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Peetruse isik 

Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates: „Issand, päästa mind!“ Jeesus 
sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle: „Sa nõdrausuline, miks sa 

kahtlesid?“ Matteuse 14:30, 31 

 
Hingamispäev, 25. märts 
Allison Sauceda (Centerville, Ohio, USA) 

Sissejuhatus. Minu nimi on Peetrus 

Lk 22:31−34, 54−62 

Minu nimi on Peetrus ja ma olen argpüks. 

See lugu sai alguse ühel õhtusöögil, kui Jeesus oli koos minu ja mu sõpradega. Ta 
rääkis meile paljudest häirivatest asjadest. Ta murdis ja jagas leiba ning nimetas seda 
oma ihuks. Ta jagas meile karikast viinamarjamahla ja nimetas seda oma vereks. Ta 
kõneles ees ootavatest katsumustest. 

Siis kuulsin ma kukke kiremas. 

Ta rääkis ka sellest, kuidas Saatan nõuab mind endale ja tahab mind sõeluda, nagu 
oleksin ma nisu. Ta ütles, et Ta on palvetanud, et minu usk ei lõpeks. Ma püüdsin 
Jeesust parandada ja ütlesin: „Issand, ma olen valmis minema sinuga niihästi vangi kui 
surma!“ (Lk 22:33) Kuid Jeesus ütles, et juba samal õhtul salgan ma, et üldse Teda 
tunnen − mitte üks kord, vaid kolm korda −, enne kui kukk kireb. 

Kahtlemata armastasin ma Issandat rohkem kui kedagi teist! Olin olnud Temaga 
koos Tema tööperioodi algusest saadik ja kuulnud Teda jutlustamas. Olin kõndinud 
tormi ajal vee peal, et Temaga  kokku saada! Mõte, et ma salgan Tema tundmist, oli 
naeruväärne! 

Kuni … 

Kuni üks teenijatüdruk, kes minu lähedal tule ääres kössitas, hüüdis, et ma olin 
Jeesusega koos olnud. 

Kuni üks mees minu lähedal kinnitas, et ma olin üks neist, kes olid olnud Jeesusega. 
Kui üks teine mees viitas, et olin galilealane. Ta teadis, et olin olnud Jeesusega. 

Ma ütlesin teenijatüdrukule, et ma ei tunne Jeesust. Ma ütlesin esimesele mehele, et 
ma ei olnud Jeesusega. Kolmandale inimesele andsin vande ja ütlesin, et ma ei tea, 
millest ta räägib. Siis kuulsin ma kukke kiremas. 

Sel ööl mõisteti Jeesuse üle ebaausa kohtu ees kohut. Järgmisel päeval peksti ja 
pilgati Teda, mõisteti surma ja sunniti oma risti kandma. Ta riputati ristile, Teda mõnitati 
ja siis kui Ta sosistas: „See on lõpetatud,“ Ta suri. 

Aga see ei ole loo lõpp! Jeesus tõusis surnust üles. Surm ei saanud Jumala 
auhiilgust varjata! Ja kuna Ta talus seda kõike, on minu patt puhastatud. Minu võlg on 
tasutud. Jeesus võttis minu koha surmas! 

Minu nimi on Peetrus ja ma olen lunastatud. 
 
Pühapäev, 26. märts 
Franke Zollman (Smithsburg, Maryland, USA) 

Logos. Peetruse muutumine 

Mt 4:18; 16:13−23; Mk 1:16−18; Lk 22:31−34, 54−62; Jh 1:40−42; 21:15−19; 1Pt 5:4 

Kui sa otsid Piiblist kedagi, keda Kristus täielikult muutis, siis pole vaja Siimon 
Peetrusest kaugemale vaadata. Sel nädalal jälgime Peetrust enne seda, kui Kristus 
tema ellu tuli, vaatleme Peetruse muutumist ja seda, kuidas Kristus kasutas teda 
lõpuks selleks, et tuua vastrajatud kristlikku kogudusse palju inimesi. 

