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Kristuse pärast kannatamine 

Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te 
käiksite tema jälgedes. 1. Peetruse 2:21 

 
Hingamispäev, 29. aprill 
Loloma K. Gairo (Silang, Cavite, Filipiinid) 

Sissejuhatus. Kristuse pärast kannatamine 

1Pt 2:21 

Ühel hommikul ärkasin selle peale, et ema pühkis mu otsaesist külma märja lapiga. 
Mul oli tunne, nagu minu peale oleks laotud terve hunnik telliskive. Minu kehatemperatuur 
oli nii kõrge, et pani ema muretsema, sest ma olin alles kolmeaastane. Kui palavik ei 
olnud mõne tunni pärast alanenud, otsustas ema mind arsti juurde viia. Haiglas avastas 
õde mind stetoskoobiga kuulates minu rinnast kahiseva heli. Ta saatis mind spetsialisti 
juurde täiendavatele uuringutele. Mõne nädala pärast oli selge, et olin sündinud 
südamepuudulikkusega. 

Kristlaste jaoks ei ole kannatused lihtsalt vaev, see on võit Kristuses. 

Tagantjärele mõistan, et ma ei olnud sellist seisundit ära teeninud. Olin aastaid 
kannatanud vaevuse all, mis osutus patuse maailma tagajärjeks. Meile kui inimestele ei 
meeldi kannatused, sest need on valusad, negatiivsed ja hävitavad. Kuid kristlaste jaoks 
ei ole kannatused lihtsalt vaev, see on võit Kristuses. Ja meie kannatused selles 
maailmas on ajutised. 

Iiob kannatas selle all, mida ta ei olnud ära teeninud. Ta oli haaratud kahe üliinimliku 
võimu vahelisse võitlusse. Tema vara hävitati, kodu purustati ja mis veelgi hullem, tema 
lapsed said surma. Ja ometi „ei teinud Iiob pattu ega rääkinud Jumala kohta halba“ (Ii 
1:22). Ta hoidis Jumalast kinni isegi siis, kui tema maailm näis kokku varisevat. 

Jeesuse, täiusliku eeskuju kannatused olid meie pärast, mitte Tema enda pärast. Ta 
sündis siia maailma väga tagasihoidlikult ning kannatas Isa tahet täites. Ta kannatas 
Kolgata julma risti selleks, et meie patud saaksid maha pestud. Js 53:4, 5 on kirjas: „[Ta] 
võttis … enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda 
vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, 
löödi meie süütegude tõttu.“ 

„Ja olles küll Poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas.“ (Hb 5:8) Ja Ta 
suudab võita meie kannatused, kui loodame Temale. „Seetõttu, et ta ise on kannatanud 
kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.“ (Hb 2:18) 

Kui kannatad selles maailmas, meenuta Jeesuse Kristuse kannatusi, sest Tema 
kannatused annavad meile Tema ülestõusmise ja peatse tagasituleku lootuse. 

VASTA 

1. Kas on hea kannatada ilma Jeesuseta? 

2. Miks on sinu arvates hea kannatada nagu Jeesus? 
 
Pühapäev, 30. aprill 
Miguel Alejandro Patiño Ramírez (Montemorelos, Mehhiko) 

Tõendusmaterjal. Minu armsad sõbrad 

1Pt 4:12−14 

Kirja alguses kirjutab Peetrus manitsuse ning pöördub lugejate poole otseselt ja 
intiimselt. Sõna agapētoi, mis tähendab „armsad“ („minu armsad sõbrad“), rõhutab 
kiindumussidet, mis ühendab autorit ja lugejaid, kui taas kerkib esile süütult kannatamise 
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probleem. See kiindumust väljendav sõna on kooskõlas kirjas läbivalt toonitatud 
armastuse (agapē) ja perekondliku lojaalsuse teemaga.1 

Me oleme osa millestki suuremast, kui me ise oleme. 

Peetruse kirjad on Väike-Aasia (tänapäeva Türgi) varakristlaste juhtnööriks esimeste 
tagakiusamiste ajal. Rooma riigis oli kristlane olemine illegaalne. Mõnedel 
tagakiusamistel oli suur mõju Rooma provintsidele, nagu näiteks Väike-Aasiale ja teistele. 
Seepärast avaldasid need kirjad sel ajal, kui nad kirjutati, tugevat muljet nende usklike 
südamele, kes seal elasid. Fakt, et Rooma kristlasi kiusati tagasi (Peetrus oli ka Roomas) 
muutis selle ühenduse Peetruse ja teiste koguduseliikmete vahel veel tihedamaks. 

