16. TUND
JEESUSE VAENLASED:
VARISERID JA
ÜLEMPREESTRID
Õpetajale
Selle loo leiad - Jh 11:45-57. Variserid olid juutide usuline ja rahvuslik erakond praeguse
Iisraeli alal. Variserite erakond sai alguse madalamate preestrite keskkonnas 100 eKr et
tõusta vastu ülematele preestritele saddukeustele. Variserid pidasid ennast Palestiina
juutide usulistena juhtidena. Variselastele oli iseloomulik pidada täpselt kinni juutide
seadustest ka kõige väiksemates detailides.
Variserid olid ühiskondlik rühmitlus, milles võttis osa inimesed kõikidest ühiskonna
klassidest. Rühmitluse eesmärgiks oli Rooma okupatsiooni valitsusele vastu löömine ja
tugev natsionalism, millele kaasnes hellenistlike mõjutustele vastu seismine juutide
rahvuses. Vaimulikus elus variseritele oli iseloomulik järgida kohustuslikult Moosese
seadust ja pealike korraldusi. Pealmiselt variserid löid vastu Jeesusele ja kahtlesid tema
õpetusi, aga gruppist leidus ka mõningaid erandeid. Jeesus kritiseeris variserite suhtumist
vaimulikele asjadele silmakirjalikult, nt Mt. 23:2-7. Ta austas ka varisere ja oli enamasti
nendega samal meelel. Apostel Paulus oli enne pöördumist suurepäraselt edukas variser,
keda nimetati Saulus Tarsosest.
Ülempreester oli vana seaduse aja preestrite juht. Pärast Palestiina vallutamist rooma
prokuraatorid seadsid ülempreestrid ametisse. Kristuse ajal Ülempreestrina oli Hannas ja
siis tema neli poega, ning tema väimees Kaifas, kes oli ülempreestrina Jeesuse avaliku töö
ajal aastatel 18-36.
Jeesuse viimastel päevadel Kaifas võttis esimese sõna Suures kohus nõudes Jeesuse surma.
Rahva juhid ühinesid temaga. Nad arvasid, et roomlased käsitaksid et rahvas hakkab
Roomale vastu, kui nad tunnustavad Jeesuse kuningaks. Kuna teisest küljest juhid kartsid
Jeesuse tapmist, põhjendas Kaifas tegutsemisviisi: „Teie ei tea mitte midagi ega mõtle, et
teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub.”
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Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel
tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka
hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku. Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesus ära tappa.
(Jh 11:49-53)
Selles tunnis käsitletakse kuidas variserid tulid otsusele, et Jeesus peab ära surema. Võimalusel
rääkida õpetustekst nii, et on riietunud variseri moodi (hommikumantel, pikk habe, suur sall või
riie pea peale), et lapsed saaksid aru et need mõtted olid usuliste juhtide omad. Võib ka näidata
pilte internetist.
Vaata lisaks lastejutlust SIIT: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Paastuaja 5. pühapäev 2.
lugemisaasta, Küllike Valk
EESMÄRK
Jumal teab kõike mis maailmas juhtub.
Jumal oskab kasutada raskeid olukordi oma heade plaanide täide viimiseks.
Suurkohtu otsus oli üks etapp selleni, et Jeesus suri ristil kõikide maailma inimeste pattude
eest.

Alustav küsimus
Kas oled kuulnud, et täiskasvanud lähevad koosolekule? Mida arvate, et koosolekul tehakse?