Siimon mõistis, et Jeesus oli teda otsinud, ja järsku tundis ta end leituna. 

http://www.piibel.net/#q=Mt%2014:30,%2031
http://www.piibel.net/#q=Lk%2022:31-34,%2054-62
http://www.piibel.net/#q=Lk%2022:33
http://www.piibel.net/#q=Mt%204:18
http://www.piibel.net/#q=Mt%2016:13-23
http://www.piibel.net/#q=Mk%201:16-18
http://www.piibel.net/#q=Lk%2022:31-34,%2054-62
http://www.piibel.net/#q=Jh%201:40-42
http://www.piibel.net/#q=Jh%2021:15-19
http://www.piibel.net/#q=1Pt%205:4
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Siimona isik (Mt 4:18) 

Siimona valimine oma meeskonda näitab, kui väga oleks Jeesus vajanud jüngrite 
valimisel head personalispetsialisti. Vaevalt et oleks Siimonast kehvemat valikut olnud. 
Ta oli hariduseta, eriti religioossete juhtide arvates, kellega Jeesus suhtles. Ja tal oli 
väga palju õppida! Samas ei olnud tal vaja nii palju õpitut unustada, ta oli õpetatav. 

Siimonal kui kaluril oli juudi ühiskonnas madal positsioon. Kalurite ümber hõljus 
sageli teatud „lõhn“ ja see ei olnud meeldiv. 

Veelgi enam, Jeesuse ajal peeti kalureid rituaalselt ebapuhtaks, sest tihti pidid nad 
tegelema ebapuhaste kaladega, kes olid võrku kinni jäänud. Ometi olid 
kaheteistkümnest esialgsest apostlist seitse kalurid. 

Siimonast saab Peetrus (Mk 1:16−18; Jh 1:40−42) 

Andreas, Ristija Johannese jünger, oli kuulnud, kuidas Johannes tunnistas Jeesuse 
Messiaks. Rõõmsalt otsis Andreas üles oma venna Siimona ja kutsus teda Jeesuse 
juurde. Kui Jeesus nägi Siimonat esimest korda, ütles ta: „Sina oled Siimon, Johannese 
poeg.“ (Jh 1:42) Siimon mõistis, et Jeesus oli teda otsinud, ja järsku tundis ta end 
leituna. 

Seejärel ütles Jeesus need sõnad, mis ei muutnud üksnes Siimona nime, vaid ka 
tema elu: „Sind peab hüütama Keefaseks!“ (salm 42) Sõna keefas tähendab aramea 
keeles kivi. Kreekakeelne vaste sellele on petros − kivi. Mõnda aega veeres ta ringi ja 
lasi end togida nagu väikest kivikest, kuid viimaks kasvas ta oma nimega kokku. 

Hiljem näeb Jeesus Siimonat ja Andreast kalastamas ning ütleb: „Järgnege mulle ja 
ma teen teist inimesepüüdjad!“ (Mk 1:17) Nad jätsid kohe oma võrgud maha ja 
järgnesid Jeesusele! 

Peetrus – kivi ja komistuskivi (Mt 16:13−23) 

Mt 16:13 küsib Jeesus oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?“ 
Peetrus, taevaselt Isalt ilmutuse saanud, pahvatab pikemalt mõtlemata: „Sina oled 
Messias, elava Jumala Poeg.“ (salm 16) Jeesus kiidab teda selle vastuse eest. Peetrus 
on esimene, kes seda mõistab, ning Jeesus meenutab talle, et ta on kivi. 

Sellest ajast alates hakkas Jeesus rääkima oma tulevasest hülgamisest, surmast ja 
ülestõusmisest. Jahmunud Peetrus vaidles Jeesusele vastu: „Ärgu seda sulle sündigu!“ 
(salm 22) Sellele vastas Jeesus: „Tagane minust, saatan! Sa oled mulle 
komistuskiviks!“ (salm 23, NIV) Peetrus mõistis, et Jeesus on Messiasi, kuid ta mõistis 
Tema missiooni tegelikku olemust ikka veel valesti. 

Salgaja Peetrus (Lk 22:31−34, 54−62) 

Kahjuks rikkus Jeesuse ja Peetruse viimast vestlust Peetruse ennasttäis olek. 
Jeesus ütles: „Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu! 
Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks.“ (Lk 22:31, 32) 
Peetrus vastas rõhutatult: „Issand, ma olen valmis minema sinuga niihästi vangi kui 
surma!“ (salm 33) Kui valus oli tal kuulda Jeesuse järgmisi sõnu: „Ma ütlen sulle, 
Peetrus, kukk ei laula täna enne, kui sa oled kolm korda salanud, et sa mind tunned!“ 
(salm 34) 

Pärast Peetruse kolmandat salgamist kohtusid Jeesuse ja Peetruse pilk (salm 61). 
Peetrus oli murtud mees. Ta lahkus ja nuttis kibedasti. Ja siis oli Jeesus läinud. 
Peetruse viimased sõnad olid oma Issanda salgamine. Kuidas sai ta selle mälestusega 
elada? 

