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Kes on see inimene Kirjas roomlastele 7. peatükis? 

Aga nüüd, et me oleme surnud, siis oleme saanud lahti Seaduse alt, millega meid 
kammitseti, nii et me teenime Jumalat uuel teel Vaimu all ja mitte vanal teel kirjatähe 

all. Rm 7:6 

 
Hingamispäev, 18. november 
Mark Henry (Phillipsburgh, New Jersey, USA) 

Sissejuhatus. Usk või varandus? 

Rm 7:6; Ilm 14:6 

Kristuse paljudes tähendamissõnades kirjeldatakse meile Jumala 
päästmismeetodit, mis ei sõltu sellest, kui lootusetult kadunud või eksinud me oleme. 
Ei kadunud lammas (Lk 15:3−7) ega kadunud münt (salmid 8−10) suutnud ennast ise 
leida, vaid omanik päästis nad. Rikas noor ülem läks ära kurvalt ning tema kujutab 
meie hulgast neid, kes lubavad kuulsusel, rikkusel ja varandusel oma meeli niivõrd 
köita, et me ei suuda oma „pagasi“ tõttu läbi „nõelasilma“ minna. Me ei taha loobuda 
sellest, mis meil on, vähendada oma vara ja järgida usus Kristust, seega loobume 
usust ja järgime oma varandust. 

Mõtisklegem ristile läinud Kristusele, kes katab meid oma õigusega. 

Hea uudis on, et Kristuse õigusest piisab meile. Ta päästab meid, mõistab meid 
õigeks ja pühitseb meid. Tänu Jumala õigusele me üldse elame (Rm 1:17). Peame 
usus vastu võtma meile antud tasuta anni. Me võtame Kristuse pääste vastu ja 
hoiame usu kaudu kinni päästelootusest, mis vabastab meid patu ahelatest, mis meid 
nii hõlpsasti köidavad ning mis sunnivad meid toimima teisiti, kui teame õige olevat. 

Samamoodi nagu apostel Paulus ja teised olulised inimesed Piiblis, jõudsid  ka 
keskaja ja reformatsiooni ajastu tõeotsijad, nagu näiteks Martin Luther, Huss, 
Jerome, John Calvin ja teised, arusaamisele, et meid päästetakse patust ja surmast 
Jeesuse Kristuse teenete kaudu. Ka meie peame mõistma, et meie pääste tuleb usu 
kaudu Temasse, kes suri, et meie võiksime igavese elu saada. Pärast selle pääste 
mõistmist on meie kohus levitada seda, „igavest evangeeliumi“, seda erilist sõnumit, 
mis on Ilm 14:6, kõigile, kes on meie mõjusfääris, ent samas peame valmistuma 
selleks, et olla Kristuse teiseks tulekuks valmis. Me usume, et Pühakiri on meie usu 
alus ja Jumala inspireeritud ilmutus inimestele ning et pääste Kristuse kaudu tuleb 
üksnes armust usu läbi Tema ristil valatud veresse. 

Kui me selle nädala õppetükki uurime, mõtisklegem ristile läinud Kristusele, kes 
katab meid oma õigusega ja kelle abil seisame Jumala ees täiuslikuna, nii et meie 
patud on andestatud, me oleme usu läbi surmast päästetud ja Tema võidukas käsi 
toetab meid. 
 
Pühapäev, 19. november 
Robert Wright (Mandeville, Jamaica) 

Tõendusmaterjal. Patune inimene 

Rm 7:16−20 

On üks lugu skorpionist, kes soovis jõge ületada, kuid ei osanud ujuda. Skorpion 
nägi kilpkonna ja palus, et too teda oma seljas sõidutaks. 

„Oh ei,“ ütles kilpkonn, „ma tunnen sind. Sul on surmav astel ja ma ei usalda sind.“ 

„Palun, kilpkonn. Ma luban, et ei tee sulle viga. Vii mind lihtsalt oma kõva kilbi peal 
üle. Ma ei torka sind.“ 

Kui skorpion oli palju palunud ja usaldusväärseid lubadusi andnud, oli kilpkonn 
nõus. Ta viis skorpioni üle jõe. Kui nad kaldale jõudsid, torkas skorpion kilpkonna 
pehmet kaela. 
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„Sa lubasid, et ei tee mulle viga,“ halises kilpkonn. 

