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Kurjuse võitmine headusega 

Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te 
katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Rm 12:2 

 
Hingamispäev, 16. detsember 
Jackline Achieng’, Nairobi, Kenya 

Sissejuhatus. Kumb pool? 

Ef 6:11 

Kristlaste jaoks on keeruline, et Jumalale meie poolel olemiseks surve avaldamise 
asemel peaks meie palve olema, et jääksime iga hinna eest Jumala poolele. Me elame 
maailmas, kus meil on palju probleeme. Maailm tahab, et teaksime asju teatud viisil. 
Meie taevane Isa soovib, et järgiksime Tema jumalikke juhiseid. 

Ef 6:11 soovitab Paulus kristlastel panna selga „Jumala sõjavarustus“, et nad 
suudaksid ilmalikule mõjuvõimule tugevalt vastu seista. Jumal on meie Isa nagu meie 
maised vanemadki. Kui oleme oma vanemate poolel, teeme kõike, mida nad soovivad. 
Peale selle, et armastame neid, me ka hindame neid, usaldame neid, peame neist lugu 
ja järgime nende nõuandeid. 

Meie toitumisviis, suhtlus, riietus ja kõik mida teeme, peab juhinduma 
sellest eeskujust, mille Jumal oma Sõnas annab. 

Püha Vaimu juhtimisel teadis Paulus raskusi, mis olid kristlastel tema ajal. Sarnane 
sõnum kõlab ka Roomas asuvale kogudusele, kui ta kirjutas: „Ärge muganduge 
praeguse ajaga.“ (Rm 12:2) 

See sõnum käib ka meie kohta 21. sajandil. Saatan on ikka veel pimeduse teerajaja, 
selle maailma vürst. Teisest küljest jääb Jumal armastavaks Isaks, kes on alati valmis 
päästma oma lapsi vaenlase lõugade vahelt. Ta on näidanud oma armastust inimkonna 
vastu sellega, et andis Kristuse meie päästmiseks lõplikuks ohvriks (Jh 3:16). 

Jumala poolel olemiseks peame täitma oma osa. See tähendab, et toimime Pauluse 
õpetuse järgi ja võtame omaks Jumala nõuanded, nagu need on Tema Sõnas 
ilmutatud. Meie eluviis peab vastama Piibli õpetustele. Meie toitumisviis, suhtlus, riietus 
ja kõik mida teeme, peab juhinduma sellest eeskujust, mille Jumal oma Sõnas annab. 
See tähendab, et jääme oma taevasele Isale sõnakuulelikuks. 

Sel nädalal õpime, kuidas meie kui kristlased peaksime jääma Jumala juhistele 
kuulekaks. Seda õppetükki arutades õpime, kuidas täiustada oma tegusid nii, et meie 
usk Jumalasse saaks täielikuks. See aitab meil headusega kurjust võita. 
 
Pühapäev, 17. detsember 
Mark Gift (Nairobi, Kenya) 

Tõendusmaterjal. Eestkoste tõendid 

Hb 7:25 

Jumal teab, et selles maailmas, kus keeb võitlus headuse ja kurjuse vahel, puutuvad 
kristalsed kokku patuga. Kuid Ta on valmistanud kõik vajalikud abivahendid patu 
võitmiseks. On kirjutatud: „Ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud 
ülirohkeks.“ (Rm 5:20) 

Seepärast ei pruugi meil kui kristlastel karta. Veelgi enam, meil on Päästja, kes 
kostab meie eest alati, et meie pääste võiks olla täielik. See eestkostmise ülesanne, 
mida Kristus taevas täidab, on üks abivahenditest, mis aitab meil pattu võita. Kui 
Aadam ja Eeva Eedeni aias patustasid, läks lõhe Jumala ja inimkonna vahel laiemaks. 
Ent Jumal on oma igaveses armastuses andnud meile teise võimaluse elada. 