1Pt 4:12−14 käsib Peetrus kaasusklikel kannatuste üle rõõmu tunda, sest see 
tähendas, et nad olid osaks millestki endast suuremast. Kui keiser Nero valitses 
impeeriumit ja hakkas kristlasi taga kiusama, oli selle lihtne põhjus, et nad olid 
teistsugused. Peetruse sõnad julgustasid varakristlasi. See pani neid pidama kannatusi 
pigem autasuks Kristusele ustav olemise eest kui karistuseks. Tertullianus kirjutas: 
„Kristlaste veri on seeme“, mis laseb kristlusel katsumuste ja tagakiusamiste ajal 
jõudsamalt edeneda kui heaolu ja õnne ajal.2 

Peetruse kirjad on tuntud sellepärast, et need on suunatud suuremale kogukonnale 
maailmas ning esitavad päästekutse kõigile, nii juutidele kui ka paganatele. Kui sa lähed 
läbi katsumuste ja tagakiusamiste, on mõned neist teistest suuremad ning isegi su elu 
võib ohtu sattuda sellepärast, mida sa usud. Pea alati meeles olla elav tõrvik, et teised 
näeksid. Ole teistsugune, sest me oleme osa millestki suuremast, kui me ise oleme. 
Tunnista oma usust kõige kehvamates olukordades, teades, et ka meie võime 
kannatustes rõõmustada nagu varakristlased. 

VASTA 

1. Kuidas saad sa rasketel aegadel oma usust tunnistada? 

2. Kuidas saad innustada kaaskristlasi katsumuste ja tagakiusamiste ajal kindlaks 
jääma? 

3. Kas on vaja oodata raskeid aegu, et oma usust tunnistada? 
 
Esmaspäev, 1. mai 
Giuliana Cruz ja Guido Cruz (São Paulo, Brasiilia) 

Logos. Abiks usklikele kannatustes 

Mt 5:39; Jh 15:18; 1Pt 3:13−17; 4:19 

Miks Kristus kannatas? (Jh 3:16) 

Jumal oli teadlik, et pärast Aadama ja Eeva pattulangemist valitsevad seda maailma 
kannatused ja surm. Seepärast kavandas Jumal enne inimeste loomist plaani, mida 
nimetatakse lunastusplaaniks (Jh 3:16). Ta pidi saatma oma ainsa Poja surema iga patus 
sündinud inimese asemel. Kujuta ette, kui raske oli Isal saata oma ainus Poeg meie eest 
surema. Ta tegi seda, sest soovis anda meile lootuse, et me isegi kannatuste keskel 
peaksime meeles, et Ta tuleb tagasi ja lõpetab selle kõik. 

Usalda alati Jumalat ja näita talle oma eeskuju kaudu, mida sa Jeesusest 
tead. 

Kes teeb sulle haiget? (1Pt 3:13−17) 

Mis on kannatused? Inimese jaoks tähendab see seda, kui kellelgi on valu, ahastus või 
raskused. Kuid Jumala jaoks on see vahend, mis võimaldab Tal saada meie tähelepanu, 
täita oma eesmärk meie elus ning suunata meid Teda usaldama, kuid selleks on vaja 

                                            
1 F. F. Bruce, toim., „New International Bible Commentary“ (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing, 
1986), lk 1551. 
2 Tertullian, „Apologeticus“, toim. Henry Annesley Woodham, 50. ptk. 
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meil võtta vastu Jumala tahe meie jaoks, mis motiveerib meid saama uuendatud ja alati 
Teda usaldama. 

Peetruse 1. kirjas loeme usklikest, kellel oli raske aeg kannatustes ja südamevalu 
Kristuse koguduse pärast. Need varakristlased meenutavad meile, et me ei kuulu 
sellesse maailma ning et see maailm on alati valu ja kannatuste paik, kuni Jeesus tuleb 
tagasi. 1Pt 3:14 kinnitab apostel, et me ei tohi karta ega muretseda, sest me oleme 
õndsad, kui kannatame. Kui lubame Jumala oma südamesse, siis kinnitab Ta meid 
valuga silmitsi seisma ja annab lootuse Tema tõotustes. 