„Vabandust,“ vastas skorpion, „ma ei saa midagi parata, minu loomus on lihtsalt 
selline.“ 

„Ma ei saa midagi parata, minu loomus on lihtsalt selline.“ 

Samamoodi nagu skorpion, ei suuda uuestisündimata patune patustamist 
lõpetada. Ta soovib teha õigust, mis on seaduses kirjas, kuid teeb halba, mille teab 
vale olevat. Kas ainult uuestisündimata inimesel on selline probleem? Kas mitte 
kristlastel ka? Kuigi kristlane elab lihalikus kehas, on tema võitlus vähem pingeline, 
sest ta on alistanud oma tahte Kristusele. Apostel Paulus ütleb: „Nüüd ei ela enam 
mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus 
Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.“ (Gl 
2:20) 

Pöördumata inimene on seaduse valitsuse ehk hukkamõistu all seni, kuni ta elab 
(Rm 7:1). Tema ainus pääsetee on surm. Kuna Jeesus on juba patuse surmahinna 
maksnud, siis tähendab see, et kui patune võtab Kristuse Päästjana vastu, võtab ta 
vastu ka Kristuse surma tema eest. „Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, 
kes on Kristuses Jeesuses.“ (Rm 8:1) 

Kes on siis see inimene Kirjas roomlastele 7. peatükis? Me kõik! See on 
inimkonna dilemma väljendus. Me oleme oma patuses olekus lootusetult kadunud, 
kui meid ei päästa see Ainus, kellel on võim patu ja surma üle. Kui ma ei suuda teha 
asju, mida tahan, siis olen kellegi või millegi ori. Kristuses Jeesuses oleme 
vabastatud (Lk 4:18). 

VASTA 

1. Kui ma olen uuestisündinud, miks peaks mul olema veel probleeme lihalike 
himudega? 

2. Mida tähendab olla seaduse all? Kas on mingi vahe sellel, kas olla seaduse 
hukkamõistu all või seaduse alluvuses? 
 
Esmaspäev, 20. november 
Orlando Moncrieffe (Bergenfield, New Jersey, USA) 

Logos. Inimene Kirjas roomlastele 7. peatükis 

Rm 6:1, 2, 8−11, 14, 15, 23; 7:1−25; 8:1−29 

Rm 6−8 käsitleb Paulus olemuse küsimust ja (kümmet käsku hõlmava) seaduse 
funktsiooni lunastusplaanis. 6. peatükis kasutab ta kaht illustratsiooni – ristimist ja 
orjust – ning 7. peatükis veel kaht – abielu ja inimese dilemmat selles suhtes, mis on 
õige −, et näidata, et pääste ei põhine seaduse nõuete täitmisel, vaid Kristuse õiguse 
teenetel ja Tema asendussurmal. 

Rabide õpetus seadusest (Rm 6:4, 8−11, 23; 7:25; 8:1, 2) 

Üks probleemidest, mida Paulus käsitles, olid oma aja rabide õpetused seaduse 
rolli ja funktsiooni kohta, mis hiljem koondati mišnasse. Rabid õpetasid, et Jumal lõi 
inimesed kalduvusega kurjale ehk yetzer hara'ga. Rabid väitsid, et Jumal ütles: „Ma 
lõin teid kurja yetzer'iga, kuid ma lõin selle ravivahendiks seaduse. Nii kaua kui olete 
hõivatud seadusega, ei valitse yetzer teie üle. Aga kui toora teid ei valitse, siis jääte 
yetzer'i võimusesse ning see tegutseb teie vastu.“1 

Seadus on hea sellepärast, mida see teeb, kuid see ei saa teha seda, 
milleks see pole mõeldud – päästa meid patust. 

                                            
1 C. K. Barrett, toim., „The New Testament Background: Selected Documents“ (New York, NY: Harper 
and Row, 1961), lk 153. 
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Selle õpetuse kohaselt anti seadus yetzer’i vastumürgiks, et kontrollida seda 
Jumala loodud, loomupärast kalduvust kurjale. See omistab seadusele päästva 
funktsiooni, mida Paulus kategooriliselt eitab, kinnitades, et pääste on üksnes 
Kristuses (Rm 6:4, 8−11, 23; 7:25; 8:1, 2). 