Surmal ei ole Kristuse üle võimu, et peatada eestkostmine, mida Ta meie 
eest teeb. 

http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:2
http://www.piibel.net/#q=Ef%206:11
http://www.piibel.net/#q=Ef%206:11
http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:2
http://www.piibel.net/#q=Jh%203:16
http://www.piibel.net/#q=Hb%207:25
http://www.piibel.net/#q=Rm%205:20
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Praegu seisab Kristus Jumala ja meie vahel ja palub meie eest Jumalat, et Ta meid 
tagasi võtaks. Jeesus Kristus on nii jumalik kui ka inimlik (Jh 1:14), kuid ka selles 
seisundis ei teinud ta pattu. Seepärast on ta sobilik olema meie Ülempreester, kes 
kostab meie eest taevase trooni ees (Hb 8:1). Traditsiooniliselt olid juutide eestkostjad 
inimestest preestrid. Aga inimpreestrite eestkostest ei piisanud, et päästa inimkond 
patukaristusest. Näiteks võis preestri surm eestkostmisprotsessi katkestada või koguni 
peatada. 

Et asjad saaksid korda, lasi Jumal Kristusel pattude lepitamise ohvriks oma vere 
valada (3Ms 17:11). Erinevalt juudi preestritest pakub Kristus eeskostet püsivalt. 
Surmal ei ole Kristuse üle võimu, et peatada eestkostmine, mida Ta meie eest teeb. 
Kuna Kristusel on lõpliku lunastamise võime, on Tal meelevald ja vägi meid igavesest 
surmast päästa. 

Mida peame siis tegema, et omale päästet nõutada? Meie kui kristlaste kohus on 
võtta Kristus oma Päästjana vastu. Kui lubame Tal oma elu valitseda, saab Püha Vaim 
võimaluse meie elu suunata ja Jumala trooni poole juhtida. Need, kes võtavad täna 
Kristuse vastu, ja need, kes võtsid Ta vastu palju aega tagasi, on samal tasemel, sest 
kõik meie patud on andestatud. 

VASTA 

1. Kas me peame jätkama patustamist lihtsalt sellepärast, et Kristus on meie 
Eestkostja? 

2. Mis tõendab, et Kristus kostab meie eest iga päev? 
 
Esmaspäev, 18. detsember 
Seline Khavetsa (Nairobi, Kenya) 

Logos. Inimese kogu kohus 

Rm 12:9−21; 13:7, 11−14; 1Pt 4:1 

Jumalale elamine (1Pt 4:1) 

Meie aja tulist arutelu pälvivate teemade hulgas, nagu näiteks poliitika, toitumine, 
mõõdukus ja paljud teised, on küsimus, kas me paistame välja nagu elav ohver 
Kristuse jaoks. Patuses maailmas on keeruline patuga võidelda ja seda võita, sest patu 
algataja on kõikjal. Kristus koges samu probleeme, kui Ta meie lunastuse pärast 
võitles. Ta seisis silmitsi hülgamise, vaenulikkuse ja rohkete kiusatustega patustada, 
kuid Kristus võitis patu (Jh 16:33). 

On finišijoon ja auhind, mida võita. 

Peetrus kasutab Kristuse eeskuju, et kutsuda kristlasi üles Jumalale elama. 
Peetruse sõnumis paistab silma pühendumise teema. Jumal soovib, et meil oleks 
samasugune pühendumus nagu Kristusel, kui Ta talus kõiki raskusi, et patu üle võit 
saavutada. Jeesus väljendab sama mõtet Mt 16:24: „Kui keegi tahab käia minu järel, 
siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!“ 

Kristlike noortena on meil palju probleeme. Paljudel meist jääb mõni kooli/ülikooliga 
seotud töö tegemata, sest need on määratud hingamispäevale. Teised peavad 
puuduma kooli/ülikooli üritustelt, mis toimuvad hingamispäeval. Need on vaid mõned 
näited. Aga kui taotleme võitu patu üle, siis peame olema valmis ohverdama kõik ja 
laskma lahti kõigest, mis tuleb Jumala ja meie vahele. 

