758

Efraim

J U U DA MA A

Jeeriko

Jeruusalemm
Betaania

Ju
ud
a ko˜
rb

AEG

¨
SUNDMUS

Soolameri

˜
Jeesuse teenistuse l opp Jeruusalemmas
AEG

KOHT

33. a
8. niisan

Betaania

9. niisan

Betaania
Betaania-BetfageJeruusalemma ala

10. niisan

BetaaniaJeruusalemma ala
Jeruusalemm

11. niisan

BetaaniaJeruusalemma ala

¨
SUNDMUS

Jeruusalemm

Jeruusalemm
13. niisan
¨
¨
(neljapaeva ja selle lahikond
¨
˜
parastlouna)
14. niisan

Jeruusalemm

MATTEUSE

˜
¨
Jeesus jouab kuus paeva enne
¨
paasapuha Betaaniasse
˜
¨
Maarja valab oli ta pahe ja jalgadele 26:6–13
˜
Soidab kuninglikult eesli seljas
21:1–11,
Jeruusalemma
14–17

MARKUSE

LUUKA

JOHANNESE

14:3–9

12:2–11
19:29–44 12:12–19

Neab viigipuu;
21:18, 19;
¨
puhastab jalle templi
21:12, 13
¨
Ulempreestrid ja kirjatundjad
˜
¨
otsivad voimalust Jeesus ara tappa
¨ ¨
Kostab Jehoova haal; Jeesus
¨
ennustab oma surma; taitub Jesaja
ennustus juutide usupuuduse kohta

11:12–17

19:45, 46

11:18, 19

19:47, 48

Kuivanud viigipuu ja usk

21:19–22

11:20–25

21:23–32

11:27–33 20:1–8

21:33–
22:14

12:1–12

22:15–40

12:13–34 20:20–40

22:41–46

12:35–37 20:41–44

23:1–39

12:38–40 20:45–47

G

12:20–50

I
AL

LE

A

Galilea
meri

20:9–19

Jeruusalemm

˜
¨
Olimagi

Betfage

12:41–44 21:1–4
24:1–51

13:1–37

21:5–38

26:1–5

14:1, 2

22:1, 2

Juudas kavandab reetmist

26:14–16

14:10, 11

22:3–6

Ettevalmistused viimaseks
¨
paasapuhaks

26:17–19

14:12–16 22:7–13

Betaania

Kidroni
org

25:1–46

Juutide juhid plaanivad ta tappa

¨ ¨
Paasasoomaaeg koos apostlitega
¨
Peseb jungrite jalgu

¨
Hermoni magi

11:55 –
12:1

11:1–11

˜
Jeruusalemm, tempel Tema tegutsemisoigus kahtluse all;
˜
moistujutt kahest pojast
˜
Moistujutud: julmad aednikud,
pulmapidu
¨
Vastab kusimustele Jumala ja keisri,
¨
˜
¨
ulestousmise ja suurima kasu kohta
¨
Kusib, kas messias on Taaveti poeg
¨
Hada kirjatundjatele ja variseridele
¨
Markab lesknaise annetust
˜
¨
¨
Olimagi
Tulevase kohaloleku tundemark
˜
¨
Moistujutud: kumme neitsit,
talendid, lambad ja kitsed
12. niisan

Kaart 6

J U U DA MA A

Jeeriko

Emmaus
26:20, 21

14:17, 18

Jeruusalemm Betfage
Betaania

22:14–18
13:1–20

1760

Soolameri

AEG

KOHT

14. niisan

Jeruusalemm

¨
SUNDMUS

Jeesus paljastab Juuda kui
reeturi ja saadab ta minema
˜
¨ ¨
Seab sisse Isanda ohtusoomaaja
( 1Ko 11:23–25)
¨
Ennustab, et Peetrus salgab ta ara
ja et apostlid jooksevad laiali

MATTEUSE

MARKUSE

LUUKA

JOHANNESE

26:21–25

14:18–21

22:21–23

13:21–30

26:26–29

14:22–25

22:19, 20,
24–30

26:31–35

14:27–31

22:31–38

˜
˜
Tootab anda abilise; moistujutt
˜
¨
toelisest viinapuust; annab kasu
armastada; viimane palve apostlitega
Ketsemani aed
Jeruusalemm

(Reedel
u kell 15)

Kolgata

15. niisan

Jeruusalemm

16. niisan

Jeruusalemm ja selle
¨
lahikond; Emmaus

Jeruusalemm

¨
Parast
16. niisanit

Jeruusalemm; Galilea

25. ijar

˜
¨
Olimagi;
¨
Betaania lahedal

¨
Tunneb angistust; Jeesus
¨
antakse ara ja vahistatakse
¨
˜
Hannas kusitleb teda; moistetakse
kohut Kaifase juures, sanhedrini ees;
¨
Peetrus salgab ta ara
¨
¨
Araandja Juudas poob end ules
(Ap 1:18, 19)

