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Ole see, kes sa oled 

Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus voorust, vooruses 
tunnetust, tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust, 

vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust. 2. Peetruse 1:5−7 

 
Hingamispäev, 20. aprill 
Anthony Hackett (Laurel, Maryland, USA) 

Sissejuhatus. SAATAN, SA KAOTASID! 

Jk 1:2−15 

SAATAN, KUULA NÜÜD! Ma sõitlen sind Jeesuse nimel! Hoia oma vihkamine, 
vale ja uhkus endale, sest mina olen sellest üle. Mind täidab Jumala armastus. 

Sul on mulle küll palju pakkuda, nagu näiteks autod, raha, teler ja nii palju 
rämpstoitu, kui tahan, kuid mis toob kaasa ülekaalulisuse. Sa pakud mulle hiiglasuurt 
maja, avarat õue, kena aeda ning tuba, mis on täis raha. Aga tead, mis, kaotaja? 
Sest seda sa oled, sest sa kaotasid. Ma ei taha mitte midagi sellest, mida sul on 
mulle pakkuda, ma keeldun iga hinna eest! Lase käia, võta mu maja, auto, töökoht. 
Võta kõik, mida sa tahad, sest jumalakartlik inimene nagu mina ei ohi. 

Ma ei taha mitte midagi sellest, mida sul on mulle pakkuda, ma keeldun 
iga hinna eest! 

Näed, ükskõik mis sul on anda, ma ei taha seda. Ma viskan selle tagasi. Ma ei 
hooli sellest, mida arvad sina, ega neist inimestest, kelle sina mu teele saadad. Ma ei 
ole siin selleks, et oma naabritele meele järgi olla. Ma ei hooli ühegi inimese ega sinu 
arvamusest. Ma ei varasta ega tapa. Jumal on minu jaoks sinust tähtsam. Ma ei joo 
ega suitseta, vaid armastan Jumalat. Kuid ma teen vigu ja neid asju, mis on valed. 
Saatan, sul on mõningast jõudu, aga Jumal on vägev! Üksnes Jumala armu, 
halastuse ja armastuse kaudu on meile andestatud ja meie eksimused kinni kaetud. 
Kui vaja, seisan üksinda, kuid ma tahan, et kõik teeksid seda, mis on õige, sest 
Jumal on võitluse juba võitnud. 

SAATAN, SA KAOTASID! 

Väga vähestel inimestel selle maa ajaloos on olnud rohkem usku kui Peetrusel 
Piiblist. Põhjus, miks Peetruse usk oli nii tugev, oli selles, et väga vähesed inimesed 
selle maa ajaloos on pidanud taluma rohkem katsumusi ja kiusatusi kui Peetrus. Aga 
kui sa otsustad järgida Kristust ja elada usuelu, siis suudad sa samamoodi nagu 
Peetrus seista uhkelt ja öelda kindlustundega: „SAATAN, SA KAOTASID!“ 
 
Pühapäev, 21. mai 
David B. Franklin (Baltimore, Maryland, USA) 

Logos. Uus identiteet, uus elu 

2Pt 1:1−4 

Muutumine (Mt 26:33, 35, 75; Mk 14:29, 31, 72; Jh 18:27; 2Pt 1:1−4) 

2Pt 1:4 on Peetrus kirja pannud kauni julgustuse lugejatele: Jumala tõotused on 
kallihinnalised, arvukad ja usklikule kättesaadavad! Just nii on. Aamen. Halleluuja. 
Veelgi enam, need kallid tõotused on antud meile, kui meil on Temaga selline suhe, 
et suudame jumalakartlikult elada. Seda elu me soovimegi. Elu täis suurepäraseid 
tõotus, Jumala poolehoidu ja headust. Kui mõelda headuse tasemetele, siis tundub 
olevat üsna raske jõuda headuses kõrgemale kui on Tema, kellelt headus pärineb. 

Me ei kuule enam tormakat, suurustlevat Peetrust, kes sõltub 
jumalakartliku elu elamises oma jõust. 

Küsimus on selles, kuidas. Kuidas me alustame ja elame sellist elu? Peatüki 
esimestes salmides annab Peetrus kavatsematult vastus, aga kui me ei ole hoolsad, 
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http://www.piibel.net/#q=Mk%2014:29,%2031,%2072
http://www.piibel.net/#q=Jh%2018:27
http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:1-4
http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:4
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jätame tähelepanuta kogu peatüki kõige sügavasisulisema avalduse. 2Pt 1:1 on 
kirjas: „Siimon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel.“ Peetrus alustab kirja 
enda kirjeldamisega ning ta nimetab ennast sulaseks. Mitte sõjameheks, kes lõikas 
maha Jeesust kinni võtma tulnud sõduri kõrva, mitte lahedaks tüübiks, kes kartis 
kaaslaste kriitikat ja võimalikku tagakiusamist nii väga, et salgas seost Jeesusega, 
mitte tormis kõndijana, kes oli valmis keset tormi paadist välja astuma, et kõndida 
vee peal nagu Jeesus. Ta nimetab ennast sulaseks. 

Peetrus on avastanud jumalakartliku elu ning see vajas minapildi muutumist. Ta 
pidi lubama Jumalal muuta seda, mida ta arvas endast ja oma kohast maailmas: Kui 
Jeesus kuulutas ette, et Peetrus salgab Ta, vastas Peetrus, et isegi kui „peaksin koos 
sinuga surema, mina ei salga sind mitte!“ (Mt 26:35; Mk 14:31) Kahjuks oli Peetrus, 
nagu paljud meist, lihtsameelne oma väe allika suhtes. Tal on hiljem kohutavalt 
piinlik, sest nagu Jeesus ennustas, oli Peetrus Jeesust salanud kuke kiremise ajaks 
kolm korda (Mt 26:75; Mk 14:72; Jh 18:27). 