Karjane Peetrus (Jh 21:15−19; 1Pt 5:4) 

Kui Jeesus üles äratati, oli Peetrus ülirõõmus. Ta oli hauakambri juures üks 
esimestest, sellepärast et ta jooksis. Kuid mälestus salgamisest kummitas teda ikka 
veel. Kas teda heidetakse jüngrite hulgast välja? 

http://www.piibel.net/#q=Mt%204:18
http://www.piibel.net/#q=Mk%201:16-18
http://www.piibel.net/#q=Jh%201:40-42
http://www.piibel.net/#q=Jh%201:42
http://www.piibel.net/#q=Jh%201:42
http://www.piibel.net/#q=Mk%201:17
http://www.piibel.net/#q=Mt%2016:13-23
http://www.piibel.net/#q=Mt%2016:13
http://www.piibel.net/#q=Mt%2016:16
http://www.piibel.net/#q=Mt%2016:22
https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+16%3A23&version=NIV
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http://www.piibel.net/#q=Jh%2021:15-19
http://www.piibel.net/#q=1Pt%205:4


  1. õppetükk, 25.−31. märts 2017 3 

Jeesus vastas sellele küsimusele Galilea järve ääres. Pärast seda kui jüngrid ei 
olnud ühtki kala püüdnud, andis kaldal seisev võõras nõu ja selle tulemuseks oli 
võrgutäis kalu. Mõistnud, et see võõras on Jeesus, hüppas Peetrus vette ja ujus 
kaldale – ta jõudis kohale teistest varem. 

Pärast hommikusööki ütles Jeesus: „Siimon, … kas sa armastad mind rohkem kui 
need?“ Peetrus vastas: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.“ Jeesus ütles: 
„Sööda mu tallesid.“ (Jh 21:15) Jeesus esitas selle küsimuse veel kaks korda. Pärast 
iga küsimist oli Peetrus kindlasti järjest kurvem, kui ta vastas iga kord: „Jah, Issand.“ 
Iga kord ütles Jeesus seepeale: „Sööda mu lambaid.“ 

Kolm korda oli Peetrus Jeesust salanud. Kolm korda andis Jeesus Peetrusele 
võimaluse oma armastust väljendada. Peetrust ei heidetud kõrvale, vaid talle andestati! 
Edaspidi kirjutas Peetrus oma kaks kirja selles karjaserollis – ta julgustas karja meeles 
pidama, et Jeesus tuleb taas ja et „kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu 
kirkuse närtsimatu pärja“ (1Pt 5:4). 

VASTA 

1. Missuguse uue nime võiks Jeesus sinule anda? 

2. Kuidas oled sina Jeesust salanud? Missuguse kinnituse oled saanud andestuse 
kohta? 
 
Esmaspäev, 27. märts 
Nathan Zollman (Chattanooga, Tennessee, USA) 

Tunnistus. „Issand, päästa mind!“ 

Mt 14:13−33; Mk 6:30−52; Jh 6:1−21 

„Samal hetkel, kui tundus, et nüüd on nad kadunud, nägid nad välgusähvatuse 
paistel salapärast kogu, kes tuli vett pidi nende poole. Nad ei tundnud Jeesust ära. Nad 
pidasid aitama ruttajat vaenlaseks. … 

Nad arvasid, et see oli viirastus, mis ennustas hukku ja seepärast karjusid nad 
hirmust. Jeesus astus nii, nagu kavatseks neist mööduda, siis tundsid jüngrid Ta ära ja 
kisendasid Tema poole abi pärast. Armastatud Õpetaja pöördus, Tema hääl vaigistas 
nende hirmu: „Olge julged, mina olen see, ärge kartke!“ 

„Kristus kadus vaateväljast ja Peetruse usk lõi kõikuma.“ 

Niipea, kui nad taipasid imestusväärset tõsiasja, muutus Peetrus rõõmust peaaegu 
meeletuks. Suutmata veel päriselt uskuda, hüüdis Peetrus: „Issand, kui Sina oled, siis 
käsi mind tulla enese juurde vee peale!“ Jeesus ütles: „Tule!“ 