13:31–38
14:1–17:26

26:30,
36–56

14:26,
32–52

22:39–53

18:1–12

26:57–27:1

14:53–
15:1

22:54–71

18:13–27

27:3–10

Pilatuse, siis Herodese ees ja
taas Pilatuse ees
¨ ¨
Pilatus puuab teda vabastada, juudid
˜
nouavad aga vabadust Barabasele;
˜
moistetakse surma piinapostil

27:2, 11–14

15:1–5

23:1–12

18:28–38

27:15–30

15:6–19

23:13–25

18:39–
19:16

Sureb piinapostil
˜
Surnukeha voetakse postilt alla
ja pannakse hauakambrisse

27:31–56

15:20–41

23:26–49 19:16–30

27:57–61

15:42–47

23:50–56 19:31–42

Preestrid ja variserid lasevad
hauda valvata ja selle pitseerida

27:62–66
16:1–8

24:1–49

¨
¨
Jeesus aratatakse ules;
¨
ilmutab end jungritele viis korda
¨
Ilmutab end taas jungritele
( 1Ko 15:5–7; Ap 1:3–8);
¨ ¨
annab juhtnoore;
˜
¨
kask inimesi opetada

28:1–15

20:26–
21:25

28:16–20

¨
¨
Jeesus laheb taevasse 40. paeval
¨
¨
˜
parast ulestousmist (Ap 1:9–12)

24:50–53

1762

20:1–25

1763

Lisa B
˜
Piibli sonum

B1

Kaardid

¨
Loomisest patriarhide rannakuteni

B2

Kaartide legend

Egiptusest lahkumine

B3

¨
Asukoht usna kindel
¨
Asukoht vahem kindel
¨
? tapne asukoht selles
piirkonnas pole teada

˜
Tootatud maa vallutamine

B4

˜
Tootatud maa asustamine

B6

Tee

Taaveti ja Saalomoni kuningriik

B7

Komaga on eraldatud
alternatiivsed kohanimed
samast ajast

˜
Taanieli ennustatud maailmavoimud

B9

Sulgudes on alternatiivsed
kohanimed eri aegadest

Iisrael Jeesuse ajal

B10

Kristluse levik

B13

Joonised

Kalendrid
¨
Uhikud

1765

¨
¨
Telkpuhamu ja ulempreester

B5

Saalomoni tempel

B8

¨
Templimagi esimesel sajandil

B11

¨
Jeesuse elu viimane nadal

B12

Juudi kalender

B15

˜ ˜
¨
Moot- ja rahauhikud

B14

B1

˜
Piibli sonum
˜
Jumal Jehooval on oigus valitseda. Tema valitsemisviis on parim.
¨
¨
¨
Tema eesmark maa ja inimestega laheb taide.

¨
Parast aastat
4026 e.m.a
Madu, Saatan,
seab kahtluse alla
˜
Jehoova oiguse
valitseda ja tema
valitsemisviisi.
˜
Jehoova tootab, et
¨
tuleb „jareltulija”,
˜
kes lopuks purustab mao pea.
( 1. Moosese 3:1–5;
3:15.) Jehoova annab aga inimestele
aega Saatana
˜
voimu all ise enda
¨
ule valitseda.

1943 e.m.a
¨
Jehoova utleb
Aabrahamile, et
˜
¨
tootatud jareltulija
˜
polvneb temast.
(1. Moosese 22:18.)

¨
Parast aastat
1070 e.m.a
Jehoova teatab
kuningas Taavetile
ja hiljem tema pojale Saalomonile,
˜
¨
et tootatud jareltulija tuleb nende
liinist. (2. Saamueli 7:12, 16; 1. Kuningate 9:3–5;
Jesaja 9:6, 7.)

29 m.a.j

33 m.a.j

Umbes 1914

Tulevik

Jehoova annab
teada, et Jeesus
˜
¨
on tootatud jarel¨
tulija, kes parib
Taaveti trooni.
(Galaatlastele 3:
16; Luuka 1:31–33;
3:21, 22.)

Madu, Saatan,
˜
salvab tootatud
¨
jareltulijat, lastes
Jeesuse tappa.
¨
Jehoova aratab
¨
Jeesuse ules eluks
taevas ja tunnis¨
tab Jeesuse taius-

Jeesus heidab
mao, Saatana,
maa peale, piirates nii tema tege¨
vusvalja maaga,
¨ ¨
kus talle jaab te¨
gutsemiseks vahe
aega. (Ilmutus 12:
7–9, 12.)

