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Inimese seisukord 

Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Rm 3:23 

 
Hingamispäev, 14. oktoober 
Ricky D. Venters Jr. (Bel Air, Maryland, USA) 

Sissejuhatus. Minu seisukorrast tingitud kannatused 

Ps 51:7 
Oli külm talveõhtu, kui sõitsin kolledžist oma sõbratari perekonna koju uut aastat 

vastu võtma. Olin sellel õppeaastal võtnud esimest korda loengu. Ma õppisin 
masinaehitust ning olin lõpetamisest ainult kaheteistkümne arvestuse kaugusel. Kui 
olin väike, oli minu algklasside õpetaja öelnud vanematele ühel kokkusaamisel: 
„Ricky ei jõua matemaatikas kuigi kaugele.“ Ma naersin veidi, kui kogu seda olukorda 
meenutasin, ning tundsin end üsna hästi sellepärast, mida olin suutnud saavutada. 

Me ei suuda seda ise parandada ja me ei saa end selle eest peita. 

Siis hakkas mul sõidu ajal tekkima õhupuudus ja ma mõtlesin: „Oh ei, juba jälle!“ 
Astma oli mind sünnist saati vaevanud. Mõned päevad olid paremad kui teised, ent 
iga mööduva aastaga tundus, et ma ei kasvagi sellest välja. Mida lähemale ma 
majale jõudsin, seda enam kaotasin kontrolli oma hingamise üle. Otsustasin ringi 
pöörata ja erakorralise meditsiini osakonda pöörduda. Kui haigla juurde jõudsin, oli 
hingamine täiesti kontrolli alt väljas ja minu esmaabiravim ei mõjunud. 

EMO töötajad viisid mu kiiresti haiglasse ja alustasid ravi. Tundus, et miski ei 
mõju, ja ma hakkasin muretsema. Arstid olid mures, nad ei teadnud, mida teha. Ema 
oli kohale jõudnud ja käskis mul vastu pidada. Esimest korda elus tundsin, et ma ei 
jõua enam võidelda. Ütlesin Jumalale, et ma annan alla ja et kui Tal on kavas aidata, 
siis praegu oleks õige aeg. See seisukord oli valitsenud kogu mu elu ja sel hetkel 
teadsin, et ei suuda üksinda võidelda. Kui Jumal ei sekku, siis ma suren. 

Ema ulatas mulle veepudeli. Võtsin lonksu ja kahe minuti pärast köhisin. Ma ei 
suutnud seda uskuda. Ma hingasin sisse ja välja ning oma üllatuseks suutsin 
hingata. Arstid kiirustasid palatisse ja olid hämmastuses, suutmata uskuda seda, 
mida nad nägid. 

Me kõik oleme sündinud patu seisukorras. See seob meie vaimu, tungib 
mõtetesse ja halvab liikumise. Psalmist Taavet kirjutab: „Süüteos olen ma sündinud 
ja patus on ema mu saanud.“ (Ps 51:7) Inimese seisund on niisugune, et vajab 
kellegi võimsa sekkumist. Me ei suuda seda ise parandada ja me ei saa end selle 
eest peita. Meilt nõuab see alistumist, arusaamist, et me ei suuda seda ise taluda, 
ning mõistmist, et kui Jumal kohe ei sekku, siis me sureme. Hea uudis on, et Jumal 
on valmis võtma sind vastu sellisena, nagu sa oled, ja andma sulle tuliuue elu. Kas 
sa annad oma elu täna talle? 
 