Armastus on alus (Rm 12:9−21) 

Pauluse aja kristlastel olid sarnased raskused, mis tänapäeva kristlastelgi. Oli 
poliitilisi küsimusi (Rm 13:1−7), kuid veel enam kerkis esile küsimusi kristlaste 
käitumisviisi kohta. Lõpus antakse igaühele õigus oma arvamusele, kuid põhijuhendiks 
jääb see, mida Jumal on Piiblis kindlaks määranud. 

http://www.piibel.net/#q=Jh%201:14
http://www.piibel.net/#q=Hb%208:1
http://www.piibel.net/#q=3Ms%2017:11
http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:9-21
http://www.piibel.net/#q=Rm%2013:7,%2011-14
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:1
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:1
http://www.piibel.net/#q=Jh%2016:33
http://www.piibel.net/#q=Mt%2016:24
http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:9-21
http://www.piibel.net/#q=Rm%2013:1-7
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Piibel on kristlaste põhiseadus ja selle sõnum armastuse teemal on absoluutne 
tõde. Kui meil on puudu armastusest, arendame endas vaenulikkust ja vihkamist. Me 
hakkame vihkama Jumalat ja kaasinimest. Vaenulikkus ja vihkamine on patu tagajärg. 
Kirjas roomlastele soovitab Paulus kristlastel väljendada armastus kaaskristlaste ja 
isegi nende suhtes, kes ei ole nende usust. Peale selle määratleb Paulus, missugust 
tüüpi armastust peaks kristlased üles näitama. 

„Armastus, mida kristlased üksteise vastu väidavad end omavat, peab olema siiras, 
vaba valelikkusest ning ilma mõttetute ja võltside komplimentideta. Jumalikule armule 
toetudes peavad nad põlgama ja kartma igasugust kurja ning armastama kõike, mis on 
meeldiv ja kasulik. Me ei pea üksnes tegema seda, mis on hea, vaid me peame selle 
külge klammerduma. Kogu meie kohus üksteise suhtes on kokku võetud ühes sõnas, 
milleks on armastus.“1 

Sellise armastusega suudame käituda nii, nagu vanemad oma lastega, olla õrnad, 
loomulikud ja sundimatud. Me suudame taotleda head, me ei nea, vaid jagame teiste 
rõõme, ise tõelise pühaduse poole suundudes. 

Päev on lähemal, meie pääste on kohal (Rm 13:11−14) 

Teekond päästeni on nagu võidujooks. On finišijoon ja auhind, mida võita. 
Võidujooks ei toimu ilma segavate asjaoludeta, eriti pikemate jooksude puhul, kus 
võistlejad peavad enne finišisse jõudmist läbima mitmed punktid. Samamoodi kohtame 
meie kristlastena asju või inimesi, mis tõmbavad meie tähelepanu päästeteekonnalt 
eemale. Kui kaotame fookuse päästeteekonnalt, jääksime nagu magama. 

Paulus tajus varakristlaste hulgas samasugust ohtu. Rm 13:11 meenutab ta: „Käes 
on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks 
saime.“ Päevade möödudes tuleb Kristuse teine tulek lähemale. See on meie 
päästevõidujooksu finišijoon ja võidetav auhind on igavene elu. Kui tahame jõuda 
finišisse ja saada auhinna, siis peame jääma kuulekaks Jumalale ja Tema käskudele. 

Aeg ärgata ja vaimulikust surmast, lihalikust kindlustundest ja hooletusest üles 
tõusta on praegu. Peame asendama iga halva harjumuse oma elus õige kombega. „Kui 
oleme ärkvel ja valmis, siis ei tohi me paigal istuda, vaid väljas käima, kõndima. Kristlus 
õpetab, kuidas käia ja elada nii, et oleksime meele järele Jumalale, kes näeb meid 
alati. Käige ausameelselt nagu päevavalguses, vältige pimedusetegusid.“2 

Kuidas suhestuda riigiga (Rm 13:7) 

Prohvetite ajast Kristuse ja apostlite ning meie ajani välja on olemas olnud 
võimukandjad. Jumal teadis, et seal, kus on Tema lapsed, on kristlaste jaoks ka 
valitsejad. Piibel annab selge juhise, kuidas peaksid kristlased elama õiget elu, kaasa 
arvatud see, kuidas peaksid nad suhtuma võimuesindajatesse. Mis puutub kristlaste 
suhtesse riigiga, siis kustub Paulus oma lugejaid üles tegevusse: „Täitke kõigi vastu 
oma kohustused.“ (Rm 13:7) 