Jeesus vangistab Saatana tuhandeks
¨
aastaks ning seejarel purustab tema
¨
¨
pea, see tahendab havitab ta. Jehoova
¨
¨
algne eesmark maa ja inimestega laheb
¨
taide, tema nimi puhastatakse teotusest
ning tema valitsemisviis on taas au
sees. (Ilmutus 20:1–3, 10; 21:3, 4.)

liku elu sobivaks
lunastushinnaks.
Selle alusel on
˜
voimalik Aadama
¨
jarglastele patud
andestada ja anda
neile igavene elu.
( 1. Moosese 3:15;
Apostlite teod 2:
32–36; 1. Korintlastele 15:21, 22.)

Loomisest
patriarhide
rännakuteni

B2

Haaran
Aadama loomine: 4026 e.m.a
Jõustub leping Aabrahamiga: 1943 e.m.a
Joosepi surm: 1657 e.m.a

Karkemis

PADDAN-ARAM

Niineve

Aleppo
4000 e.m.a

2000 e.m.a
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2000 m.a.j
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2000 m.a.j
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B5

¨
Telkpuhamu
¨
ja ulempreester

¨
Telkpuhamu valmimine: 1512 e.m.a

4000 e.m.a

¨
Iisraeli ulempreestri riietust
¨
kirjeldab uksikasjalikult
2. Moosese raamatu
¨
28. peatukk

¨
Templi sissepuhitsemine: 1026 e.m.a

2000 e.m.a

e.m.a / m.a.j

Turban (2Mo 28:39)
¨
¨
¨
Puha puhitsusmark
(2Mo 28:36; 29:6)

¨
Ulempreester

¨
Oon uksikivi (2Mo 28:9)
Kett (2Mo 28:14)
˜
Kohtumoistmise rinnakilp
12 kalliskiviga
(2Mo 28:15–21)

2000 m.a.j

˜
¨ ¨
¨ ¨
Olaru u ja kootud voo
(2Mo 28:6, 8)

Sinine varrukateta
˜
pealisroivas
(2Mo 28:31)

16

6

Kuldkellukesed ja
˜
¨ ¨
granaatounad allaare
¨
palistuse kuljes
(2Mo 28:33–35)

2
18

15
14

3

13

7

¨ ¨
Peenlinane ruutmustriga ru u
(2Mo 28:39)

12
1
9

10

5
19

11

4
8

21

17
20

¨
Telkpuhamu
1

Laegas (2Mo 25:10–22; 26:33)

2

Eesriie (2Mo 26:31–33)

Sammas eesriide jaoks (2Mo 26:31, 32)
¨
4 Puha paik (2Mo 26:33)
˜
¨
5 Koige puham paik (2Mo 26:33)
3

11 Lambijalg (2Mo 25:31–40; 26:35)
12 Linane telgikangas (2Mo 26:1–6)

(2Mo 30:18–21)
˜

13 Kitsevillast telgikangas (2Mo 26:7–13)

21 Poletusohvrialtar

¨ ¨
14 Jaaranahkadest kate (2Mo 26:14)
¨
15 Hulgenahkadest kate (2Mo 26:14)

(2Mo 27:1–8)
˜
22 Ou (2Mo 27:17, 18)
¨
23 Sissekaik (2Mo 27:16)

6

Kardin (2Mo 26:36)

16 Seinaraam (2Mo 26:15–18, 29)

7

Sammas kardina jaoks (2Mo 26:37)

17 Hobedast alused seinaraami all

8

Vasest alus (2Mo 26:37)

9

Suitsutusaltar (2Mo 30:1–6)

10 Vaateleibade laud (2Mo 25:23–30; 26:35)

˜

20 Vasknou

˜

(2Mo 26:19–21)
˜

18 Poiklatt (2Mo 26:26–29)

˜

19 Hobedast alus (2Mo 26:32)

24 Linasest kangast piire

(2Mo 27:9–15)

24
22
4
5

23
20

21

Siidon

Tõotatud maa
asustamine

Maa jaotamine suguharude vahel
pärast vallutust: 1467 e.m.a

2000 e.m.a

Tüüros

Sauli võidmine kuningaks: 1117 e.m.a

e.m.a / m.a.j
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2
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Daan, Lais,
Lesem

Beet-Anat
Kedes

AASE

1

an
as
Ba

N A F TA L I
Haasor

MA N AS S E

Akko
Kiisoni
vadi

Kinneret

Kinnereti
meri
9
Golan
Petlemm
N 4
O
Haroset-Goojim
UL
7
B
10
ägi
Taabori
m
E
Jokneam
S
Havvot-Jair?
Moore küngas
Door
Ofra
Kamon
Megiddo
I S S AS KA R
Debir
Kedes, Kisjon
Harodi allikas Beet-Sitta
Taanak
5
Beet-Sean
Jibleam
Aabel- Gileadi-Jaabes?
Heefer
MA N AS S E
Mehola