Pühapäev, 15. oktoober 
Paul Graham (Bowie, Maryland, USA) 

Logos. Kõik on pattu teinud, kõik võivad olla õiged 

Rm 3:10−18; 5:12−21; 1Kr 10:13; 1Tm 1:15 

Kes on pattu teinud? (Rm 3:23) 

Patu nuhtlus on nii kaugeleulatuv, et ükski inimene ei ole selle haardest vaba. 
Igaüks, kes on naisest sündinud, on mõjutatud patu kiusatusest ja selle 
tagajärgedest. Psalmist Taavet teatab: „Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on 
ema mu saanud.“ (Ps 51:7) Raske on ette kujutada, kuid patu mõju on meie elus 
olemas juba looteperioodil. Keegi ei ole patust eraldatud. „Sest kõik on pattu teinud ja 
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ilma jäänud Jumala kirkusest.“ (Rm 3:23) „Ei ole õiget, ei ühtainsatki.“ (salm 10) Kõik, 
kes väidavad end õigena sündinud olevat, peavad tunnistama, et DNAs avalduvad 
meie iseka loomuse jooned. Me oleme sünnipäraselt patused patuste esivanemate ja 
põlvkondade tõttu. Meie esimesed esivanemad tegid kriitilise vea, mis kutsus esile 
meie ajani välja jõudva efekti. Nende patu mõjud on puudutanud üht põlvkonda teise 
järel. 

Meil on vaja uskuda Tema tõotust, et Ta andestab meile ja hoiab meid 
kiusatuste ajal. 

„Sellepärast, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu 
kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu 
teinud.“ (Rm 5:12) 

Tuvastatud ja defineeritud patt (1Jh 3:4) 

Rm 7:12−14 aitab meil selgelt mõista, millega on meil patu näol tegemist. Me 
teenime Jumalat, kes püüab oma kohtumõistmises õiglane olla. TA annab meile 
võimaluse eraldusjooni selgelt näha. Kui me tunneme Jumala seadust, tunnistame 
Tema tahet meie jaoks, kuid elame sellele vastupidiselt, siis jääme Tema aust ilma. 
Jumala seadus ei ole üksnes Tema avaldatud iseloom, vaid ka meie päästmiseks 
vajalik kaitsepiire. Me tunneme oma eluviisi ekslikkust, kui tunneme seadust. „Igaüks, 
kes teeb pattu, rikub ka seadust, ning patt on seaduserikkumine.“ (1Jh 3:4) 

Evangeeliumi kohta on öeldud ka „hea sõnum“. Meie praegune patune olukord ei 
ole püsiv. Kuigi me oleme selles eostatud, kujundatud ja sündinud, pakub Jumal 
meist igaühele vastumürki, et päästetud saada. Oluline on mõista, et päästet ei 
saada tegude kaudu, et me ei saaks kiidelda ja arvata, et see on meie teene, vaid 
see tuleb usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. Kristus Jeesus on see, kes tuli 
maailma patuseid päästma ning Paulus peab end kõige suuremaks patuseks. Kui 
Paulus peab ennast kõige suuremaks patuseks, kes võib siis päästetud saada? Ja 
kuidas? Mt 19:25 esitasid jüngrid sama küsimuse. Kes võib pääseda? Igaüks! Kuidas 
me võime pääseda? „Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu − ja see ei ole 
teist enestest, vaid see on and Jumalalt.“ (Ef 2:8) 

Sola fide (Ef 2:8) 

Sola fide tähendab ladina keeles „ainult usk“. Reformaator Martin Luther rõhutas 
usu kaudu õigeksmõistmise aspekti oma püüdlustes teha vahet rooma katoliku kirikul 
ja protestantlikul liikumisel. Paljud vaidleksid vastu, et meie teod on lahutamatult 
päästmise osa. Meie päästmine on tänu Jeesuse ohvrile inimkonna eest. Inimene ei 
suuda teha midagi, et saavutada see, mida Jeesus tegi ristil meie heaks, kuid 
tänulikkus Tema toodud ohvri eest ajendab meid elama oma elu kui armastuse 
väljendust Tema vastu. Meid mõistetakse õigeks üksnes usu kaudu. Hb 11:1−12 
maalib pildi inimestest Jumala Sõnas, kes omandasid pääste usu kaudu. Pühakirja 
sõnul järgnesid ka teod, kuid sõnum aitab mõista, et võtmeks on üksnes usk. Sola 
fide õpetus väidab, et usust Kristusesse piisab patusele, et Jumal teda vastu võtaks, 
oma rahva hulka loeks ning varustaks teda usalduse, tänulikkuse ja armastusega 
Jumala vastu, millest tulevad head teod. 