VASTA 

1. Kuidas kirjeldaksid „Jumalale elamist“? 

2. Kuidas peaksime käituma korrumpeerunud võimuesindajatega? 

3. Missugused on mõned olukorrad, mis meid päästevõidujooksul eksitavad? 
 

                                            
1 „Matthew Henry’s Concise Commentary“, „Commentary on Romans 12:9−16“, 
https://www.christianity.com/bible/commentary.php?com=mhc&b=45&c=12.  
2 Samas, „Commentary on Romans 13:11−14“, https://www.christianity.com/bible/ 
commentary.php?com=mhc&b=45&c=13.  

http://www.piibel.net/#q=Rm%2013:11-14
http://www.piibel.net/#q=Rm%2013:11
http://www.piibel.net/#q=Rm%2013:7
http://www.piibel.net/#q=Rm%2013:7
https://www.christianity.com/bible/commentary.php?com=mhc&b=45&c=12
https://www.christianity.com/bible/%0bcommentary.php?com=mhc&b=45&c=13
https://www.christianity.com/bible/%0bcommentary.php?com=mhc&b=45&c=13
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Teisipäev, 19. detsember 

Patience Achieng’ (Nairobi, Kenya) 

Tunnistus. Meie pääste jõuab lähemale 

Rm 13:14 

Ellen G. White esitab olulise õppetunni maailma olukorra kohta: „Mulle näidati 
maailma olukorda. Maailm täidab oma ülekohtu karikat kiiresti. Meie maailma täidab 
vägivald ja igasugune kuritegevus ning Saatan kasutab kõiki vahendeid, et muuta 
kuritegevus ja rikkuvad pahed populaarseks. Tänaval on noored ümbritsetud 
reklaamitava kuritegevuse ja patuga, mida esitletakse mõnes romaanis või etendatakse 
mõnes teatris. Nende mõistust harjutatakse patuga tutvuma. Nurjatute ja alatute eluviisi 
hoitakse nende silme ees päevalehtedes ning kõike, mis suudab äratada uudishimu ja 
äratada loomalikke kirgi, tuuakse nendeni põnevates ja erutavates lugudes. 

„Meie maailma täidab vägivald ja igasugune kuritegevus.“ 

Rikutud intellektist tulenev kirjandus mürgitab meie maailmas tuhandete meeli. Patt 
ei paista üliväga patusena. Nad kuulevad ja loevad madaldavast kuritegevusest ja 
alatusest nii palju, et kord hell südametunnistus, mis kohkus õudusega tagasi, muutub 
nii tuimaks, et suudab innuka huviga tegeleda inimeste alatute ja nurjatute ütluste ja 
tegudega.“1 

Kuid meid ümbritseva silmatorkava moraalse ja sotsiaalse allakäigu keskel on 
lootust. „Nagu oli Noa ajal, nii on ka Inimese Poja päevil. Jumalal on inimesi, kes on 
innukad headele tegudele, kes seisavad selle mandunud ajastu rikutuse keskel 
vankumatult. On inimesi, kes hoiavad jumalikust jõust nii tugevasti kinni, et nad on iga 
kiusatuse vastu kaitstud. Halvad teated tulikirjalises reklaamis võivad üritada neid 
kõnetada ja nende meeli rikkuda, kuid nad on Jumala ja inglitega niivõrd ühendatud, et 
nad on nagu need, kes ei näe ega kuule. Neil on teha töö, mida keegi ei saa nende 
eest teha – hea usuvõitluse võitlemine ja igavesest elust kinnihoidmine. Nad ei ole 
enesekindlad ega ennastusaldavad. Nad tunnevad oma nõrkust, kuid ühendavad oma 
teadmatuse Kristuse tarkusega, oma nõrkuse Tema jõuga.“2 

VASTA 

1. Missugused abivahendid annab meile Jumal abiks patuses maailmas patu vastu 
võitlemiseks? 

2. Kuidas peaksime end ette valmistama võitma kurjust maailmas, mis on selle 
kodu? 
 
Kolmapäev, 20. detsember 
Samuel Ochieng’ (Homa Bay, Kenya) 

Praktiline juhend. Nõuanded kurjuse alistamiseks 

Rm 12:3 

Üks õppetundidest, mida saame Rm 12:3-st õppida, on alandlikkuse voorus 
kristlaste hulgas. Kui oleme oma pattudes veendunud, oleme kahetseva südamega 
alandlikud. Alandlikkus toob esile meie kui kristlaste õige hinnangu, ükskõik 
missugusesse positsiooni Jumal meid paneb. „Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab 
teid!“ (Jk 4:10) 

Tegelikult takistab uhkus vaimulikku ja moraalset arenemist. 