Inimese dilemma illustratsioon (Rm 7) 

Paulus illustreerib Siinail rajatud vana süsteemi lõppu abieluga (Rm 7:1−6), 
kirjeldab seaduse olemust (eriliselt kümnele käsule viidates) ja selle suhet patuga 
(salmid 7−14) ning kasutab inimese dilemmat patu vastu võitlemisel selleks, et 
näidata, kui tühine on üritada oma pingutustega päästet ära teenida (salmid 14−25). 
Oluline on meeles pidada, et Pauluse jutt seadusest ja inimese dilemmast on pelgalt 
illustratsioon. On võimalik lasta sel end niivõrd kaasa kiskuda, et kaotame silmist 
selle, mida see illustreerib. 

Suur arutelu selle üle, kas see patuse inimolemuse nuhtluse kujund kirjeldab 
Pauluse isiklikku võitlust või mitte ja kas see oli enne või pärast tema pöördumist, ei 
ole mõistlik tegevus, sest see keskendub illustratsioonile, mitte illustreeritavale. 
Vaatamata selle inimese dilemma illustreeriva kirjelduse järeldustele on üks asi 
täiesti selge: kuna „seaduse all“ elamine tähendab patuorjust, siis kõik need, kes 
„seaduse all“ elavad, on orjastatud patule, julmale isandale, ning ilma Kristuseta on 
nad selle vastu võitlemisel abitud. Kuid Temas on võit võimalik. Paulus kavatses 
näidata juutidele vajadust Messia kui Päästja järele. Ta oli juba kinnitanud, et võit 
patu üle on võimalik ainult armu all (Rm 6:14), ning nüüd rõhutab ta seda mõtet 
illustratsiooni abil. 

Seaduse iseloom, eesmärk ja funktsioon (Rm 7:12, 14) 

Paulus kiidab seadust igal võimalikul viisil ning väidab, et „Seadus [on] püha ning 
käsk on püha, õige ja hea“ (Rm 7:12) ja et „Seadus on vaimulik“ (salm 14). Ta ei 
muretsenud seaduse sisu ega väärtuse, vaid selle vääriti kasutamise pärast. Paulus 
kinnitab, et seadus on hea sellepärast, mida see teeb, kuid see ei saa teha seda, 
milleks see pole mõeldud – päästa meid patust. Selle jaoks on meil vaja Jeesust, 
sest seadus – kogu juudi süsteem või ka eriliselt kümme käsku − ei suuda päästa. Ta 
näitab, et seadus oli vajalik, kuid selle funktsioon on piiratud ning et kindlasti ei olnud 
see Jumala poolt määratud vastumürk mingile kurjale yetzer’ile, mis hoidis inimesi 
patu orjuses. Ta väidab, et seadus oli mõeldud näitama vajadust pääste järele, mitte 
olema selle pääste omandamise vahend. 

Pääste üksnes Kristuses (Rm 8:3) 

Paulus väidab, et võit patu üle ja pääste patust on üksnes Jeesuses (Rm 7:24, 25; 
8:1, 2), kes kandis meie eest surmanuhtlust ja tagas nii meile pääste. Seadus ei 
olnud kunagi selleks mõeldud ega suuda meid pühitseda (hoolimata rabide 
õpetusest), vaid „seda, milleks Seadus oli võimetu“ (Rm 8:3), tegi Jumal oma Poja 
anni kaudu. Paulus ütleb, et nüüd „me teenime Jumalat uuel teel Vaimu all ja mitte 
vanal teel kirjatähe all“ (Rm 7:6) ja et „elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on 
vabastanud su patu ja surma seadusest“ (Rm 8:2). See tähendab, et vastus 
seadusele (isegi kümnele käsule) ei tohiks olla enesest lähtunud kuulekus välisele 
jõule. See ei ole kirjalik reeglistik, mis nõuab allumist, vaid Vaimust sisendatud 
sisemine põhimõte loob Vaimust juhitud allumise. 

VASTA 

1. Kuidas saame vastu panna kiusatusele kasutada Rm 7. peatükis kirjeldatud 
inimese dilemmat ettekäändena oma vaimuliku kasvamise puudumisele? 