Kas kõik võivad õiged olla? 

Kõigil, kes võtavad Kristuse oma isikliku Päästjana vastu, on võimalus saada 
lunastatud. Me ei saa kunagi oma teenete kaudu õigeks. Meie õiguse on ära 
teeninud ohver, mille tõi Jeesus Kolgatal. Jeesus võttis meie koha, nii saame meie 
õiguse anni. Me oleme väärilised Kristuse surma kaudu. „Ta on teinud patuks meie 
asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema 
sees.“ (2Kr 5:21) 
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Kui me usume Jeesusesse, võtab Ta meie patud ära ja teeb meid Jumala ees 
õigeks. Meie patud asetataks Kristusele. Me usume, et kui me otsustame meelt 
parandada, siis anname oma väärtusetuse Kristusele ja vahetame selle Tema õiguse 
vastu. Jeesus võttis meie pattude karistuse endale ning Ta on ustav ja lunastab 
meid. Meil on vaja uskuda Tema tõotust, et Ta andestab meile ja hoiab meid 
kiusatuste ajal. 

Kõik on pattu teinud, kuid kõik võivad saada päästetud. 

VASTA 

1. Kui kõik inimesed on sündinud üleastumises, nagu ütleb Pühakiri, kuidas saame 
siis päästetud? 

2. Defineeri patt. Kui paljud inimesed on kogenud pattu? 
3. Kirjelda protsessi, kuidas meid õigeks kuulutatakse. 

 
Esmaspäev, 16. oktoober 
Gladys S. Guerrero (Silver Spring, Maryland, USA) 

Tunnistus. Mis on selles minu jaoks? 

Rm 2:4−10 
Saamahimu on iga inimese südames. Igaüks püüab tehtud tegude eest tasu 

saada, ükskõik kui väikest. Rm 3:23 rõhutab Paulus meie puudujääke, kui ta ütleb, et 
„kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest“. Kuid läbi kogu selle raamatu 
näitab Paulus, kuidas Jumal pakub siiski tasu neile, kes pöörduvad Tema poole ja 
kahetsevad oma patte. 

And on meie jaoks valmis pandud. 

„Kõik Jumala Sõnas esinevad õige meeleparanduse ja alandumise näited 
ilmutavad sellist ülestunnistamise vaimu, milles pole patu vabandamist ega püüet 
ennast õigustada.“1 Paulus julgustab lugejaid ära kasutama Jumala heldust, sallivust 
ja pikka meelt ning arusaama, et Jumala heldus tahab juhtida meelt parandama (vt 
Rm 2:4). 

„Alandlik ja murtud süda, täidetud ehtsa patukahetsusega, hindab Jumal 
aarmastust ja Kolgata ohvrit, ja nagu poeg tunnistab armastavale isale oma süüd, nii 
toob õige patukahetseja kõik oma patud Jumala ette.“2 Niisugune on tõotatud tasu 
maksumus. 

Jumal soovib, et alistaksime end Talle. Kuid „ilma siira patukahetsuse ja 
uuenduseta pole ülestunnistus Jumalale vastuvõetav. Elus peavad aset leidma 
otsustavad muutused, kõik Jumalale vastumeelne tuleb kõrvaldada. Selline tulemus 
on siiral kurvastusel patu pärast.“3 

Püha Vaim aitab meid selles püüdluses kõrvaldada Jumalale vastumeelsed asjad, 
sest „see on Püha Vaim, kes inimest tema patususes veenab. Kui patune Püha 
Vaimu elustavale mõjule vastab, toob Vaim ta kahetsusele ja meeleparandusele ning 
ta hakkab mõistma, kui tähtis on kuuletuda jumalikele nõudmistele.“4 

And on meie jaoks valmis pandud. Püha Vaimu muutvale väele alistudes astume 
võiduteele, mis ei vea kunagi alt. Niisiis, mis on selles minu jaoks? Kõik! 