10 Eelon
11 Abdon

Saamir (Samaaria) 6
Teebes
Eebali mägi
Sekem
Gerisimi mägi
Piraaton

12 Simson

11

Afek

i va
rek
So

Gilgal

Askelon

3

Eter, Token
Laakis
Etam

Gaza

Siklag

Ain
Hasar-Suusa

Saaruhen,
Saaraim,
Silhim

Kedemot
Een-Gedi

Aasan, Ain
Beer-Seba

Soolameri

Diibon

Debir
Goosen

A MMO N

R UUB E N

Hebron

( S I I MEO N )

Anab

Toobimaa

Rabba
Aabel-Keramim
Beet-Haaram(-n)
Meefat
Minnit
Hesbon
Beser

Petlemm,
Efrata

Adullam

Libna

Eglon

2

Gibea
Jeruusalemm

Timna 12 Estaol
Ekron Sora
Asdod
Lehhi

Raamot
(Gileadi-Raamot)

GAAD

B E N JA MI N

di

Jabneel

LÄÄNEMERI

Edrei

Jogbeha

Peetel

Mispa, Mispe

Astarot

Saafon
Sukkot
Mahanaim
Penuel
Mispa, Mispe
8

Siilo

TimnatSerah

DA A N

SUUR MERI,

Tappuah

E F RA I M

Joppe

Aroer

Arnon

Kesil, Betuul

Beet-Markabot

MOA B
Hasar-Suual

J U U D A
s
iptu
Eg

ev
ad
i

DA A N

Aabel-BeetMaaka

2000 m.a.j

Kohtumõistjad
1

Hermoni mägi

Baal-Gaad

R

4000 e.m.a

Damaskus

Jordani jõgi
Ja
bb
ok

B6

Esem

Beet-Lebaot,
Beet-Biri

Baalat-Beer,
Raama, Baal
Sered

Akrabbimi
tõus

Negev

Halaki mägi
Sini kõrb

E DO M,
SEIR

0 miili
0 km

Asmon
Karka

Hasar-Addar
Kaades,
Kaades-Barnea

20
20

Siimeoni linnad (enklaavid)
Manasse linnad (enklaavid)
Pelgulinnad

Eufra

Taaveti ja Saalomoni
kuningriik

B7

Tifsah

2000 e.m.a

e.m.a / m.a.j

Süüriasse, hettidele:
hobused, sõjavankrid

Hamat

2000 m.a.j

on
tes
e jõ

gi

4000 e.m.a

S Ü ÜR I A ( A RA M)

HA MAT

Taaveti valitsusaeg: 1077–1038 e.m.a Saalomoni valitsusaeg: 1037–998 e.m.a
Leping Taavetiga: u 1070 e.m.a

ti jõgi

r

BA

O

Saalomoni kuningriik

AM

A,
OB

Haasar-Eenan

Beerotai

LAS
L
ED
B E i ib a n
ET
o
n
-RE i m
H O äest
ik
An B
ti
m ä li ib a
est non
ik i

Sü

ü

a
ri

kõ

rb

N

Tarsisest:
kuld, hõbe, elevandiluu,
pärdikud, paabulinnud

Sifron

SO

vask

(FO

Gebal

INI

IKI

LeboHamat

AR

Sedad

A)

Eksport

-S

Ribla

Import

Tadmor
(Palmyra)

OO

Taaveti kuningriik

SII

DO

Siidon

Damaskus

Hermoni mägi

Tüürosest:
seedrid, kadakad, kuld

Tüüros
Aabel
Kabuulimaa?

Daan
MAAKA,
ARAM-MAAKA

an
as
Ba

Argob

Haasor

GESUR

Jis
or reel Een-Door
g i
Door
Lo-Debar
Megiddo
Rogelim
Gilboa mägi
Beet-Sean
Gileadi-Jaabes?
Sukkot

Sereda
Raama

AA

Joppe

Gaza

VIL

IST

IM

Tüürosesse:
oder, nisu,
vein, oliiviõli

Siilo

Heelam
Salka
Toob

Mahanaim
A MMO N
Gilead

Gilgal

Geser Jeruusalemm
Ekron
Petlemm
Gat
Hebron

Rabba
Hesbon
Meedeba
Alam-Beet-Hooron

Aroer

Een-Gedi

Eg

Siklag Jattir
Peetel
Beer-Seba
Raamot
Aroer
Soolaorg?

u
ipt

se

va
di

Ekron

Gat
Taamar

Egiptusest:
hobused,
sõjavankrid

0 km

Mispe

Negev

Paarani
kõrb

0 miili

Geser

MOA B

20

Geba
Gibeon
Gibea
Kirjat-Jearim
Anatot
Noob
Baal-Peratsim
Bahuurim
Jeruusalemm Giihoni allikas