2. Kuidas saab õigeks mõistetud inimene, kes väidab, et kümme käsku on 
jätkuvalt kehtivad, kuid kinnitab samas, et seaduse vana süsteem lõppes Kristuse 
surmaga, kes oli selle lõplik täitumine? 
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Teisipäev, 21. november 
Carl Henry (Snellville, Georgia, USA) 

Tunnistus. Vali elu või surm 

Rm 7:6, 10; 8:29 

„„Aabraham uskus Jumalat, ja see arvestati talle õiguseks.“ Tegude tegijale ei 
arvestata palka mitte armust, vaid vastavalt võlale. Aga sellele, kes tegusid ei tee, 
vaid usub temasse, kes teeb õigeks jumalakartmatu, arvestatakse õiguseks tema 
usk.“ Õigus on seadusele kuuletumine. Seadus nõuab õigust ja seega on patune 
seadusele võlgu, kui ei suuda seda tasuda. Ainus võimalus, kuidas ta saab õiguse 
omandada, on usu kaudu. Usus saab ta esitada Jumalale Kristuse teened ning 
Issand paneb oma Poja kuulekuse patuse arvele. Kristuse õigus võetakse inimese 
läbikukkumise asemel vastu ning Jumal võtab kahetseva, uskuva hinge vastu, 
andestab talle, mõistab ta õigeks ja kohtleb teda nii nagu oleks ta õige ning armastab 
teda nii, nagu Ta armastab oma Poega. Nii arvestatakse usk õiguseks.“1 

„Kristuse õigus võetakse inimese läbikukkumise asemel vastu.“ 

„Kui me kahetsuse ja usu kaudu võtame Kristuse oma Päästjana vastu, andestab 
Issand meie patud ning kustutab karistuse, mis on seadusest üleastumisele 
määratud. Siis seisab patune Jumala ees õiglasena, ta võetakse Taeva soosingusse 
ning tal on Vaimu kaudu osadus Isa ja Pojaga. Kuid siiski on vaja teha veel teine töö 
ja see on areneva olemusega. Hing peab saama tõega pühitsetud. Ja ka see toimub 
usu kaudu. Sest ainult Kristuse armu kaudu, mille saame usu abil, saab iseloom 
muutuda.“2 

„Kui me anname end Kristusele, ühineb süda Tema südamega, tahe sulandub 
Tema tahtesse, mõistus saab üheks Tema mõistusega ja mõtted on Tema kontrolli 
all – me elame Tema elu. Seda tähendabki Tema õiguse rüü kate.“3 

„Õigus, mille kaudu meid õigeks mõistetakse, on meile omistatud; õigus, mille 
kaudu meid pühitsetakse, on meile antud. Esimene on meie õiguslik alus taevale, 
teine taeva jaoks sobivus.“4 

„Nii meie õigus taevasse pääseda kui ka meie sobivus sinna saada põhineb 
Kristuse õigusel.“5 
 
Kolmapäev, 22. november 
Trescot Wilson (Sandys, Bermuda) 

Praktiline juhend. Jeesus on ainus lahendus 

Rm 7:15−20 

Kui irooniline oleks, et üks mu tuttav naine, kes sai oma esimese abikaasa, 
füüsiliselt vägivaldse alkohooliku käe läbi kannatada, abielluks kellegi teisega, kellel 
on samasugune kalduvus? Loomulikult võiks eeldada, et kui ta uuesti abiellub, 
abielluks ta armastava, toetava täiskarsklasega. Kuid pärast esimese abikaasa 
surma abiellus ta järgmise mehega, kes osutus samuti füüsiliselt vägivaldseks 
alkohoolikuks. 

Kes või mis meid päästab? 