VASTA 

1. Missugustele sinu elu valdkondadele on Püha Vaim valgust heitnud? Kas Ta on 
esile kutsunud muutuse? 

                                            
1 Ellen G. White, „Tee Kristuse juurde“, orig lk 41. 
2 Samas. 
3 Samas, orig lk 39. 
4 Ellen G. White, „Apostlite teod“, orig lk 52. 
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2. Millal mõtisklesid sa sinu eest toodud Jeesuse ohvrist nii, et sa laskusid täielikult 
alistudes põlvedele? Kas see aeg on praegu käes? 
 
Teisipäev, 17. oktoober 
„CJ“ Claypole S. Cousins Jr. (Laurel, Maryland, USA) 

Tõendusmaterjal. Tunne oma seisukorda 

Rm 2:1 
On öeldud, et esimene samm tervenemisele on teadlikkus oma seisukorrast. 

Kirjas roomlastele soovib Paulus esimeses kolmes peatükis selgeks teha mõtte, et 
„kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest“ (Rm 3:23) Kõigi hinges on 
haigus nimega patt, kuid kõik ole oma seisukorra tõsidusest teadlikud. 1. ja 2. 
peatükis võrdsustab Paulus juudid ja paganad, sest neil on sama probleem − patt. 
Põhjus, miks Paulus pidi seda tegema, oli see, et ta kirjutas kogudusele Roomas. 
Rooma kogudus sai algusel peamiselt juut-kristlastest, kelle keiser Claudius hiljem 
Roomast välja ajas. Aga kui nad pärast aastat 54 tagasi tulid, leidsid nad, et 
kogudust juhivad pagankristlased. Seepärast tekkisid pinged mõlemal poolel. Juudid 
pidasid end paremaks oma koha pärast lunastuse ajaloos ning paganad arvasid, et 
nüüd „juhivad“ nemad, sest juudid olid suures osas oma Messia hüljanud. 

Kõigi hinges on haigus nimega patt, kuid kõik ole oma seisukorra 
tõsidusest teadlikud. 

Paulus pidi sellele kritiseerivale meelsusele vastu astuma. Ta ütleb: „Seepärast, 
oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes: sa ei saa ennast vabandada, sest milles 
sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi iseenese! Sina, kes sa mõistad 
kohut, teed ju sedasama!“ (Rm 2:1) Sellist kohtumõistmist koguduses kellegi üle, kes 
on sinust erinev, tuleb nimetada sellena, mis see on: patt. Me peame astuma vastu 
probleemidele, mis on meie riigil, kogudusel ja meie enda elus, sellega, et tunnistame 
kõigi nende probleemide aluseks meie inimliku patuse seisukorra. Seepärast esitab 
Paulus oma kirjas Rooma kogudusele evangeeliumi sügavat ilu, sest kui Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi esitatakse, tunneme vajadust patukahetsuse järele. Morris 
Venden ütleb: „Me tuleme kõigepealt Kristuse juurde ja Tema annab meile 
patukahetsuse.“* Sellepärast ütleb Paulus oma kirjas, et „Jumala heldus tahab sind 
juhtida meelt parandama“ (salm 4). Evangeeliumi vabastav vägi, mille Jeesus annab 
meile kingina, saab tulla ainult siis, kui me lõpuks tunnistame, et oleme haiged. Arm 
tervendab. 

VASTA 

1. Missuguse igapäevase tegevusega võid tegeleda, mis aitab sul nii oma tõelisest 
seisukorrast teadlikuks saada kui ka evangeeliumi vabastava väe vastu võtta? 

2. Missuguseid praktilisi samme saab kogudus astuda, et ravida terveks oma 
sotsiaalsed, rassilised, kultuurilised ja „muud“ lõhed? 
 