Kannatused suhetes 

Jumal lõi inimesed Eedeni aias üksteisega armastuses ja hooles suhtlema, olema 
üksteisega sotsiaalsed olevused. Aga kui patt tuli maailma, tegi saada kõik, mis võimalik, 
et meid Jumalast eemale viia. See toimub meie ajal eriti noortega. Kui me näiteks valime 
tulevast abikaasat, peame valima arukalt, sest kõigil meie praegustel valikutel on 
igavesed tagajärjed. Me võime kannatada, kui Jumal neid valikuid ei õnnista. Kui 
inimestel on suhe Jumalaga purunenud, ei lähe abielu Tema plaani järgi. Kui me ei järgi 
Jumala õpetusi, võime kogu ülejäänud elu tagajärgede all kannatada. 

Kannatused koolis (Mt 5:39) 

Kooli on tõsiselt hea koht õppimiseks ja mõistagi ka uute sõprade saamiseks. Aga on 
aegu, mil õpilasi kiusatakse, toimuvad kaklused, sõimamised ja muud konfliktid. Kui mõni 
klassikaaslane hakkab sinu kulul nalja tegema ja ütlevad, et sa ei oska rääkida, kirjutada 
või käituda või on lausa lugupidamatu sinu religiooni suhtes, siis ära tema pärast 
muretse. Usalda alati Jumalat ja näita talle oma eeskuju kaudu, mida sa Jeesusest tead. 
Kohtle teda nii, nagu sa soovid, et ta sind kohtleks. Jeesus ütles: „Ärge pange vastu 
inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle 
ka teine ette.“ (Mt 5:39) 

Kannatused tööl 

Kõik, kellel on töökoht, teavad, et see on tore, sest siis saab teenida endale raha ja 
teha seda, mis sulle tegelikult meeldib. Kuid mõnel töökohal ei võimaldata laupäeva 
vabaks võtta. Mõni lastakse töölt lahti, sest ta tahab olla Jeesusele ustav ja laupäeval 
Teda teenida. Ära kaota kunagi usku, järgi Jumala teed ja usalda Jumalat, et parim on 
veel ees. 

Kannatuste põhjused (Jh 15:18) 

Kannatustel on palju põhjusi. Me kannatame sellepärast, et elame langenud maailmas, 
kus inimsüdames on patt. Mõnikord ja mõnes kohas kannatame sellepärast, et meid 
kiusatakse meie usu pärast taga (2Tm 3:12). Ja sageli kannatame iseenda rumalate 
otsuste tõttu. Me lõikame seda, mida külvame. Kui külvame rumalust, siis lõikame 
kannatuste rumalaid tagajärgi (Gl 6:7−9). 

Kannatused on lahinguväli (1Pt 4:19) 

Igal pool, kus on kannatused, on lahing – kannatused on headuse ja kurjuse 
lahinguväli. Me kannatame, et õppida usaldama Jumalat, et meil oleks rohkem usku, 
eeskätt Tema teise tuleku valguses. Mõnikord lubab Jumal meil kannatada, et meil oleks 
Temaga sügavam ja vähem pealiskaudne suhe, et me otsiksime vastuseid ainult Temas. 
Kannatused on alati Kristuse tõelise järelkäija osaks. Kui sa oled tõeline järelkäija, siis 
oled alati teistsugune, samamoodi nagu Jeesus oli teistsugune, kui Ta siia maailma tuli. 
Pea meeles, et Jeesus taastab ja kinnitab sind pidevalt ning annab sulle jõudu. 

VASTA 

1. Mida tähendab „Kristuse pärast kannatama“ sinu jaoks? Miks? 

2. Mida sa teed siis, kui oled teinud abiellumisega seoses valesid otsuseid? Missugust 
nõu annab Piibel neis asjaoludes kannatamise puhuks? 
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3. Mida teha, kui näed, et kedagi kiusataks? Kas oled vait või aitad kiusatavat? 

4. Kas peaksime kannatama, et Jumala seitsmenda päeva hingamispäeva pidada? 
Missugused vahendid on neis asjaoludes abiks? 