E DO M

A

a
ra

bi

a

k

b
õr

Keila

Petlemm
Tekoa

Giilo

b
kõr
uda
u
J

Sira veemahuti

Hebron

Oofirist: kuld,
väärtuslikud kivid, puit

Siif
Hores

Araabiast:
kuld, hõbe

Jesimon

Karmel
Estemoa

Esjon-Geber Eelot, Eelat

Een-Rogeli kaev

Beet-Semes
Aseka
Ee
la
org Soko
Adullam

vask

Puunon

20

Ülem-Beet-Hooron

Maon

B8

Saalomoni
tempel

¨
Templi sissepuhitsemine: 1026 e.m.a

4000 e.m.a

2000 e.m.a

¨
Templi havitamine: 607 e.m.a

e.m.a / m.a.j

2000 m.a.j

3

7

4

6

1

5

2

14
13
8
12
9

11
10

˜
¨
Koige puham paik ( 1Ku 6:16, 20)
¨
2 Puha paik (2Aj 5:9)
1

8

Vaskaltar (2Aj 4:1)

9

Vasest lava (2Aj 6:13)
˜

Katusekambrid ( 1Aj 28:11)
¨
4 Kulgkambrid ( 1Ku 6:5, 6, 10)

10 Siseou ( 1Ku 6:36)

5

Jaakin ( 1Ku 7:21; 2Aj 3:17)

12 Vankrid ( 1Ku 7:27)

6

Boas ( 1Ku 7:21; 2Aj 3:17)

13 Kulgsissekaik ( 1Ku 6:8)

Eeskoda ( 1Ku 6:3; 2Aj 3:4)

¨ ¨
14 Soogiruumid ( 1Aj 28:12)

3

7

˜
(Korgus pole teada)

12

11 Vaskmeri (2Ku 25:13)

¨

9
1

8

2

¨

10
11

B9

Taanieli
ennustatud
˜
maailmavoimud

¨
¨
Babuloonia havitab Jeruusalemma: 607 e.m.a

Sardes
4000 e.m.a

2000 e.m.a

e.m.a / m.a.j

¨
Meedia-Parsia
impeerium

2000 m.a.j

Ekbatana
Jeruusalemm

¨
Babulon

¨
Babuloonia
impeerium

¨
Babuloonia

Susa
Persepolis

Teema

Taaniel 2:32, 36–38; 7:4
607 e.m.a: kuningas Nebukadnetsar
¨
havitab Jeruusalemma

¨
Babuloonia impeerium
¨
Meedia-Parsia impeerium

¨
Meedia-Parsia

Kattuv ala

Taaniel 2:32, 39; 7:5

¨
539 e.m.a: vallutab Babuloonia
537 e.m.a: Kyros annab juutidele
loa Jeruusalemma naasta

Kreeka impeerium
Rooma impeerium
Kattuv ala

Kreeka
Taaniel 2:32, 39; 7:6

¨
331 e.m.a: Aleksander Suur vallutab Parsia

Rooma
impeerium
Rooma
Pella
Konstantinoopol
¨
(Butsants)

Rooma

Antiookia

Taaniel 2:33, 40; 7:7

¨
63 e.m.a: hakkab valitsema Iisraeli ule
¨
70 m.a.j: havitab Jeruusalemma

Inglise-Ameerika
Taaniel 2:33, 41–43

˜
1914–1918: esimese maailmas oja ajal
˜
tekib Inglise-Ameerika maailmavoim

Seleukeia
Aleksandria

Jeruusalemm

Kreeka impeerium

B10

ABILEENE

Iisrael Jeesuse ajal

Siidon

IA

Damaskus

IIK

Sarepta

Hermoni mägi

4000 e.m.a

2000 e.m.a

e.m.a / m.a.j

FO

IN

Jeesuse sünd: 2 e.m.a
Jeesuse surm: 33 m.a.j

2000 m.a.j

Tüüros

Filippuse
Kaisarea

ITU

REA

Herodes Arhelaose,
hiljem Rooma maavalitseja
Pontius Pilatuse valitsusala
Herodes Antipase valitsusala
Filippuse valitsusala

Ptolemais
(Akko)

GA

Dekapolise linnad

L

E
IL

A

Korasin
Kapernaum

Sephoris

Naatsaret
Nain

HO

NI

Raphana

G

A
AD

Dion

RA

Abila
Gadara

DEKAPOLIS
Kaisarea

Skütopolis
(Beet-Sean)

Gerasa

Sühhar
Gerisimi mägi Jaakobi kaev
Jordani jõgi

ron

i ta
sa

ndik

Sebaste
(Samaaria)

Antipatris (Afek)

Saa

Joppe

Betaania Jordani idakaldal?
Pella

Salim
Ainon

SAMAARIA

Arimaatia

JUUDAMAA

Lüdda
(Lood)

