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Jumalale elamine 

Sest Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga 
Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja. 1. Peetruse 3:12 

 
Hingamispäev, 22. aprill 
Daisy Muga (Nairobi, Kenya) 

Sissejuhatus. Piibli võileib 

1Pt 3:12 

Kui ma olin väike tüdruk, umbes kuueaastane, siis ootasin innukalt 
hingamispäevakooli, sest mulle meeldisid asjad, mida me sel ajal õppisime. Minu 
hingamispäevakooliõpetajad õpetasid meile uusi laule, mis aitasid meil paremini 
Jeesust tundma õppida. Üks laul, mida lapsena õppisin ja mida igal mõtisklushetkel 
ikka ja jälle meenutan, kõlab nii: „Olen kuulnud Su Sõna, olen seda söönud ja selle 
oma südamesse pannud. Ja kui kuulen Jumala Sõna, kõlab see nii meeldivalt. Ma 
tahaksin teha Piibli võileiva ja seda süüa, kui see oleks võimalik.“ 

Laulu viimane osa räägib Piibli võileiva tegemisest ja selle söömisest. 

Vaadates tagasi oma lapsepõlvele mõistan, et ma ei saanud siis nende sõnade 
varjatud tähendusest täielikult aru. Selle laulu saab jagada kolmeks osaks, millel on 
kolm eri tähendust. Esimene osa „Olen kuulnud Su Sõna“ ei selgita üksnes seda, et 
Jumal on andnud meile oma Sõna juhtnööriks sellel planeedil, vaid see näitab ka, et 
Ta on andnud meile oma Sõnas väga selged juhised, kuidas peame Temale elama. 

Teine osa „Olen seda söönud“ tõstatab väga olulise küsimuse: kas sa tunned 
nälga Jumala ja Tema Sõna järele? Jumala Sõna on vaimulik toit, mida me kõik 
vajame, et see annaks meile jõudu pikal ja ohtlikul eluteel selles patuses maailmas. 
Piiblis on Ps 107:9 öeldud, et Jumal „kosutas janunevat hinge ja täitis nälgiva hinge 
heaga“. Jumal on valmistanud meile pidusöögi ja kutsub meid üles ka teistele jagama 
seda, mida Ta on meie heaks teinud. 

Laulu viimane osa räägib Piibli võileiva tegemisest ja selle söömisest. Lihtsamalt 
öelduna: Jumal kutsub meid üles käske pidama ja Tema Sõna oma südamesse 
panema. Mis siis, kui kohtleksime Jumala Sõna nii, nagu oleks see meie 
lemmikšokolaad? Siis me ei limpsiks ega näkitseks seda niisama, vaid sööks tükk 
tüki järel ära. 1Pt 2:2 käsib meil ihaldada vastsündinu kombel Jumala Sõna nagu 
„vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole“. Tee endale Piibli 
võileib ja lase Jumalal olla sinu südame keskmes, kui sa Temale elad! 
 
Pühapäev, 23. aprill 
Brian Carlson (Lincoln, Nebraska, USA) 

Logos. Jumala sildid minule 

Jos 1:8; Jh 13:35; 15:5, 7; Rm 3:23; 1Pt 4:1, 8−11; 5:10 

Patusena sildistatud (1Pt 4:1) 

Kõnni kohalikus toidupoes riiulite vahel ja vaata konservide rodu. Igaühel on 
korralik silt, et potentsiaalne ostja teaks, mis seal sees on. Kas sa teadsid, et 
inimesed on samasugused? Meile igaühele on antud silt: patune. 

Mõnes mõttes võib maapealse elu reaalsus olla Kristuse järelkäija jaoks heidutav 
ja masendav. Sellest ajast peale, kui Aadam ja Eeva Eedeni aias peitu pugesid, 
oleme meie, kristlased, heidelnud arusaamaga, et me ei ole võimelised patust rikutud 
maailma tegelikkusest pääsema. Rm 3:23 on selgelt öeldud: „Sest kõik on pattu 
teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest.“ Silt „patune“ võib olla meie jaoks raske, eriti 
kui tunneme kutsumust elada maa peal Jumalale meelepärast elu. 

http://www.piibel.net/#q=1Pt%203:12
http://www.piibel.net/#q=1Pt%203:12
http://www.piibel.net/#q=Ps%20107:9
http://www.piibel.net/#q=1Pt%202:2
http://www.piibel.net/#q=Jos%201:8
http://www.piibel.net/#q=Jh%2013:35
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:5,%207
http://www.piibel.net/#q=Rm%203:23
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:1,%208-11
http://www.piibel.net/#q=1Pt%205:10
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:1
http://www.piibel.net/#q=Rm%203:23
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Sa ei tohi lasta elu segavatel asjaoludel end eemale tõmmata sellest 
ainsast Allikast. 