5. Missuguseid kannatuste põhjusi eksisteerib? Kas peaks soovima kannatuste taset 
piirata? 
 
Teisipäev, 2. mai 
Ashley Natasha Odhiambo (Silang, Cavite, Manila, Filipiinid) 

Tunnistus. „Tähed säravad eredamalt öösel“ 

Ef 6:17 

Isa soovis, et saaksin parima hariduse, seepärast pani ta mind algklassideks 
internaatkooli. Kuid see ei olnud adventkooli ning õpilased pidid laupäeval tundides 
käima. Isa andis juhtkonnale teada, et nad peavad mind sellest vabastama, kuid aja 
möödudes unustasid nad kokkuleppe. Mõni isegi nõudis, et ma ei tohi siis esmaspäeval 
tundi minna. Sellest hoolimata jätkasin seitsmenda päeva pühitsemist. 

Iga nädal kontrollis isa, et mul oleks kooli minnes kaasas hingamispäevakooli 
õppetükk. Veetsid hingamispäeva õppetükki uurides. Hiljem leidsin veel teisi 
adventistidest õpilase ning igal hingamispäeval kogunesime õppetükki arutama ja 
palvetama. Viimaks kujunes meie kogunemisest täielik hingamispäevane jumalateenistus 
ja kohaliku koguduse vanemad tulid igal hingamispäeval meile appi. 

Pärast kooli juhtkonna survet hakkasin oma usku tõsiselt võtma. 

Enne sellesse kooli minemist ei hoolinud ma suurt palvest ega hingamispäevakooli 
õppetüki õppimisest. Kuid pärast kooli juhtkonna survet hakkasin oma usku tõsiselt 
võtma. Ma õppisin Piiblit uurima ja palvetama. Ma õppisin erilisi julgustavaid laule ja 
avastasin, et suudan isegi meie väikesele õpilaste kogudusele rääkida. See kogemus 
esitas mulle väljakutse oma usu eest seista ning nüüd on minu unistus saada juristiks. 

„Viimases suures võitluses Saatanaga jäävad need, kes on ustavad Jumalale, ilma 
igasugusest maisest abist. Kuna nad keelduvad üle astumast Jumala käsust selle nimel, 
et kuuletuda maistele võimudele, võetakse neilt õigus osta ja müüa. Lõpuks kuulutatakse 
neile välja surmaotsus. ... Kuid sõnakuulelikel on tõotus: „See elab kõrgustikel, 
ligipäästmatud kaljud on temale varjupaigaks, temale antakse leib, temale on vesi 
kindlustatud!“ (Js 33:16)“1 

„Need, kes püüavad kuuletuda kõigile Jumala käskudele, saavad tunda vastuseisu ja 
pilget. Ainult Jumala abiga võivad nad seisma jääda. Selleks, et eelseisvates rasketes 
katsumustes vastu pidada, peavad nad mõistma Jumala tahet, nii nagu see on ilmutatud 
Tema Sõnas. Nad saavad Jumalat austada ainult siis, kui neil on õige arusaamine Tema 
iseloomust, valitsusest ja eesmärkidest, ning nad tegutsevad kooskõlas selle 
arusaamisega. Ainult need, kes on kindlustanud oma meeled Piibli tõdedega, jäävad 
püsima viimases suures võitluses. Iga inimene peab end põhjalikult läbi katsuma: olen 
ma kuulekas Jumalale või inimestele?“2 
 
Kolmapäev, 3. mai 
Miguel Angel Correa (Manila, Filipiinid) 

Praktiline juhend. Igapäevased otsused 

Mt 5:10; 1Pt 3:13−22 

1Pt 3:13−22 loeme, et Jeesust kiusati taga, kuid lõpuks on Ta võitja ja ka Lunastaja. 
Peetrus ütleb 1Pt 2:21: „Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest.“ Ta 
teadis, et meil tuleb igapäevaasjades kannatamist meie õige tunnistuse tõttu. Kristus on 
meie Peegel ja me peaksime Teda jäljendama. 