PEREA

Efraim
Filadelfia
(Rabba)

Jeeriko

Raama
Emmaus
Jeruusalemm Betfage
Betaania
Petlemm

J uu
da
kõr
b

Jamnia
(Jabne)
Asdod
Askelon

Kumran

Herodeion
Machaerus
Soolameri

Hebron

Gaza

(Surnumeri)

IDUMEA
Masada

ARAABIA
Beer-Seba
0 miili
0 km

20
20

MA

Betsaida

Magadan Galilea Gergesa
meri
Hippos
Tiberias

Kaana

Door

H
TRA

SE
ITI

A
ATE
B
A
N

A

B11

¨
Templimagi
esimesel sajandil
12
Teise templi
ehitamise algus: 536 e.m.a

4000 e.m.a

2000 e.m.a

¨
Templi havitamine: 70 m.a.j

e.m.a / m.a.j

2000 m.a.j

3

7

9

8
11
10

˜
¨
Koige puham paik
¨
2 Puha paik
˜
3 Poletusohvrialtar
1

Metallist meri
˜
5 Preestrite ou
˜
6 Iisraeli ou
4

7

6

˜
Naiste ou

˜
8 Mittejuutide ou
¨
¨
9 Barjaar

5
1

¨

10 Kuninga sammaskaik

¨

11 Saalomoni sammaskaik
12 Antonia kindlus

2

3
4

7

Jeesuse elu
¨
viimane nadal

B12

¨
PAI KESELOOJANG

p

¨
Juutide˜ paev
algab
ja loppeb
¨
aikeseloojangul

8. niisan
¨

9. niisan

10. niisan

˙ Saabub Betaaniasse kuus

¨
˜
˙ So¨ ob
endise pidalitobise

¨
˙ Oobib
Betaanias

¨
¨
paeva enne paasapuha

Jeesuse surm: 33 m.a.j

2000 e.m.a

e.m.a / m.a.j

11. niisan

(hingamispaev)
¨

Siimoni majas
˜
˙ Maarja voiab
Jeesust nardiga
˙ Juudid tulevad Jeesuse ja
Laatsaruse juurde

2000 m.a.j

¨
Jeruusalemm ja selle umbrus
1

Tempel

2

Ketsemani aed (?)

3

Maavalitseja residents

4

Kaifase maja (?)

5

Herodes Antipase loss (?)

6

Betsata tiik

7

Siiloahi tiik

8

Sanhedrinisaal (?)

9

Kolgata (?)

Matteuse 26:6–13
Markuse 14:3–9

¨
˜
PAI KESET OUS

Johannese 11:55–12:1

Johannese 12:2–11

10 Hakeldama (?)

6

˜
¨
Olimagi
2

1

B etf
B e t a a g esse
ania ja
sse

9

˙ Saabub kuninglikult

¨
˙ Laheb
varahommikul

Jeruusalemma
˜
˙ Opetab templis 1

Jeruusalemma
˙ Puhastab templi
¨
˙ Kostab Jehoova ha¨ al
taevast

8
5

4

7

Hi

Kidr
oni o
rg

3

B eta

ania

sse
¨
PAI KESELOOJANG

nn
om
i org
10

˜
˜
moistujuttude abil
˜
˙ Moistab
hukka variserid
¨
˙ Paneb tahele
lesknaise
annetust
˜
¨
¨
¨
˙ Raagib Olimael Jeruusalem¨
ma havingust ja oma tulevase
¨
kohaloleku tundemargist
˙ Opetab templis

Matteuse 21:1–11, 14–17

Matteuse 21:12, 13, 18, 19

Matteuse 21:19–25:46

Markuse 11:1–11

Markuse 11:12–19

Markuse 11:20–13:37

Luuka 19:29–44

Luuka 19:45–48

Luuka 20:1–21:38

Johannese 12:12–19

Johannese 12:20–50

12. niisan

13. niisan

14. niisan

15. niisan
¨

16. niisan

(hingamispaev)

¨
˙ Paasaso¨ omaaeg
koos

˜
˙ Ostetakse l ohnaaineid

apostlitega
˙ Peseb apostlite jalgu
˙ Saadab Juuda minema
˙ Seab sisse Isanda
˜
¨ ¨
ohtusoomaaja

Jeesuse surnukeha
˜
voidmiseks

Matteuse 26:20–35
Markuse 14:17–31
Luuka 22:14–38
Johannese 13:1–17:26
˜
˙ Reedetakse ja voetakse
kinni
Ketsemani aias 2