Peale selle leiavad end Jumalale elamiseks pühendanud kristlased sageli, et iga 
mööduva päevaga läheb elu keerulisemaks. Tegelikult räägitakse Piiblis reaalsusest, 
et Jumalale elamine toob kaasa kannatusi. 1Pt 4:1 on kirjas: „Et nüüd Kristus on 
ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama meelsusega, sest kes on 
kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast.“ Kuidas me võtame siis neid 
külmi, karmi fakte ja säilitame motivatsiooni Jeesusele elada? 

Tugev, kindel, vankumatu (Jh 15:5, 7; 1Pt 5:10) 

On üks hea uudis. 1Pt 5:10 on kirjas: „Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud 
oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab 
teid, kes te üürikest aega olete kannatanud.“ See annab lootust pääseda sildist 
„patune“, kuid oluline on mitte unustada, mille abil see toimub − Jeesuse ja Tema 
armu kaudu. 

Seda selgitab hästi metafoor, millest Jeesus rääkis Johannese 15. peatükis 
viinapuust ja okstest. Salmis 5 on kirjas: „Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes 
jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te 
midagi teha.“ Tähtsaim on jääda ühendusse elu Allikaga − Jeesusega. Kui Tema 
lunastav arm voolab meie soontes, suudame tõusta kõrgemale neist kannatustest, 
mida see maailm põhjustab, ning keskenduda Temaga koos igavesti elamise 
tõotusele. Me võime jääda tugevaks, kindlaks ja vankumatuks. 

Ent Temast lahus jääb meile silt „patune“ ning see veab meid oma raskusega 
põhja. Selle maailma kannatused hävitavad meie hinge. Teised meie ümber näevad, 
et me närbume, ei kasva ega jää elama, sest me pole Eluallikaga ühendatud. 

See sünnib (Jos 1:8; Jh 13:35; 1Pt 4:8−11) 

Missugune on praktiline võimalus jääda Viinapuuga ühendatuks? Uuri Jumala 
Sõna. Jh 15:7 jätkab Jeesus nii: „Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, 
siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.“ Üks selles maailmas 
kannatustest üleolemise saladustest on hoida endas Jumala Sõna. Ning selleks, et 
oleksid täis Tema tõotusi, pead pidevalt valama oma ellu Tema Sõna, olles Piibliga 
ühenduses. Jos 1:8 on kirjas: „Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid 
mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud.“ 
Sa ei tohi lasta elu segavatel asjaoludel end eemale tõmmata sellest ainsast Allikast, 
kes suudab hoida sind pinnal maailmas, mis ähvardab sind uputada. Jää Viinapuuga 
ühendusse! 

Kui sa jääd ühendusse ja keskendud uutele siltidele, mille Kristus sulle annab 
(tugev, kindel, vankumatu), näevad seda teised selle kaudu, kuidas sa kohtled 
inimesi enda ümber. Jh 13:35 on kirjas: „Sellest tunnevad kõik, et te olete minu 
jüngrid, kui te üksteist armastate.“ Sinu hinge ühendus Eluallikaga voolab üle ääre 
ümberolijate peale, kui sa armastad neid tingimusteta, nii nagu Jeesus oma Sõnas 
õpetab. 

1Pt 4:8−11 nimetatakse konkreetseid võimalusi, kuidas Kristuse Sõna elu muutev 
vägi meis ilmneb: „Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus 
katab kinni pattude hulga“.“ (salm 8) „Olge üksteise vastu külalislahked ilma 
nurisemata!“ (salm 9) „Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud.“ (salm 
10) „Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul.“ (salm 11) 

Niisiis, alustasime elu sildiga „patune“. Kui täidame oma elu Jumala Sõnaga, saab 
see silt kaetud paremaga: „Tugev. Kindel. Vankumatu.“ Taastatud usaldusega, mis 
tuleneb ühendusest Viinapuuga, suudame armastada inimesi tingimusteta elus, mis 
on Jumalale meelepärane. 