                                            
1 Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, orig lk 121, 122. 
2 White, „Suur võitlus“, orig lk 593, 594. 

http://www.piibel.net/#q=Ef%206:17
http://www.piibel.net/#q=Js%2033:16
http://www.piibel.net/#q=Mt%205:10
http://www.piibel.net/#q=1Pt%203:13-22
http://www.piibel.net/#q=1Pt%203:13-22
http://www.piibel.net/#q=1Pt%202:21


  6. õppetükk, 29. aprill − 5. mai 2017 5 

Esiteks peame tagakiusamist mõistma. See võib toimuda koolis või töökohal, mõnikord 
isegi kristlikus keskkonnas, kui probleemid esile kerkivad. Näiteks võib ebameeldiv 
olukord töökaaslaste vahel tekitada vaenuliku õhustiku. Kui Jumal oleks soovinud, et meil 
on hirm, ei suudaks me ühel päeval öelda: „Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud 
elujooksu, säilitanud usu.“ (2Tm 4:7) 

Me hakkame avastama, kuidas igapäevaselt tagakiusamisega toime tulla. 

Tagakiusamine aitab meil saavutada parema suhte Jumalaga ning me hakkame 
avastama, kuidas igapäevaselt tagakiusamisega toime tulla. Näiteks olles nende inimeste 
keskel, kes ei jaga meie tõekspidamisi, tuleb alati teha otsuseid. Me peame otsustama 
teha seda, mis mõjutab meie tagakiusajaid heas suunas, kui võimalik, siis tagakiusamist 
vältida või jääda nende pärast kannatades kindlaks, et olla üks päev taevas. Kuigi neil 
kasulik on jõu pärast palvetada, ei ole meil neil hetkedel vaja küsida Issandalt, mida 
peaksime tegema. Me juba teame vastust ja me leiame selle Piiblist. 

Jumal ütleb: „Ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, vaid pühitsege Issandat 
Kristust oma südames.“ (1Pt 3:14, 15) Veidi edasi, salmis 16, annab Ta meile lootuse 
õigluse võidule: „Need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, … [jäävad] häbisse.“ 
Pea alati meeles, et meie taevane kodu ootab meid, kuid enne peame tegema läbi 
proovi, kas oleme Jumala pojad ja tütred. 

VASTA 

1. Mis põhjus on olla kristlane, kui ei ole proovile panevaid olukord, et meie usk oleks 
tugevam? 

2. Missugune on kõige tavapärasem tagakiusamine või kannatus, mis sul 
igapäevaelus on? 
 
Neljapäev. 4. mai 
Komal Nunfeli Swansi (Silang, Cavite, Filipiinid) 

Arvamus. Miks peavad kristlased kannatama? 

1Pt 2:21 

Kristlase elu kujundavad nii positiivsed kui ka negatiivsed kogemused. Rõõmu ja hea 
õnne vahele on sageli puistatud valu, ahastust ja raskusi. Kannatused on elu 
möödapääsmatu reaalsus, mis võib inimest kujundada või ta murda. Kannatusi 
põhjustavad kehvad otsused ning halbu tegusid võib pidada oma tegevuse tagajärjeks. 
Kuid on aegu, mil head teod ja mõistlikud otsused võivad meile kaasa tuua ebaõiglast 
tagakiusamist ja kannatusi. Miks peavad kristlased ebaõiglaselt kannatama? 

Meie kannatame ainult suure kosmilise headuse ja kurjuse jõudude vahelise 
sõjategevuse tagajärgede all. 

Üks elu suurtest mõistatustest on, miks lubab Jumal headel inimestel ebaõiglaselt 
kannatada. Minu arvates on Jumalal alati eesmärk, kui Ta lubab kristlastel kannatada. 
Valu, ahastus ja raskused on vaimuliku küpsuse jaoks vajalikud samamoodi, nagu tuli, 
vasar ja surve on vajalikud hea terasmõõga valmistamiseks. Mõtle, mis kasu on mõõgast, 
mille vastupidavust ja jõudu ei ole teise vastu katsetades proovile pandud? 

Ebaõiglased kannatused, mida kristlased taluvad, on tegelikult suunatud Jeesuse enda 
vastu. Tema elatud elu ja Tema õpetatud evangeelium on tegelikud sihtmärgid. Meie 
kannatame ainult suure kosmilise headuse ja kurjuse jõudude vahelise sõjategevuse 
tagajärgede all. Seepärast peame Kristuse kõrval seisvate ustavate sõduritena taluma 
kõike, mis meie teele tuleb. Kui lahing läheb raskeks ja elu karmiks, ei jäta meie Päästja 
Jeesus meid üksinda, vaid Ta on tõotanud võidelda meie lahinguid, kuni võit on käes. 