Hoides silmad Jeesusel, kõndis Peetrus kindlalt, kuid heitmaks enesega rahulolevat 
pilku paadisolevate kaaslaste poole, pööras ta pilgu ära Kristuselt. Tuul oli metsik. 
Lained mühisesid kõrgelt ja rullusid tema ja Õpetaja vahele. Peetrust valdas hirm. 
Hetkeks kadus Kristus vaateväljast ja Peetruse usk lõi kõikuma. Ta hakkas vajuma. 
Ähvardava surmaga silmitsi olles tõstis Peetrus silmad vihastelt lainetelt taas 
Jeesusele, hüüdes: „Issand, päästa mind!“ Silmapilkselt haaras Jeesus väljasirutatud 
käe, öeldes: „Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?“ … 

Raskustes oleme me sageli Peetruse sarnased! Vaatame lained selle asemel, et 
hoida pilk Kristusel. Meie sammud libisevad; mühisevad lained pahisevad meile kaela. 
Jeesus ei kutsunud Peetrust paadist välja selleks, et ta hukkuks. Ta ei kutsu meid 
endale järgnema selleks, et meid siis maha jätta.“* 

VASTA 

1. Mil moel pöörad sa rasketel aegadel pilgu Jeesuselt ära? Missugused asjad 
takistavad sind hoidmast oma fookust Temal? 

                                            
* Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, orig lk 381, 382. 

http://www.piibel.net/#q=Jh%2021:15
http://www.piibel.net/#q=1Pt%205:4
http://www.piibel.net/#q=Mt%2014:13-33
http://www.piibel.net/#q=Mk%206:30-52
http://www.piibel.net/#q=Jh%206:1-21
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2. Mõtle neile kordadele oma elus, mil sa olid kindel, et suudad kõigega ise hakkama 
saada. Mis juhtus siis sellist, mille tõttu sa mõistsid, et sa ei suuda end ise päästa? 

3. Kui sa tunned end rõhutult, kas sa hüüad Jeesuse poole? 
 
Teisipäev, 28. märts 
Andres Sauceda (Centerville, Ohio, USA) 

Tõendusmaterjal. Kohkumatult julge Jeesuse pärast 

Ap 1:15−25; 2:14−36; 4:1−12; 10:1−48 

Kui me kohtume Piiblis esimest korda Siimon Peetrusega, on ta tormakas ja 
enesekindel kalur. Kuigi ta oli tahumatu, vaatas Jeesus tema südamesse ja nägi temas 
potentsiaali. Kristuse koosolemine muutis Peetrust. Tema isekas, jultunud käitumisviis 
kadus ning asendus innukusega Jeesuse ja Tema Sõna jagamise nimel. 

Peetrus palus, et ta löödaks risti pea alaspidi. 

Pärast Jeesuse taevasse tagasi minemist sai Peetrusest üks kristliku usu rajajatest. 
Apostlite tegude raamatus näeme Peetrust igas olukorras esile tõusmas: ta võtab sisse 
koha koguduse juhina (Ap 1:15−25), peab jutluse nelipüha päeval (Ap 2:14−36), 
kaitseb jalutu mehe tervistamist juudi juhtide ees ja väidab, et tegi seda Naatsareti 
Jeesuse nimel (Ap 4:1−12), ning kuulutab paganatele, keda juudid pidasid 
„ebapuhtaks“ (Ap 10:1−48). 

Traditsiooni järgi kirjutas Markus oma evangeeliumi Peetruse jutustuse põhjal. 
Sellepärast tundub Markuse evangeeliumit lugedes, nagu loeksime Peetruse sõnu. 

Ajaloolised tõendid asetavad Peetruse surma umbes samasse aega kui Pauluse 
surma Roomas − umbes 67. või 68. aastal − kristlaste tagakiusamise ajal. Kõik 
kirjeldused on ühel nõul, et Peetrus mõisteti surma ristilöömise teel. Kuid tolle aja 
kirikuisa Origenes teatab Peetruse surma ühest kõige tähelepanuväärsemast seigast. 
Peetrus tundis, et ta ei ole väärt surema samamoodi nagu tema Õpetaja. Seepärast 
palus Peetrus, et ta löödaks risti pea alaspidi.* Tema viimane palve ei olnud mitte 
ellujäämise palve, vaid lihtsalt soov surra veel alandlikumalt kui tema Lunastaja. 
Peetrus oli kartmatu ja kohkumatult julge kuni lõpuni! 

Kui Jeesus suutis muuta selle karmi ja mõtlematult hulljulge inimese üheks oma 
koguduse alustalaks, missugused plaanid võiksid Tal sinu arust sinu ja minu jaoks olla? 