Piibliõpetus
Oli Suurkohtu koosolek. Templisse olid tulnud kokku ülempreestreid ja varisereid, kes olid
tähtsad usulised juhid. Neil oli probleem, mille üle nad tahtsid nõu pidada. See probleem oli
Jeesus Naatsaretist.
See Jeesus oli puusepa poeg Naatsareti linnast. Ta oli tulnud Jeruusalemma lähiümbrusesse,
arvatavasti, et osaleda oma sõpradega paasapühade tähistamisel. Mõned rahva hulgast olid äsja
rääkinud neile, et Jeesus oli isegi ühes lähedal asuvas külas ühe mehe surnuist üles äratanud.
Nad rääkisid, et olid hakanud uskuma, et Jeesus oli Jumala läkitatud Messias. See andis
ülempreestritele ja variseridele põhjuse arutada asja üle kiiresti. Nüüd oli aeg teha midagi sellele
rahva liikumise ja Jeesusega.
Jeesus oli ärritanud neid juba tükk aega. Ta oli öelnud kriitilisi sõnu nende, eriti variseride,
usutalituste täitmise kohta. Jeesus oli väitnud, et nad üritasid ainult näida olla truud ja head
Jumalale, kuigi nad seda päriselt ei olnud. Jeesus oli süüdistanud neid uhkeldamises ja, et nad ei
pidanud inimestest lugu. Jeesus oli tihti meelega teinud reeglite vastaselt ja väitnud, et puhkepäeval tohib küll aidata teisi inimesi, kuigi traditsionaalsete reeglite järgi on see
ilmselgelt keelatud. Õieti need usulised juhid olid ka kadedad: miks nad ise ei
olnud edukad nagu Jeesus ja saanud rahva seas populaarseks.
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Koosolekul osalejad mõtlesid: „Mis me peaks tegema? Kui lubame Jeesusel jätkata selliste
imetegude tegemist, usuvad varsti kõik Temasse. Sellest tuleks nii suur rahvahulk, et ka
roomlased märkavad seda. Roomlased arvaksid siis, et kogu juutide rahvas hakkab mässama
nende ja keisri vastu. Siis võib kõigil halvasti minna. Roomlased võivad selle templi enda kätte
võtta ja ei luba kellelgi enam siin kokku saada. Nüüd oleme mingil määral rahus, kuigi Rooma riik
on okupeerinud meie maa. Rooma riigi valitsus seab meie ülempreestri ja oleme saanud
erivabastusi juudi usutalitusteks. Aga, mis siis meile juhtub, kui nad hakkavad kahtlustama, et
Jeesus Naatsaretist on alustanud mässamisega? Meie vabadust ähvardatakse!“
Tollel aastal oli preestrite juhiks ülempreester Kaifas. Ta pidas koosolekul otsustava kõne. Kaifas
seletas selgelt, et on parem, kui üks mees sureb rahva pärast, kui see, et kogu rahvas saaks
hukka. See jäi ka koosoleku lõpptulemuseks. See üks mees, keda nad tahtsid et sureks, oli Jeesus.
Alates sellest hetkest nad otsisid võimalust Jeesuse arreteerimiseks ja kohtus surma mõistmiseks.
Nad kõik teadsid, et takistuseks on leida pädev põhjus vahistamiseks ja Jeesuse paljud järgijad.
Aga Kaifas ja teised koosolekul osalejad ei teadnud, et nad olid osa Jumala suurest plaanist. Nad
tundsid, et nad teevad õigesti oma aja juuti rahva ja oma maine päästmiseks. Jumala plaan aga
oli päästa kõik inimesed, kõikidest rahvustest, igal pool maailmas ja igal ajal. See plaan oli midagi
täitsa muud, kui see, millest sellel koosolekul aru saadi.
Ülempreester Kaifas oli enda teadmata teinud ettekuulutuse. Jeesus peab surema ristil paljude
inimeste pärast, et need, kes temasse usuvad saaksid päästetud. Jumala lapsed saaksid andeks ja
pääseksid Jumala juurde.

Kuldsalm
“Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind.” Ps 139:1
Jumal võib kasutada oma plaanides ka inimest, kes ise sellest ei saa aru. Vahel juhtub asju, mille
põhjusest meie ei saa aru. Hiljem aga võime märgata, et nendest on tulenenud midagi head.
Jumal teadis selle juba ette ja paremini kui inimesed.

Arutelu väikestele
Kas sul on kunagi juhtunud, et kui oled abi vajanud, on just õigel ajal kohale sattunud inimene,
kes on abiks olnud? Ehk Jumal saatis teda, kuigi ta ise sellest aru ei saanud.

Arutelu suurtele
1. Kas oled kunagi mõelnud, et miks sul on läinud õnnetult?
2. Mis su elus oleks võinud veel halvemini minna, kui seda asja ei oleks juhtunud?
Kas juhtum varjas sind või sinu lähedasi millestki veel halvemast?
3. Kas juhtumist oli midagi kasu? Kas leidsid endast midagi uut või, kas leidsid
abistajaid ja sõpru? Kas arenesid kuidagi?
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Palve
Püha Jumal, nii hea et sa tead kõike mis siin maailmas juhtub. Armas Jeesus, aitäh et Sa
surid meie patude eest. Aita meil elada Sinu tahte järgi ka siis kui me ei tea mida
peaksime tegema. Juhi meie elu iga päev. Aamen.

Laulud
„Päris ehtne supermees“, T. Lige, VAATA NOOTIDE LISA 1, Lastemisjon LINK
„Mõtlen Sinu ohvrile“ M. Redman, tõlge Anne Tuovinen
„Päästmise laul“ M. Jaanson VAATA NOOTIDE LISA 1
„Hiilib kurjus kurjade inimeste seas“ M.-L. Kuitunen /K. Eerola
„Armastades meid“ J. Kuusisto
„Andestamise laul", P. Simojoki, Taevaisa peopesal (CD + Noodivihik), Youtube LINK
„Elukoolis", P. Simojoki, Taevaisa peopesal (CD + Noodivihik), Youtube LINK

Tegevus
Tegevus 1
Vaata LISA 1. Otsi 12 sõna ja moodusta nendest lause.
Lahendus: Ps. 139:1 Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind.

Mäng
Mäng 1 - Variser käskis
Mäng on variatsioon „Päälik käskis“ -mängust. Üks mängijatest valitakse variseriks, kes käsib
teistel mängijatel teha erinevaid asju. Teised mängijad peavad tegema nagu ta ütleb, aga
ainult siis kui lause hakkab „Variser käskis …“. Kui Variser ütleb ainult „Hüpake“, siis keegi ei
tohi hüpata. Need mängijad, kes teevad liigutusi siis kui, Variser pole ütelnud „Variser
käskis“, jäävad mängust kõrvale. Variser võib mängijaid segadusse ajada nii, et teeb ise oma
kästud liigutusi.

Autorid ja allikad
Õpetus: Jaana Heliövaara, tõlkinud Salome Olenius
Mäng: Liisi Portin, tõlkinud Salome Olenius
Salome Olenius
Seikkaillen läpi Raamatun -materjal SIIT.
supercoloring.com
Piibel
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OTSI 12 SÕNA JA MOODUSTA LAUSE.

OTSI 12 SÕNA JA MOODUSTA LAUSE.

LISA 1 - TEGEVUS "OTSI SÕNAD", 16.TUND
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