Kolmapäev, 18. oktoober 
Leslie Acosta (Rockville, Maryland, USA) 

Praktiline juhend. Patusena sündinud, kuid usu läbi muudetud 

Rm 1:16, 17; 3:10−18, 23 
Pärast viimast õhtusöömaaega, otsustaval ajal, vajas Jeesus oma jüngrite tuge ja 

palveid kõige enam, kuid nad jäid magama, sest sel olulisel hetkel valitses nende 
südames nende enda loomus, nende enda soovid ja prioriteedid. Miks? Nende 
patuse loomuse tõttu. Jeesus ütles Peetrusele, et ta salgab Teda kolm kord enne, kui 
kukk on laulnud. Peetrus kinnitas Jeesusele, et ta ei tee seda, kuid esimesel 

                                            
* Morris L. Venden, „95 Theses on Righteousness by Faith“ (Boise, ID: Pacific Press®, 2003), lk 99. 
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võimalusel, kui ta pidi Jeesuse nime tunnistama, kukkus ta läbi ja jäi ilma Jumala 
aust, sest Peetruse südames valitses isekus. Loomu poolest on meil kõigil kalduvus 
patustada, see juhtub automaatselt, sest me oleme patus sündinud. Rm 3:10 ütleb: 
„Ei ole õiget, ei ühtainsatki.“ 
Me suudame patu võita, aga ainult siis, kui tunnistame, et oleme patused 

ja meid on päästetud Jumala armu läbi. 

Jumala armastus meie vastu on nii rohke, et Ta näitas seda sellega, et saatis oma 
ainusündinud Poja maailma meie patte andestama, et võiksime Tema kaudu elada. 
Nii saame Teda austada ja Tema nime kuulutada − kui loobume oma loomusest ja 
annab end Issandale sellisena, nagu oleme, et Ta saaks meie südant muuta. Ta 
armastab meid nii väga, et on valmis tegema seda iga päev, kui me tuleme iga päev 
Tema juurde ja lubame Tal meis elada. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, 
et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, 
vaid et tal oleks igavene elu.“ (Jh 3:16) Kuigi meie inimloomuses on patustamine, 
teame, et suudame elada Tema abil usu kaudu. Me teame, et kui pühendame end 
Issandale, aitab Ta meil patu võita ja me saame olla Jeesuse Kristuse kaudu 
võidukad. Me suudame patu võita, aga ainult siis, kui tunnistame, et oleme patused 
ja meid on päästetud Jumala armu läbi. Tema andis meile pääste anni. Me peame 
lihtsalt lubama Jumalal iga päev meis tegutseda. „Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis 
ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.“ (2Kr 5:17) 

VASTA 

1. Kas ma alistan end iga päev ja luban Jumalal minus elada? 
2. Kuidas ma saan tunnistada Jumala armastusest minu vastu ja mitte 

evangeeliumi häbeneda? 
 
Neljapäev, 19. oktoober 
Shari A. Loveday (Bowie, Maryland, USA) 

Arvamus. Kes teab kõige paremini? 

Rm 2:1−3, 17−24; 3:9−22 
Teatud ajal oli üks minu parimatest sõbrataridest katoliiklane. Ta oli nii hea ja 

lahke. Ta ei kirunud, nagu meie, ülejäänud, ja ma mäletan selgelt, kuidas ma 
mõtlesin: „Kui meie oleme Raamatu rahvas ja tema on katoliiklane − nende hulgast, 
kes püüdsid takistada Raamatu lugemist, ostsid pääsu taevasse ja nuhtlevad end 
tänapäevalgi patukahetsuseks −, kuidas saab siis tema olla rohkem kristlane kui 
mina?“ 

Tõde oli, et me olime ühesugused, välja arvatud Kristusega suhte omamises. 
Tema suhe oli tugevam, sest ta veetis Kristusega rohkem aega. Mitte tema religioon, 
vaid usk Jumalasse eraldas ta meist paremasse valgusesse. 

Jumal teab kõige paremini, sest Tema on muutev Vägi, mis tegutseb 
meis kõigis, et meid päästa. 