Tundub, et ta kannatas selle haiguse all, mida Paulus nii tabavalt Rm 7:15−20 
kirjeldab. Ta tegi just seda, mida ta ei tahtnud teha, ja seda, mida ta oleks pidanud 
tegema, ta ei suutnud teha või ei teinud. Tema olukorrale mõeldes mõistan, et sageli 
oleme temaga sarnased, sest meie elu on selliseid vasturääkivusi täis. Me tahame 

                                            
1 Ellen G. White, „Christ the Way of Life“, The Review and Herald, 4. november 1890. 
2 Ellen G. White, „Justification by Faith“, The Signs of the Times, 3. november 1890. 
3 Ellen G. White, „Kristuse tähendamissõnad“, orig lk 312. 
4 Ellen G. White, „Qualifications for the Worker“, The Review and Herald, 4. juuni 1895. 
5 Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, orig lk 300. 
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teha head, aga lõpuks teeme halba, rikume Jumala seadusi ning tunneme oma 
eksimuse pärast kahetsust ja süüd. Tundub, et see on inimese seisund, mida 
kogevad meist paljud. 

Patt on meis ning sunnib meid hoiduma heast ja tegema selle asemel halba, isegi 
siis, kui me teame paremat võimalust. Oleme õnnetud inimesed, kes surevad 
surmaihus. Kuidas saame siis selle harjumuse murda, selle haiguse parandada ja 
neid käitumismustreid muuta? Kes või mis meid päästab? Me ei saa seda ise teha. 
Ainult Jeesus suudab meile Püha Vaimu abil võidu anda. 

Ainult igapäevase pühendumise, Pühakirja lugemise ja palvega saame eheda 
otsusekindluse teha seda, mis on hea, ja hoiduda kurjast, mis end meile pakub. 
Ainult siis, kui meil on lähedane ja isiklik suhe Jeesusega, võime saada surmaihust 
päästetud. Siis võime öelda samamoodi, nagu Paulus: „Tänu olgu Jumalale meie 
Issanda Jeesuse Kristuse läbi!“ (Rm 7:25) 

VASTA 

1. Missugune on olnud sinu kogemus sellega, kuidas Saatan sind rõhub? 

2. Kas oled üritanud omal jõul oma olukorda kontrollida, kuid leidnud, et need olud 
saavad sinust võitu? Arutlege. 

3. Kuigi sa uuendad regulaarselt oma pühendumist Kristusele, kas sa komistad 
vahel pattu? Miks? 

4. Kas sa oled kristlasena kogenud oma elus samu võitlus: komistanud ikka ja 
jälle, tõusnud üksnes selleks, et taas kukkuda ja imestanud, kuidas saaks küll end 
täielikult neist ahistavatest pattudest vabaneda? 

5. Missuguseid valesid valikuid sa teed? Kas on mõningaid patte, millest loobumist 
peaksid kaaluma? Kas on mõningaid, millest sa ei soovi loobuda? 
 
Neljapäev, 23. november 
Beverly Henry (Mandeville, Jamaica) 

Arvamus. Mis on see tähtis osa? 

Rm 7:6; 8:3, 4 

Usu olulisust on demonstreerinud paljud religioosses ja ilmalikus ajaloos. 
„Usupeatükis“ Hb 11 on ära märgitud palju inimesi, kes käisid usus, mitte nägemise 
järgi ning mõistsid, et nende päästmine tuleb üksnes usu kaudu. Kuigi mõned neist 
surid enne prohvetikuulutuse täitumise nägemist, uskusid nad siiski. Praegu näeme 
nagu peeglist tuhmilt (1Kr 13:12), kuid usk annab võimaluse näha palgest palgesse. 
Patt põhjustas suure kahju ja vahel ei suuda me mõista Kristuse imelist tööd ega 
Jeesusesse uskumise kaudu saadava pääste ilu. Ta suri ristil, et päästa meid meie 
pattudest ning üksnes usu kaudu Tema ohvrisse ja lunastusse võime saada igavese 
elu (Rm 7:6; 8:3, 4). 

Jumal austab usku, mida omalt poolt näitame. 