VASTA 

1. Mil moel oled sa olnud julge Jeesuse pärast? Kui sa ei ole minevikus julge olnud, 
missugused on mõned juhtumid, mil sa oleks pidanud olema julge? Mida sa oleks 
võinud teistmoodi teha? 

2. Mis puudutab sind Peetruse muutunud elu juures enim? Kuidas saad sa lasta 
Kristusel end rohkem muuta? 
 
Kolmapäev, 29. märts 
Melinda Tamaleaa (Topsham, Maine, USA) 

Praktiline juhend. Valituna elamine 

1Pt 1:13−15; 2:9, 11; 5:8; 2Pt 2:11 

Seitsmenda päeva adventistidena usume, et oleme kutsutud valitud rahvaks. Me 
peame elama maailmas, kuid me ei tohi olla maailmast. Me kõik teeme pattu, kuidas 
siis erineb kristlase elu selle inimese omast, kes ei nimeta end kristlaseks? 

Kui Jeesus kutsus Peetruse ja ta alustas oma elu jüngrina, siis teame, et ta oli karm 
ja mingil määral läbematu isik. Kuid Jeesus ise oli ta valinud. Jumala andestuse ja 
armastuse kogemine muutsid ta inimeseks, keda Jumal nägi juba algusest peale. 

                                            
* „When and How Did the Twelve Apostles Die?“, 
https://amazingbibletimeline.com/blog/q6_apostles_die/.  
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http://www.piibel.net/#q=1Pt%205:8
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Kuidas saame meie seda tänapäeval oma elus teha? Peetrus ise annab mõned 
praktilised nõuanded. 

Kui lähedale söandaksid sa näljasele, möirgavale lõvile minna? 

Mõista, et Jumal arm on see, mis on meid valituks kutsunud. Jumal alustas protsessi 
oma armastuses. Me ei saa seda au endale võtta. 

Pea meeles, et Jumal kutsub meid üles olema pühad kogu käitumises. See 
tähendab autojuhtimises, kõndimises, arvete tasumises ja kooli ülesannete täitmises – 
mida iganes me teeme, peame seda tegema lahkusega ja oma parimate võimete 
kohaselt (1Pt 1:13−15). 

Ole ilmalike kiusatuste suhtes valvel. Me peame valvama oma mõtteid, me ei tohi 
korrata vigu, mille Ta on juba andestanud. Selleks on vaja otsusekindlat, teadlikku 
pingutust. See tähendab, et me ei anna järele lihalikele himudele, mis kahjustavad 
hinge (1Pt 2:9−11). See tähendab, et me ei anna järele ka kiusatusele rääkida üksteise 
kohta halba (2Pt 2:11). 

Saa aru, et kurat „käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata“ (1Pt 5:8) Kui 
lähedale söandaksid sa näljasele, möirgavale lõvile minna? Me peame olema kogu aeg 
valvel, et me ei langeks kuradi lõksudesse! 

Pea meeles, et me oleme valitud sugu. Valitud olemine ei tähenda, et me oleme 
teistest paremad. See tähendab, et oleme tänulikud, ning et meilt oodatakse palju 
rohkem. Jumal loodab sinu ja minu peale! Jumal on valinud meid näitama maailmale, 
kes Ta on, ning jagama oma tegudega Tema armastust. 

VASTA 

1. Missuguseid konkreetseid muutusi ootab sinu arvates Jumal sinult kui Tema 
valitud rahva liikmelt? 

2. Kuidas erineb see sellest, mida õpetab maailm? 

3. Missugune on sinu arvates kristlik elu? 
 
Neljapäev, 30. märts 
Kandace Zollman (Smithsburg, Maryland, USA) 

Arvamus. Lootus lootusetule juhtumile 

1Pt 3:8−11 

Kas Peetrus oli viga? 

Ma tean, et Jeesus ei pidanud ühtki töövestlust enne, kui Ta kutsus jüngreid 
„inimeste püüdjateks“, aga kas sa oled kunagi mõelnud, et Ta oleks võinud Peetruse 
kõrvale jätta? Ta ei pidanud ju kutsuma mõlemat, nii Andreast kui ka Peetrust, lihtsalt 
sellepärast, et nad olid vennad. Ja tundub, et Peetrus – olgu Jumal talle armuline − on 
lootusetu juhtum. Kas sina hoiaksid tööl inimest, kelle arvel on järgmised asjad? 

Ta nõuab endale administratiivseid privileege (Mt 14:28). 