˜
˙ Apostlid pogenevad
˜
˙ Sanhedrin moistab
Jeesuse
¨
ule kohut Kaifase majas 4

¨
˙ Peetrus salgab Jeesuse ara
Matteuse 26:36–75
Markuse 16:1

Markuse 14:32–72
Luuka 22:39–65
Johannese 18:1–27
˙ Taas sanhedrini ees 8
˙ Viiakse Pilatuse juurde, 3

siis Herodese juurde 5
ja tagasi Pilatuse juurde 3
˜
˙ Moistetakse
surma ja
hukatakse Kolgatal 9
˙ Sureb umbes kell kolm
¨
˜
parastlounal
˜
˙ Surnukeha voetakse
postilt
maha ja maetakse
¨
¨
˙ Vaikne paev
koos jungritega
˙ Juudas kavandab Jeesuse
reetmist

˜
˙ Pilatus noustub
panema
Jeesuse haua juurde valve
¨
valja

¨

¨
˙ Aratatakse ules
¨
˙ Ilmutab end j ungritele

˙ Peetrus ja Johannes teevad

¨
ettevalmistusi paasapuhaks
˙ Jeesus ja teised apostlid
¨
˜
saabuvad hilisel parastlounal

Matteuse 26:1–5, 14–16

Matteuse 26:17–19

Matteuse 27:1–61

Markuse 14:1, 2, 10, 11

Markuse 14:12–16

Markuse 15:1–47

Markuse 16:2–8

Luuka 22:1–6

Luuka 22:7–13

Luuka 22:66–23:56

Luuka 24:1–49

Johannese 18:28–40; 19:1–42

Johannese 20:1–25

Matteuse 27:62–66

Matteuse 28:1–15

B13

¨
Pauluse rannakud

Kristluse levik

u 47–48 m.a.j: 1. misjonireis

Misjonireiside alguspunkt
Ilmutusraamatus mainitud linnad

u 49–52 m.a.j: 2. misjonireis
u 52–56 m.a.j: 3. misjonireis
u 59–61 m.a.j: 1. vangistus Roomas
¨
¨
¨
¨
Puha vaimu valjavalamine: nadalatepuha 33 m.a.j

4000 e.m.a

2000 e.m.a

e.m.a / m.a.j

Rooma
˜
Kolm Kortsi
¨
Appiuse turuvaljak

¨ ¨
IL L U U R IA
DA L M A ATS IA

Dyrrachium
Appiu
se

Puteoli

2000 m.a.j

t ee

ITA A L IA

Apolloonia
Brundisium

K
MA

Nikopolis

Sitsiilia

Neapolis
Filippi
Amfipolis
Tessaloonika
Beroia
Apolloonia

O
DO

NIA

KREEKA

A

Reegium

E

M ust meri

IA
HA
H Korintos

Ateena

Kenkrea

Aadri a meri
¨
Surakuusa

Malta

Kreeta
Foiniks
Kauda

Via Egnatia

Samotraake

¨ ¨
M U USIA

BIT

TOS

¨
Troas Adramuttion
G A L A AT IA
Assos
¨ ¨
Pergamon
¨
¨
KIA
G
I
A
U
F RU
Mituleene
Tuatiira
DOO
A
A AS IA
Kios
P
Pisiidia
Sardes
KA
¨
Antiookia
Smurna
Filadelfia
Efesos
Ikoonion¨
Laodikeia
Samos
¨
L U KAOON IA
Lustra
Kolossa
PISIIDIA
Mileetos
Derbe
KILIIKIA
Patmos Kos
Perge
¨ ¨
Tarsos
¨ ¨ Ataalia
Knidos
PAMF
U
ULIA
L U U KIA
¨
Patara
Murra
Seleukeia
¨ ¨
Rhodos
Suuria
Antiookia
Salmoone
neem