http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:1
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:5,%207
http://www.piibel.net/#q=1Pt%205:10
http://www.piibel.net/#q=1Pt%205:10
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:5
http://www.piibel.net/#q=Jos%201:8
http://www.piibel.net/#q=Jh%2013:35
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:8-11
http://www.piibel.net/#q=Jh%2015:7
http://www.piibel.net/#q=Jos%201:8
http://www.piibel.net/#q=Jh%2013:35
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:8-11
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:8
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:9
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VASTA 

1. Kuidas ma olen hakanud uskuma valet, et olen sildi „patune“ küljes jäädavalt 
kinni? 

2. Kuidas on veel võimalik täita oma elu Kristusega, nii et Tema armastus voolab 
välja kõigile ümberolijaile? 
 
Esmaspäev, 24. aprill 
Rebecca O'Hare (Lincoln, Nebraska, USA) 

Tunnistus. Muutunud süda 

Jh 5:29 

Patt võib olla masendav ja rõhuv, kui arvame, et peame selle ise võitma. Õnneks 
ei ole see nii. Ainult palve ja Jeesuse Kristuse väe läbi suudame võita patu oma elus. 

„Kristus on osavõtlik, kaastundlik Lunastaja. Tema toetavas väes saavad mehed ja 
naised tugevaks, et kurjale vastu panna. Kui süüdimõistetud patune vaatab pattu, 
muutub see tema jaoks äärmiselt patuseks. Ta imestab, miks ta varem Kristuse 
juurde ei tulnud. Ta näeb, et tal tuleb oma puudused võita ning oma ihad ja soovid 
jumala tahtele allutada, et ta võiks saada osa jumalikust loomusest, olles võitnud 
rikutuse, mis on maailmas himude tõttu. Kui inimene on kahetsenud Jumala 
seadusest üleastumist, püüab ta innukalt pattu võita. Ta püüab ilmutada Kristuse 
armu väge ning ta saab isikliku ühenduse Päästjaga. Ta hoiab pidevalt Kristust oma 
silme ees. Ta palvetab, usub ja saab vajalikud õnnistused ning jõuab järjest lähemale 
Jumala standardile tema jaoks.“1 

„Jeesus avaldab südamele mõju ja patused sünnivad uuele elule.“ 

„Jeesus avaldab südamele mõju ja patused sünnivad uuele elule. … Need, kes 
vaatasid üles tõstetud Päästjale, jäid elama. Nad nägid hinge vajadust, nad nägid 
Päästja küllust ja Tema nõudeid. Nad kuulsid Tema häält ütlemas: „Järgi mind“, ja 
nad tõusid ja järgisid Teda.“2 

„Need, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, muudetakse Jumala Seaduse vastu 
mässajatest Tema riigi kuulekateks teenijateks ja alamateks. Nad sünnivad uuesti 
ning nad tõde uuendab ja pühitseb neid.“3 

„Kas te olete uuestisündinud? Kui ei ole, siis on aeg omandada see kogemus, 
mida käskis Kristus ühel ülemal omandada. „Te peate sündima ülalt,“ ütles Ta. „Kes 
ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.“ See tähendab, ta ei suuda mõista nõudmisi, 
mis on vajalikud sellest vaimulikust riigist osasaamiseks. „Ära imesta, et ma sulle 
ütlen: Te peate sündima ülalt.“ Kui te avate oma mõistuse Jumala Sõna haaravusele 
ja otsustate kindlalt seda Sõna ellu rakendada, siis tuleb valgus, sest Sõna teeb 
kohtlase targaks.“4 
 
Teisipäev, 25. aprill 
Kiana Myers (Lincoln, Nebraska, USA) 

Tõendusmaterjal. Kui sa kannatad sellepärast, et oled kristlane 

1Pt 4:16 

Verekaotus, füsioloogiline šokk, närvikahjustus, vedeliku kogunemine 
südamepauna, lämbumine – kõiki neid sõnu kasutatakse ristilöömise toime 

                                            
1 Ellen G. White, „Testimonies for the Church“, 9. kd, lk 151. 
2 Ellen G. White, „Evangelism“, lk 287, 288. 
3 Ellen G. White, „Fundamentals of Christian Education“, lk 332. 
4 Samas, lk 459. 

http://www.piibel.net/#q=Jh%205:29
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:16
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määratlemisel.1 Me oleme selle piinamise kõige vägivaldsema vormiga tuttavad 
sellepärast, et Jeesus löödi risti. Tema kannatused olid reaalsed. 