Ükskõik kas oleme eesliinil või taustal, me ei tohi järele anda eneseülendusele ega 
heale kuulsusele. Selle asemel peame pidama end tühjaks ja kutsuma Kristuse seda 
tühimikku täitma. Jumal on andnud meile erinevad talendid ja annid, et kasutada neid 
Tema nime austamiseks. Kui oleme alandlikud, siis suudame tunnistada, et meie ise ja 

                                            
1 Ellen G. White, „Testimonies for the Church“, 3. kd, lk 471, 472. 
2 Samas, lk 472. 

http://www.piibel.net/#q=Rm%2013:14
http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:3
http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:3
http://www.piibel.net/#q=Jk%204:10
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kõik meie elus on Jumala oma. Kui see juhtub, siis omandame sisemise ilu ja 
meeldiva hinge, mis edendab vaimulikku arengut. 

Kui mõtleme endast ülevalt, lahkub meist alandlikkust ja me hakkama pidama end 
kõige tähtsamaks. Sellises olukorras võime tallata jalge alla nõrkade õigused ja rikkuda 
rahu. Me võime hakata üksteist kahtlustama ja olla andestamatud. Tegelikult takistab 
uhkus vaimulikku ja moraalset arenemist. Kuidas saame siis õppida alandlikkust ja 
mõelda kainelt? Kaalu järgmisi variante. 

1. Mõtiskle Jumala tõotuste üle. Kui suhtleme Kristusega, tuleb Tema ligiolek meie 
südamesse, et juhtida meid tunnetusse, õigusesse ja armastusse. Jumala väele ja 
armastusele mõtlemine kõrvaldab kadeduse, kiitlevuse, uhkuse, iseteadlikkuse ja 
enesega rahulolu. 

2. Mõtle sotsiaalsele kogumile. Sotsiaalne kogum viitab sellele kogukonnale, kuhu 
kuulume. Me kõik vajame efektiivselt toimimiseks üksteist. Mitte ükski inimene ega 
inimklass pole piisavalt hea, et omapead püsida. 

3. Mõtle oma andidele kui Jumala antutele. Me peame tunnistame neid ande, mille 
Jumal on meile andnud. Nii allutame end meist kõrgemale Võimule ja see tekitab 
alandlikkust. „Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal.“ 
(1Pt 5:6) 

VASTA 

1. Kuidas aitab alandlikkuse vooruse omaksvõtmine meil kurjusega võidelda? 

2. Kuidas saame Jumala ees kogudusena alandlikuks jääda? 

3. Missugused on alandlikkuse viljad? 
 
Neljapäev, 21. detsember 
Dorothy Awuor (Homa Bay, Kenya) 

Arvamus. Armastuse mõõdupuu 

Mt 25:40 

ÜRO Toidu- ja Põllumajanduse Organisatsiooni (UN FAO) andmetel kannatas 
maailmas 2014−2016. a nälga umbes 795 miljonit inimest.1 Enamik neist elas 
arengumaade piirkondades, Aafrikas, Aasias, Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere saartel. 
Tohutult paljud kannatavad krooniliste ja ravimatute haiguste all, nagu näiteks vähk ja 
HIV/aids. Paljud on pidanud rahutuste, terrorismi ja loodusõnnetuste tõttu ümber 
asuma. Need inimesed vajavad armastust ja abi põhivajaduste täitmisel. See 
meenutab neile, et hoolimata valitsevatest asjaoludest kuuluvad nad ikkagi inimkonna 
hulka. 

Ükskõik kus me oleme, meil on võimalik armastuse abil midagi muuta. 

Kristus rääkis oma õpetustes palju tõelisest vennaarmastusest. Ma loodan, et sina 
ka. Näiteks, kui sageli näeme tänavalapsi toitu otsides prügikaste sorimas? Kas me 
hoolime nii palju, et käia meie kogukonna haiglates ja tervisekeskustes, et näidata üles 
kaastunnet haigete vastu? 