¨
Kupros

¨ ¨
S U U R IA

Salamis

Pafos

Hea Sadam

VA H E M E R I

PON

¨ ¨ NIA
UU

FOIN IIKIA
Siidon
¨ ¨
Tuuros
Ptolemais

¨
Kureene

Syr ti s

Kaisarea
Pella
Antipatris
Joppe
Jeruusalemm
Asdod ¨
Gaza Ludda

¨
L IIB UA
Aleksandria

0 miili
0 km

150
150

Damaskus

EG IP TU S
ET IOOP IA

B
NA

AT

EA

ARAABIA

B14

˜ ˜
¨
Moot- ja rahauhikud

˜ ˜
Pikkusmoodud

˜
Sorm
¨
(˙ 1 ⁄4 kamblalaiust)
1,85 cm

1

˜ ˜
¨ ¨
Pikk mooduritv (˙ 6 pikka kuunart)
3,11 m

˜ ˜
Vedelikumoodud

˜ ˜
Kuivainemoodud

Koor (˙ 10 batti ˙ 60 hiini)
220 liitrit

Homer (˙ 1 koor ˙ 10 eefat)
220 liitrit

¨
Kamblalaius
˜
(˙ 4 sorme)
7,4 cm

2

˜ ˜
¨ ¨
Mooduritv (˙ 6 kuunart)
2,67 m

Vaks
¨
(˙ 3 kamblalaiust)
22,2 cm

3

3

1

¨ ¨
Ku unar

2

¨
Suld
1,8 m

Batt (˙ 6 hiini)
22 liitrit

¨ ¨
Pikk ku unar
¨
(˙ 7 kamblalaiust)
51,8 cm

Hiin (˙ 12 loogi)
3,67 liitrit
Loog (˙ 1 ⁄ 12 hiini)
0,31 liitrit

Eefa (˙ 3 seaad
˙ 10 omerit)
22 liitrit

¨ ¨
Ku unar (˙ 2 vaksa
¨
˙ 6 kamblalaiust)
44,5 cm

Seaa (˙ 3 1 ⁄ 3 omerit)
7,33 liitrit

¨
¨ ¨
Luhike ku unar
38 cm

Omer (˙ 14 ⁄ 5 kaavi)
2,2 liitrit
Kaav
1,22 liitrit
Hoiniks
1,08 liitrit

Rooma staadion
(˙ 1 ⁄ 8 Rooma miili)
185 m

¨
Raha- ja kaaluuhikud
Piibli heebreakeelses
osas

Nael (Rooma)
327 g
Johannese 12:3
¨
˜
„Uks nael healohnalist
˜
oli, ehtsat nardi”

Geera (˙ 1 ⁄ 20 seeklit)
0,57 g
10 geerat ˙ 1 beka
Beka
5,7 g
2 bekat ˙ 1 seekel

Seekel (kaaluviht)

Piim
7,8 g
1 piim ˙ 2 ⁄ 3 seeklit
Seekel
11,4 g
50 seeklit ˙ 1 miin
Miin
570 g
60 miini ˙ 1 talent
Talent
34,2 kg

Dareik
¨
¨
(Parsia kuldmunt)
8,4 g
Esra 8:27

Miin
100 drahmi
340 g
Luuka 19:13
Umbes 100
¨
paevapalka

Talent
60 miini
20,4 kg
Matteuse 18:24
Ilmutus 16:21
Umbes 19 aastapalka

¨
Raha- ja kaaluuhikud
Piibli kreekakeelses osas

Antiookia
tetradrahm

¨ ¨
Tu urose tetradrahm
¨ ¨
˜
(Tu urose h obeseekel)

¨
Originaalsuuruses mundid

Lepton

Kvadrans

Ass

(Juudi vask˜
¨
voi pronksmunt)

(Rooma vask˜
¨
voi pronksmunt)

⁄ kvadransit
Luuka 21:2

2 leptonit
Matteuse 5:26

(Rooma ja selle
provintside vask˜
¨
voi pronksmunt)

1 2

4 kvadransit
Matteuse 10:29

¨
1 paevapalk
( 12 tunni eest)

Denaar

Drahm

Didrahm

64 kvadransit
3,85 g
Matteuse 20:10

3,4 g
Luuka 15:8

2 drahmi
6,8 g
Matteuse 17:24

˜
¨
(Rooma hobemunt)

¨
2 paevapalka

˜
¨
(Kreeka hobemunt)

¨
3 paevapalka

˜
¨
(Kreeka hobemunt)

Tetradrahm

˜
¨
(Kreeka hobemunt;
˜
nimetatakse ka hobestateeriks)

4 drahmi
13,6 g
Matteuse 17:27

¨
4 paevapalka

KESKMINE TEMPERATUUR

B15

Juudi kalender
0 °C

(SIIV)

¨
¨
14. paev: paasapuha
¨
15.–21. paev: hapnemata
¨
leibade puha
¨
16. paev: uudsevilja ohverdamine
¨
14. paev: hiljem peetav
¨
paasapuha

SIVAN

¨
¨
¨
6. paev: nadalatepuha

NIISAN
(AVIV)
APR

IJAR

MAI
JUUNI

TAMMUS

JUULI

AAV

AUG

ELUL

SEPT

ˇ
TISRI
(ETANIM)

OKT

ˇ
HESVAN

¨
¨
1. paev: trompetipuhumispuha
¨
¨
10. paev: lepituspaev
¨
¨
15.–21. paev: lehtmajadepuha
¨
¨
22. paev: puhalik kogunemine

(BUUL)
NOV

KISLEV

DETS

TEVET

JAAN

ˇ
SEVAT

VEEBR

ADAR

¨
MARTS

VEADAR

¨
¨
¨
25. paev: templipuhitsemispuha

¨
14., 15. paev: purim
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Kui soovid lisainfot, vaata www.jw.org/et voi kirjuta
Jehoova tunnistajatele sulle sobival alltoodud aadressil.