Need kristlased surevad selle nimel, mida nad usuvad. 

Mõrv, vägistamine, inimrööv, vargus, surm ja ähvardamine - kõik need sõnad 
kirjeldavad praegust olukorda Lähis-Idas ja teistes paikades, kus kristlasi nende usu 
pärast taga kiusatakse. Araabia keeles on kristlase kohta käiv sõna nasrani 
(otsetõlkes „naatsaretlane“). Sarnaselt juutide tagakiusamisega natsivõimu ajal on 
Araabia kristlased terroriorganisatsioonide sihtmärk. Islamivõitlejad on tähistanud 
maju, mis on teadaolevalt kristlaste omad, araabia vastega tähele N, mis tähendab 
nasrani ehk kristlane.2 Meie kaasuslikud näevad ja kogevad kannatusi sügava 
armastuse tõttu Jeesuse vastu.3 

Need kristlased surevad selle nimel, mida nad usuvad – see tähendab 
Jeesusesse Kristusesse, Jumala Pojasse uskumise pärast. Need usklikud kujutavad 
endast radikaalsetele moslemitele suurimat ohtu. Vankumatu usuga inimesed, kes on 
valmis surema selle nimel, et viia Kristuse nimi kogu maailma, on nende 
traditsioonide ja tõekspidamistega vastupidised. Kas maailm on näinud Jumala väga 
selgemalt ilmnemas, kui siis, kui Jeesuse nime avalikult kuulutatakse? 

Meie sellenädalane õppetükk näitab Peetrust kaasusklikele kõnelemas ja neid 
usus kindlaks jääma julgustamas. Ta uskus, et meie teod kõnelevad meis olevast 
usust valjusti. See on osutunud tõeseks islamistlikus Lähis-Idas ja paljudes teistes 
paikades. Iga päev peame valima elada julgelt Jeesusele. Mis võiks olla suurem au 
kui riskide surmaga, olles kindel päästes ja lootuses, et meie kaudu võib keegi teine 
Jeesuse leida? 

Ärgem häbenegem nimetada end Kristuse järelkäijaks. Nähku maailm meie elu ja 
ülistagu meie taevast Isa. 
 
Kolmapäev, 26. aprill 
Emy Wood (Platte City, Missouri, USA) 

Praktiline juhend. Kristusele vaadates 

Mt 1; Rm 6:1−11; 1Kr 12:1−26; 1Pt 3:8−12; 4:2−6 

Ükskõik mis punktis me oma teekonnal Jumalaga oleme, meenutamine, kuidas ja 
miks peaksime Kristusele vaatama, saab meie fookust üksnes kinnitada, olenemata 
sellest, kuhu me enne vaatasime. Kristusele vaadates peame meeles pidama kolme 
peamist punkti. 

Meie vajadus Kristuse järele. Õp 10:12 kinnitab, et armastus katab üleastumised 
kinni. Aga mis armastus suudab võita surma, patu peamise tagajärje? Kristuse 
armastus. Me võime uuesti sündida Kristuses ja Tema armastuses (1Pt 4:2−6). Mis 
veelgi parem, Jumal näeb oma halastuses Jeesuse armastust meie pattude eest 
suremisel, mitte meid sellisena, nagu me tegelikult oleme − ülekohtused. 

Vaatamata meie erinevustele teenime sama Jumalat ning peaksime kõik 
soovima kuulutada sama sõnumit. 

Me peame Teda vastu võtma. Kristus on meie parim õiguse eeskuju (1Pt 2:20, 
21). Kuulus Jh 3:16 on kõige tuntum näide sellest, kuidas võtame Kristuse ja Tema 
õiguse vastu. Kui võtame vastu Tema ohvri, võtame vastu Tema elu, surma ja 

                                            
1 Cahleen Shrier, „The Science of the Crucifixion“, http://www.apu.edu/articles/15657/.  
2 Thomas Seymat, „“# ن : How an Arabic Letter Was Reclaimed to Support Iraq’s Persecuted 
Christians“, http://www.euronews.com/2014/07/22/how-an-arabic-letter-was-reclaimed-to-support-
iraqs-persecuted-christians-n.  
3 Sharona Schwartz, „This Is Not a One-Eyed Smiley Face, It’s a Symbol of Frightening Things 
Happening to Middle East Christians“, http://www.theblaze.com/stories/2014/09/24/this-is-not-a-one-
eyed-smiley-face-its-a-symbol-of-frightening-things-happening-to-middle-east-christians/.  