Väikestes lahkusetegudes saame osutada armastust kannatajatele ja anda lootust 
lootusetutele. Ükskõik kus me oleme, meil on võimalik armastuse abil midagi muuta. 
Armastus ühendab meid kui kristlasi. Kui kohtleme ümberolijaid tõelise 
vennaarmastusega, näitab see, et meis on Kristuse armastus. Tõeline armastus 
kristlaste hulgas on võimas vahend võitlemaks patu vastu meie seas. Armastus juhib 
meie käitumist koguduses ja see peegeldub neile, kes on meie usust väljaspool. 

                                            
1 „2015 World Hunger and Poverty Facts and Statistics“, https://www.worldhunger.org/2015-world-
hunger-and-poverty-facts-and-statistics/.  

http://www.piibel.net/#q=Mt%2025:40
https://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/
https://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/
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Kui me suudame mõista armastuse ja heatahtlikkuse põhimõtet, siis saame olla 
tugevamad nii üksikisikute kui ka kogudusena. Kui jätame hooletusse koguduse, 
jätame hooletusse Kristuse, sest Tema on koguduse pea. Kui me toetame kogudust ja 
sirutame abikäe oma kogukonna abivajajatele ja kannatajatele, peegeldame seda, 
mida Kristus ise oleks samas olukorras teinud. 

Meil kui Kristuse järelkäijatel on kohus näidata tõelise armastuse olemust. Jumala 
töös vendadele ja õdedele vennaarmastuse osutamine on suur samm edasi 
headusega kurjuse vastu võitlemisel. 

VASTA 

1. Missugune on erinevus tõelise kristliku armastuse ja ilmaliku armastuse vahel? 

2. Missugused on mõned mittevaimulikud asjad, mida armastus takistab meil teha? 
 
Reede, 22. detsember 
Kim Peckham (Sharpsburg, Maryland, USA) 

Uurimine. Valmis heaks 

Rm 12:1 

KOKKUVÕTE 

Vanas Testamendis ütleb Jumal: „Kummardage mind, mitte tummi ebajumalaid. Ja 
palun olge vaeste vastu lahked.“ Ta ütleb, et karistab neid, kes neid reegleid rikuvad. 

Kui sa töötad lennufirmas, oled sunnitaud kandma selliseid riideid ja käituma 
viisakalt nii, et see esindaks sinu töö andjat. Sa ei jäta vormi selga panemata, et 
katsetada, kas sind vallandataks. Sa kannad vormi, sest said selle töö. Ka Uues 
Testamendis kutsutakse meid üles ustavusele Jumala suhtes ja lahkusele teiste 
suhtes. Paulus kirjeldab meie kuulekust kui vastust päästeannile ning moodust oma 
Issanda ja Päästja esindamiseks. 

TEGEVUSED 

 Mõtle ühele oma kristliku käitumise aspektile, mida on sinu ilmalikel sõpradel 
tõenäoliselt kõige raskem mõista. Kirjuta üles selgitus, mis loodetavasti veenab 
neid samasugust käitumisviisi omaks võtma. Kui oled julge, postita see 
sotsiaalmeediasse. 

 Palveta vaenlase pärast. Kas on midagi, mida saad teha, et „koguda süsi 
vaenlase pea peale“, nagu Paulus ütleb? 

 Mõtle parimale ülemusele, kes sul on olnud. Võta hetk aega, et saata neile mõni 
tänusõna. Mõtle, kuidas Jeesus on nagu hea ülemus. Kas sa leiad siiralt, et Tema 
koormad on kerged, nagu on väljendatud Mt 11:29? Miks või miks mitte? 

 Tee vaimuannete test, et näha, kuidas saaksid oma koguduses ja kogukonnas 
efektiivsemalt teenida. 

 Loo illustratsioon, mis reklaamib usuvabadust, ja pane see sotsiaalmeediasse. 

 Kavanda vabaõhutegevus, näiteks matk, koguduseliikmega, kes ei ole sinu 
arvates eriti meeldiv. Kas temaga aja veetmine muudab sinu suhtumist? 

 Tee nimekiri inimestest, keda pead oma ligimesteks. Komponeeri laul, mis 
sisaldab kõiki nimesid ja kus on palve, et Jumal puudutaks nende elu. 

LISALUGEMINE 
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C. S. Lewis, „Pahareti kirjapaun“. 
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