Niisiis, kes teab kõige paremini? Moslemid, juudid, kristlased või hindud? Tõde on 
see, et seesama seisukord, mis õõnestab mind, õõnestab ka sind. Kristlased teevad 
vigu, samuti moslemid. Tundub, et inimesed arvavad, nagu oleks Jeesus ristil juudid 
kõigi teiste inimestega võrdsustanud, kuid nad on alati võrdsed olnud. Enne 
pattulangemist olid kõik − ja kõigi all ma mõtlen Aadamat ja Eevat − täiuslikud. Pärast 
pattulangemist tulid kõik maailma patusena. Pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist 
on meil kõigi võimalus päästetud saada. Inimestena oleme alati olnud samasuguses 
kimbatuses − täiuslikud, patused või päästetud. 

Niisiis, kes teab kõige paremini? Jumal. Jumal teab kõige paremini, sest Tema on 
muutev Vägi, mis tegutseb meis kõigis, et meid päästa. Seda ei tee religioon ega 
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sotsiaalmajanduslik positsioon. Selleks ei piisa populaarne või andekas olemisest. 
Seda ei tee mitme teaduskraadi väljateenimine. Selleks ei piisa hea olemisest. 

Üksnes usk Jeesusesse Kristusesse päästab meid ning annab võimaluse veeta 
igavik koos Temaga. Usk on alati inimkogemuses erinevuse esiletooja olnud. 

VASTA 

1. Mis oli juutidel ja paganatel noil aegadel ühist? Kas see on tänapäeval 
muutund? Kas moslemitel ja kristlastel on ikka veel samad ühised asjad, nagu olid 
juutidel ja paganatel? 

2. Kirjuta olukorrast, mil keegi tuttav, kes ei olnud sinuga samast religioonist, 
ilmutas kristlikke põhimõtteid paremini kui sina. 
 
Reede, 20. oktoober 
Michelle Solheiro (Edmonton, Alberta, Kanada) 

Uurimine. Lootus meie inimloomuse jaoks 

Lk 18:13; Rm 2:4; 3:10−18, 23 

KOKKUVÕTE 

Sageli on meie palve: „Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!“ (Lk 18:13) Tõde 
on, et oleme langenud seisukorras ja sageli oleme patustele kalduvustele aldis, kuid 
Kiri roomlastele näitab, et meil on lootust. Hea uudis on, et meil on Päästja, kes 
pakub andestust ja armu, kuigi me ise ei saa selle ärateenimiseks midagi ära teha. 
Kiidetud olgu Jumal, et meil on selline hea isa, kes armastab meid ja vaatamata meie 
inimlikule seisukorrale püüab meid lunastada meie algsesse suhtesse Temaga. 

TEGEVUSED 

 Kirjuta Jumalale palve oma soovist uuenduse ja õige suhte järele Temaga. 
 Tee kollaaž, mis kujutab inimese seisukorda enne Jeesusega kokkupuutumist, 

ning võrdlev kollaaž, mis kujutab omadusi, mida võib uuestisündinud usklik 
kogeda. 

 Kirjuta oma mobiiltelefoni märkmetesse palvenimekiri viiest inimesest, kelle eest 
sa tahad kogu nädala palvetada, et nad kogeksid Kristuse lootust. 

 Tee jalutuskäik ja vaata, kuidas on inimese langenud seisukord loodust 
mõjutanud. Loe Ilmutusraamatu 21. peatükist lootusest uueksloodud taevale ja 
maale. 

 Vii läbi intervjuu kellegagi, kes on nõus rääkima oma kuritegelikust, vangla-, 
sõltuvus- vm minevikust enne seda, kui nende elu sai Kristuses muudetud. 

LISALUGEMINE 

Lk 18:9−14, 35−43. 
Ellen G. White, „Kristuse tähendamissõnad“, orig lk 159−162; „Ajastute igatsus“, 

27. peatükk. 
Philip Yancey, „Mis on armus nii hämmastavat?“ (Tallinn, 2005). 

http://www.piibel.net/#q=Lk%2018:13
http://www.piibel.net/#q=Rm%202:4
http://www.piibel.net/#q=Rm%203:10-18,%2023
http://www.piibel.net/#q=Lk%2018:13
http://www.piibel.net/#q=Lk%2018:9-14,%2035-43
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