Ta on aeglase taibuga (Mt 15:15, 16). 

Ta vaidleb vastu (Mt 16:22, 23). 

Ta räägib siis, kui peaks vait olema (Mt 17:1−4). 

Ta ei ole armuline, kui teised eksivad (Mt 18:21). 

Ta on omakasupüüdlik (Mt 19:27). 

Ta on liiga enesekindel (Mt 26:33). 

Ta laseb jalga, kui asjad keeruliseks lähevad (Mt 26:56). 

Ta on ebasündsa kõnepruugiga (Mt 26:74). 

Ta valetab ettevõttega seotuse kohta (Mt 26:69−74). 

Lausa hämmastav, mida suudab Jeesus lootuse juhtumiga teha. 

Miks Jeesus teda ei vallandanud? Miks Ta üleüldse Peetruse tööle võttis? 
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Kui Jeesus otsib töölisi, kasutab Ta teistsugust mõõdupuud kui meie. Sel ajal kui 
meie oleme huvitatud sooritusest ja tõhususest, otsib Jeesus kaunist südant, isegi kui 
see asub lootusetult läbikukkunud inimese rinnas. Tema silmad uurivad inimesi, otsides 
neid, kes Teda otsivad. 

Vaata tulemusi. Tema 12-liikmeline töötajaskond, kaasa arvatud lootusetu Peetrus, 
pöörasid maailma pea peale. 

Kontrast esialgu tööle võetud Peetruse ja tööd lõpetava Peetruse vahel on peaaegu 
naljakas. Ühes oma kirjas, mille ta kirjutas umbes 30 aastat hiljem, kirjutab juhiks 
saanud lootusetu Peetrus: „Olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, 
halastajad, alandlikud. Ärge tasuge … sõimu sõimuga. … Kes tahab … näha häid 
päevi, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust. Ta … otsigu 
rahu ja taotlegu seda.“ (1Pt 3:8−11). 

Kas tõesti Peetrus kirjutas selle? 

Jah. Lausa hämmastav, mida suudab Jeesus lootuse juhtumiga teha. 

VASTA 

1. Mida räägib Peetruse lugu sellest, kuidas hindame teisi kristlasi? 

2. Mida õpetab Peetruse lugu selle kohta, kuidas me ennast hindame? 
 
Reede, 31. märts 
Christy Yingling Gusse (Loma Linda, California, USA) 

Uurimine. Kaluri muutumine 

Mt 14:30, 31; 16:13−19 

KOKKUVÕTE 

Peetrus tegi läbi drastilise muutuse – jämedakoelisest, isekast, harimatust kalurist 
julgeks, Kristuse-keskseks kogudusejuhiks. Peetrus ei muutunud iseenesest, Jeesus 
muutis Peetruse iseloomu. Peetrus järgis Jeesust isegi pärast seda, kui teadis, et oli 
teinud oma Issandat salates suure vea. Ta lubas Jeesusel oma südant muuta ning 
asendada oma hirmu ja isekuse armastusega. Jumal kutsub meid samamoodi nagu Ta 
kutsus Peerust – omakasupüüdlikust elust alistuvasse ellu. Ainult siis kogeme tõelist 
õnne Tema parimas plaanis meie jaoks. 

TEGEVUSED 

 Kirjuta oma palvepäevikusse sissekanne sellest, mis kohas sa oled oma teekonnal 
Jumalaga. Kas sa oled nagu Peetrus oma usukogemuse päris alguses, ikka veel 
ebakindel ja vankuva usuga? Kas sinu elu keerulised olukorrad muudavad sind 
julgusetuks? Kas sa toetud Jeesusele kõigest hoolimata? Mida püüab Jeesus 
praegu sulle õpetada? 

 Räägi oma töökaaslastele Jeesusest. Jaga lugu sellest, kuidas Ta muutis sinu elu. 

 Pane alus väikesele grupile, mille liikmed palvetavad üksteise pärast, et neil oleks 
suurem usk ja julgus vaimulikul teekonnal. 

 Loo kunstiteos, mis kujutab muutumist. 

 Kirjuta ja esita sketš, mis kujutab stseeni Peetruse elust. Rõhuta Jeesusega suhte 
omamise muutvat väge. 

 Mõtle, mida saame õppida Peetruse elust teiste arvustamise kohta. 

LISALUGEMINE 

Loe uuesti üle osas „Logos“ toodud piiblisalmid erinevates Piibli tõlgetes. 

Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, peatükid 25 ja 40. 
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