http://www.piibel.net/#q=Mt%201
http://www.piibel.net/#q=Rm%206:1-11
http://www.piibel.net/#q=1Kr%2012:1-26
http://www.piibel.net/#q=1Pt%203:8-12
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:2-6
http://www.piibel.net/#q=%C3%95p%2010:12
http://www.piibel.net/#q=1Pt%204:2-6
http://www.piibel.net/#q=1Pt%202:20,%2021
http://www.piibel.net/#q=1Pt%202:20,%2021
http://www.piibel.net/#q=Jh%203:16
http://www.apu.edu/articles/15657/
http://www.euronews.com/2014/07/22/how-an-arabic-letter-was-reclaimed-to-support-iraqs-persecuted-christians-n
http://www.euronews.com/2014/07/22/how-an-arabic-letter-was-reclaimed-to-support-iraqs-persecuted-christians-n
http://www.theblaze.com/stories/2014/09/24/this-is-not-a-one-eyed-smiley-face-its-a-symbol-of-frightening-things-happening-to-middle-east-christians/
http://www.theblaze.com/stories/2014/09/24/this-is-not-a-one-eyed-smiley-face-its-a-symbol-of-frightening-things-happening-to-middle-east-christians/
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ülestõusmise (Rm 6:1−11). Selle vastuvõtmise tõttu näeb Jumal meid läbi Jeesuse 
armastuse. Ja Piiblis tõotatakse, et kui me Teda vastu võtame, siis me mitte üksnes 
ei saa püüelda Kristusega sarnane olemise poole, vaid me saame Tema-sarnaseks 
muudetud. 

Astu teine samm. Jeesus ütles seda Mt 22:34−39 täiesti selgelt: suurim käsk, 
parim viis Jumalale kuuletuda, on armastus. Ehk Tema sõnu kokku võttes armastus 
Jumala ja kaasinimeste vastu. 

Parim viis, kuidas saame Kristust teenida on koos, armastuse kaudu. 1Pt 3:8−12 
kinnitatakse, et üksmeel saavutatakse kooskõla ja soovi kaudu tegutseda 
evangeeliumi hüvanguks. Vaatamata meie erinevustele teenime sama Jumalat ning 
peaksime kõik soovima kuulutada sama sõnumit. Niisiis peaksime iga päev meeles 
pidama oma inimlikkust ning vajadust taevase Päästja järele, kes üksnes ei surnud 
meie eest, vaid ikka veel, tänaseni, katab jätkuvalt meie patte oma armastusega. 

VASTA 

1. Missugused on mõned igapäevased võimalused, kuidas saame võtta aega, et 
oma mõistuse ja südamega keskenduda? Kuidas saame taotleda seda, et Ta meid 
muudaks? 

2. Mida tähendab sõna armastus maailmas, kus seda hooletult loobitakse, siis, kui 
seda kasutatakse Piiblis? 
 
Neljapäev, 27. aprill 
Amy Grigore (Lincoln, Nebraska, USA) 

Arvamus. Kas armastus võib olla lihtne? 

1Pt 4:7, 8 

Paljud kristlased kogevad elu keeristormis. Koolist ja suhetest kuni sotsiaalsete 
tegevusteni kihutame läbi elu, püüdes anda endast parimat. Meil võivad olla suured 
kavatsused üksteist omakasupüüdmatult teenida, kuid sageli tegeleme nii paljude 
võimalustega, et unustame lihtsaima käsu üksteist armastada. Jumalale on 
meelepärast nende tegevus, kes austavad Tema nime, aga kui tihti võime tegelikult 
väita, et oleme tõeliselt armastanud neid inimesi, kellega oleme kokku puutunud? 

Meie iseloom on näha, aga mis kõige olulisem, seda on ka tunda. 

1Pt 4:7, 8 on kirjas: „Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained 
palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab 
kinni pattude hulga“.“ Tahaksin rõhutada väljendit „püsiv omavaheline armastus“. 
Meile kui kristlastele on juba noorena selgeks tehtud, et armastus päästab meid 
pattudest, ning see on oluline, sest nii mõistame, et armastuses Jumal saatis oma 
ainsa Poja meie pattude eest surema. Peame endale meenutama, et armastus on 
kõigi elu valdkondade aluseks. 1Kr 13:3 rõhutab, et kõik meie teod, nagu näiteks 
vaestele annetamine, ei saavuta midagi, kui neid ei tehta armastuses. Me ei saa ilma 
armastuseta edu saavutada. Mõni võib väita, et armastus on keeruline, kuna me 
oleme isekad indiviidid, kes patustavad pidevalt. Kuigi see on tõsi, annab Jumal 
meile suurima võimaluse luua lähedane side Temaga, nii et Tema armastav olemus 
saaks meid mõjutada armastust kõigest muust kõrgemale tõstma. 