Kuidas peaks kristlane vastama ebaõiglasele või teenimatule kannatusele? Mt 5:11, 12 
annab suurepärase vastuse: „Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga 
kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie 
palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid.“ 

http://www.piibel.net/#q=2Tm%204:7
http://www.piibel.net/#q=1Pt%203:14,%2015
http://www.piibel.net/#q=1Pt%203:16
http://www.piibel.net/#q=1Pt%202:21
http://www.piibel.net/#q=Mt%205:11,%2012


  6. õppetükk, 29. aprill − 5. mai 2017 6 

Niisugune peaks olema suhtumine ja meelsus, milles meie, kristlased, kannatusi ja valu 
talume. Ärgem unustagem seda suurt tasu, mis ootab neid, kes ustavalt taluvad 
tagakiusamisi ja kannatusi Kristuse pärast. 

VASTA 

1. Kas kannatused Kristuse pärast on Jumalale ustavuse ja vaimuliku vastupidavuse 
test? 

2. Kas on õige kannatusi esile kutsuda lihtsalt selleks, et tõestada oma ustavust 
Jumalale? 

3. Kas kannatuste vältimine on arguse ja Jumalal ustavusetuse väljendus? 

4. Mis on see „suur tasu“, mille Jumal on tõotanud neile, kes peavad ustavalt vastu? 
 
Reede, 5. mai 
Allison Sauceda (Centerville, Ohio, USA) 

Uurimine. Kristusele elamise eesõigus 

1Pt 3:14; 4:15, 16 

KOKKUVÕTE 

Varakristliku koguduse liikmed seisid silmitsi tohutu dilemmaga: kas järgida Jeesust või 
toimida Rooma riigi valitsuse nõudmiste järgi. Kuid nende jaoks, kes uskusid Jeesusesse, 
ei olnud see mingi valik. Mitteuskumine või mitte Jeesuse jälgedes käimine oleks olnud 
palju hullem kui roomlaste tagakiusamisega silmitsi seista. Kui paljud meist on oma elus 
kohanud tõelist tagakiusamist? Kristlikust elust võib olla lihtne läbi jalutada, nii et puudub 
varakristliku koguduse innukus ja püsivus. Kuid me ei tohi kunagi võtta 
enesestmõistetavalt seda, missugune eesõigus on Jeesusele elada ja Tema pärast 
kannatada! 

TEGEVUSED 

 Pane päevikusse kirja, kuidas Issand sind praegu õnnistab. Mõtiskle nende 
sissekannete üle, kui leiad end süngemast ajast, eriti tagakiusamisest, ning lase end 
julgustada Issanda hoolitsusest minevikus. 

 Palveta konkreetse misjonäri pärast, kes tegutseb Jeesuse evangeeliumile suletud 
riigis (mitte misjonäride pärast üldiselt). Kui võimalik, suhtle selle misjonäriga meili 
või kirja teel, jaga julgustavaid piiblisalme ja anna teada, et sa palvetad tema eest 
või saada talle lausa abipakke. 

 Komponeeri muusikapala, sõnadega või ilma, mis kujutab varakristlaste jõudu ja 
lootust isegi tagakiusamiste keskel. Esita see pala oma hingamispäevakooli klassis 
või väikegrupis. 

 Kaalu ise misjonitöö tegemist. Kuigi see võib näida heidutav, on oluline meeles 
pidada ohvrit, mille tõi Kristus siis, kui Ta tuli siia planeedile ja suri meie eest. Kuidas 
saaks ükski meie maistest katsumustest sellega võrreldav olla? 

 Mõtiskle varakristliku koguduse katsumuste üle, eriti neile, millest oli juttu selle 
nädala Logose-osa salmides. Seda tehes palu Issandal ilmutada nende elust erilisi 
õppetunde, mis saaksid sinu elu mõjutada. 

 Maali või joonista pilt, mis kujutab varakristliku koguduse tagakiusamist. Kui 
võimalik, tee sinna ka mingi sümbol, mis näitab kristlasi toetanud lootust. Jaga seda 
pilti oma hingamispäevakooli klassis või väikegrupis. 

LISALUGEMINE 

Hb 11−13. 

Ellen G. White, „Apostlite teod“, 8. peatükk „Sanhedrini ees“. 

John Foxe, „Foxe’s Book of Martyrs“. 
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