Aabrahami nimetati ustavate isaks. Nii tema kui ka ta naine olid lapsesaamise east 
väljas, kuid Jumal tõotas talle järeltulijaid nagu liiva mererannas. Ta uskus ja see usk 
sai tasutud. Loe uuesti üle lugu, kuidas Jumal vabastas Iisraeli lapsed Punase mere 
kaudu. Usus seisid preestrid kuival maal ja rahvahulgad läksid läbi. Nende hulgas, 
kes usku ilmutasid, oli Taaniel, kes ei muretsenud lõvidega koos viibimise pärast, ja 
kolm heebrealast, kes ei kartnud tulist ahju. Nende usk oli nende päästmise alus. 
Ustavate hulgas on loetletud Eenok, Noa, Aabel, Raahab ja Taavet. Kõik need ja 
paljud teised ootasid usus päästmist (Hb 11). Kuna meil on nii palju pealtnägijaid, on 
meil kohustus kinnitada oma pilk Jeesusele, „usu alustajale ja täidesaatjale“ (Hb 
12:2). Jumal on ehituskunstnik, meie Tema kaastöölised. Jumal austab usku, mida 
omalt poolt näitame. 

http://www.piibel.net/#q=Rm%207:25
http://www.piibel.net/#q=Rm%207:6
http://www.piibel.net/#q=Rm%208:3,%204
http://www.piibel.net/#q=Hb%2011
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2013:12
http://www.piibel.net/#q=Rm%207:6
http://www.piibel.net/#q=Rm%208:3,%204
http://www.piibel.net/#q=Hb%2011
http://www.piibel.net/#q=Hb%2012:2
http://www.piibel.net/#q=Hb%2012:2
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Mis siis, kui meie pääste ei sõltuks ainult usust, vaid vajaks ka tegusid? Kuidas 
seletaksime neid arvukaid „võimatuid“ olukord, millest end leiame ning kus Jumal 
pidevalt ja imeliselt sekkub ja meid vabastab? Kas see pole mitte usk, „loodetava 
tõelisus, nähtamatute asjade tõendus“ (Hb 11:1)? 

VASTA 

1. Kuidas oled saanud möödunud nädalal oma päästvat usku demonstreerida? 

2. Tee nimekiri tuttavatest, kelle kohta oled kindel, et neil on usk. Milles nende usk 
seisneb? 

3. Kas Piibli ajal ja/või ajaloos oli inimestel kergem usku näidata? Miks või miks 
mitte? 

4. Arutlege väidet: „Meid päästetakse üksnes usu kaudu, kuid usk, mis päästab, ei 
ole kunagi üksi.“ 
 
Reede, 24. november 
Cassi Fitzpatrick (Lincoln, Nebraska, USA) 

Uurimine. Vabaduse pakkumine 

Rm 6:14 

KOKKUVÕTE 

Me peame tegema valiku – kas teenida Jumalat või maailma. Jeesuse ristisurm 
pakub meile lunastust. Meile esitatakse õiguse ja armule keskendunud elu and. 
Paulus otsustab pühendada oma aja selle lootusesõnumi kuulutamisele. Me ei ole 
enam seaduse poolt hukka mõistetud, vaid ristil kindlustatud võidu poolt pühitsetud. 
Täna võime elada oma elu võitjana, teades, et Kristus on meile igaviku võitnud. „Sest 
patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole Seaduse, vaid armu all.“ (Rm 6:14) 

TEGEVUSED 

 Valmistage koos sõpradega pidusöök võitjate jaoks, et tähistada armu, mida 
Jumal on nii heldelt andnud. Võtke aega, et jagada Jumala vaimulikke võite oma 
elus ja lugeda julgustavaid piiblisalme armust. 

 Loo kollaaž-poster ajakirjade väljalõigetest teemal „Mida tähendab võit Kristuses 
minu jaoks“. Kasuta enda väljendamiseks sõnu ja pilte. 

 Kirjuta luuletus lootusesõnumist, mille Jumal annab meile oma armu kaudu. 
Keskendu näiteks sellele, mis tunne on andeks saada. Kui sul on raskusi 
andestuse ja seaduse alt vaba olemise tundmisega, väljenda seda Jumalale 
oma luuletuses. 

 Jaga sotsiaalmeedias seda, mida oled selles õppetükis Jumala kohta teada 
saanud. 

 Veeda sel nädalalõpul aega looduses Jumalaga vesteldes. Otsi Tema 
armastust selles, mida Ta on siia maailma loonud. Kas oskad leida, kuidas 
Jumal on andnud loodusele võidu hästi edeneda? 

LISALUGEMINE 

2Kr 12:9; Js 61:10; 1Jh 5:4; Mt 6:33. 

Ellen G. White, „Tervise teenistuses“, orig lk 423−426; „Tee Kristuse juurde“, orig 
lk 29. 
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