Meie iseloom on näha, aga mis kõige olulisem, seda on ka tunda. Carl Buehner 
ütles kord: „Inimesed võivad unustada, mida sa rääkisid, kuid nad ei unusta kunagi 
seda, mis tunde see tekitas.“* Aja möödudes võivad inimesed unustada, kuidas sa 
neid aitasid, kuid iseloom, mida sa näitasid, jääb nendega igavesti. 

                                            
* Richard L. Evans, „Richard Evans’ Quote Book“ (Salt Lake City, Utah: Publishers Press, 1971), lk 
244. 
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Piibel annab tõendid armastuse elujõulisusest. Kuid meil on päeva igal hetkel 
võimalus näha Jumala armastust meie vastu. Võtkem aega, et panna tähele, kuidas 
Jumal meid lihtsalt armastab! 

VASTA 

1. Kuidas oled sa oma isiklikus elus näinud Jumala armastust? 

2. Missugused teised Piibli kirjakohad räägivad lihtsalt armastamise teemast? 
 
Reede, 28. aprill 
Mark A. Kellner (Salt Lake City, Utah, USA) 

Uurimine. Võit patu üle 

1Pt 3:12 

KOKKUVÕTE 

Kristlane olemine ei ole üksnes headeks aegadeks. Patule vastuseismise ja selle 
võitmisega on seotud visadus ja võitlus. See nõuab pidevat toitumist Pühakirjast, 
lakkamatut palvet ja keskendumist lõppeesmärgile − elule koos Isaga igavesti 
taevas. Võit patu üle on võimalik Jeesuse valatud vere ja Temasse usu tunnistamise 
kaudu. Jeesus suudab meie olemust muuta ja Ta teeb seda, kui me seda vaid 
palume ja Tal seda teha lubame! 

TEGEVUSED 

 Loetle mõned igapäevased segavad asjaolud, mis võivad takistada sind 
Kristusele keskendumast. Seejärel loetle mõned moodused, kuidas saad need 
segavad asjaolud kõrvaldada. Ühel internetis liikvel oleval illustratsioonil on 
Facebooki, YouTube’i, Twitteri ja teiste võrguteenuste sümbolid ning nende all 
on sõnad Mk 1:18: „Nad jätsid kohe oma VÕRGUD sinnapaika ning järgnesid 
talle [Jeesusele].“ 

 Loe Rm 6:1, kus apostel Paulus küsib: „Kas püsida patus, et arm suureneks?“ 
Kuidas selgitaksid vastpöördunule, miks on nii oluline jätta vana eluviis maha ja 
allutada oma tahe Jumalale kuuletuma? 

 Joonista väiksed posterid (või suured, kui on vastavad vahendid olemas), mis 
illustreerivad Jumala väge aidata meil patt võita ja Talle lähemale jõuda. 

 Korralda väärikate koguduseliikmetega küsimuste ja vastuste aeg. Küsi neilt, 
kuidas nad püsivad Jumala lähedal ja kuidas võitlevad nad oma elus patuga. 
Küsi neilt, mida nad teevad siis, kui komistavad. (Komistuse üksikasjad ei ole 
vajalikud, püüa saada aru, mida nad siis teevad ja kuidas Jumala juurde tagasi 
jõuavad.) 

 Pea nädal aega päevikut. Pane kirja hetked ja moodused, mil suutsid patule 
vastu panna, ning missuguseid piiblisalme sa kasutasid. 

 Vestelge klassis oma kogemusest, kuidas jõuda Jumalale lähemale. 

 Koosta piiblisalmidega õppimiskaardid, et patule vastuseismise plaani osana 
õppida salme pähe. „Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks 
pattu sinu vastu.“ (Ps 119:11) Räägi klassile, miks valisid just need salmid. 

LISALUGEMINE 

Ellen G. White, „Tee Kristuse juurde“, 8. peatükk „Kasvamine Kristuses“. 
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