Headus, mida siin elus ihaldame, ei ole asi, mis on meil loomupäraselt olemas. 
See on Jumala and, mille võtame vastu siis, kui meie elu põimub Tema omaga. 
Jumala jumalik vägi on see, mis annab meile suutlikkuse jumalakartlikku elu elada. 
Peetrus soovis oma eluga Jumalat austada, kuid pelgalt tahtejõuga ei suutnud ta 
seda. 

Õnneks õppis Peetrus oma läbikukkumisest ning selleks ajaks, kui ta kirjutas oma 
teise kirja, ei kuule me enam tormakat, suurustlevat Peetrust, kes sõltub 
jumalakartliku elu elamises oma jõust. Selle asemel kuuleme arukat sulast, kes teab, 
et ainus võimalus jumalakartlikult elada on jumaliku väe abil. 

Jagamine (Js 43:10, 11) 

Kui kogeme kas või põgusat aimdust jumalakartlikust elust ning muudetud ja 
uuendatud olemusest Kristuses, annab see meile suurepärase võimaluse jagada 
oma kogemust teistega. „Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, ja minu sulane, 
kelle ma olen valinud, et te teaksite, usuksite minusse ja mõistaksite, et mina olen 
see. … Mina, mina olen Issand, ei ole muud päästjat kui mina.“ (Js 43:10, 11) 
Jumalale valmistab rõõmu näidata oma väge oma rahva tunnistuse kaudu. Nagu 
eelnevalt tähele panime, on Peetrus ise hea näida mitte üksnes muutusest, mis 
toimub uuestisündinud usklikus, vaid ka väest, mida Jumal saab selle inimese kaudu 
teiste päästmiseks kasutada. Kui meie elu on Kristusega läbi põimunud, saavad 
meist jumalakartliku elu esindajad. 

Tasu (2Pt 1:10, 11) 

Peetrus annab meile kõigile midagi, mida oodata: „Seepärast, vennad, olge veelgi 
innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei 
väärata te iial. Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie Issanda ja 
Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.“ (2Pt 1:10, 11) Jumalakartlik elu ei 
lõpe siin maa peal, selle jaoks on tõotatud igavik. Jumalikku väge, mis kujundab meie 
uut identiteeti, ei saadeta siit maailmast ära. Läbi kogu igaviku on meil igapäevane 
osadus Temaga, kes näitas, et armastab meid üle kõige. 

Plaan Peetruse ja meie jaoks (Jh 14:6; Ap 4:12) 

„Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde 
muidu kui minu kaudu.“ (Jh 14:6) Jumal on teinud kõik ettevalmistused meie 
päästeks. Meie pääste alus on Jeesuse surmas, matmises ja ülestõusmises. „Kellegi 
muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle 
läbi meid päästetaks.“ (Ap 4:12) Lunastusplaan on kõikehõlmav ja lõplik ning me 
saame sellest plaanist osa ainult siis, kui usaldame täielikult kõige Loojat ning 
järgime Jeesuse Kristuse eeskuju. 

http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:1
http://www.piibel.net/#q=Mt%2026:35
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http://www.piibel.net/#q=Jh%2014:6
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VASTA 

1. Kuidas võiks Jumal soovida sinu identiteeti muuta? 

2. Mõtle kordadele, mil oled ehk vaimulikult läbi kukkunud. Mida said teada enda 
kohta? Mida said teada Jumala kohta? Kuidas saaksid teadasaadut kasutada 
Jumalaga tugevama suhte kujundamiseks? 
 
Esmaspäev, 22. mai 
Gladys S. Guerrero (Silver Spring, Maryland, USA) 

Tunnistus. Nälg külluses? 

2Pt 1:2−10 

Kas sul on kunagi olnud nälg? Ma mõtlen tõsine nälg, nii et kõhus on valus ja sülg 
suus tundub liivana? Siis näed sa toitu ning suu hakkavad ootuses vett jooksma ja sa 
avastad, et maitsev toit oli kogu aeg sinu jaoks olemas. Mõnikord soovime 
kristlastena elada jumalakartlikku leu omapead, eirates täielikult, et Jumal on andnud 
meile kõik, mida on vaenlase võitmiseks vaja. Kes väljendaks seda lugejatele Piiblis 
selgemini kui Peetrus? 

Jumal on andnud meile kõik, mida on vaenlase võitmiseks vaja. 

Peetrus soovis, et tema lugejad õpiksid tundma Teda, kes oli tema elu muutnud ja 
täitnud. „Tema kirjad taastasid lootuse ja kinnitasid usku neil, kes talusid katsumusi ja 
kitsikust ning elustasid heades tegudes neid, kes olid mitmesuguste kiusatuste tõttu 
ohus Jumalast lahti lasta. Need kirjad kannavad pitserit, mis näitab, et nende kirjutaja 
oli külluslikult osa saanud nii Kristuse kannatustest kui ka Tema trööstist ning kelle 
olemust oli arm täielikult muutnud ning kelle lootus igavesele elule oli kindel ja 
vankumatu.“1 

Sarnaselt Peetrusega tunnistab ka meie elu sellest, mida suudab Jumal teha meis 
ja meie kaudu, kui me usume. Katsumused, mis meid tänapäeval tabavad, ei pruugi 
olla füüsilised, kuid sellegipoolest kahandavad need meie usaldust sellesse, et Jumal 
hoolitseb meie eest ja osaleb meie võitluses patu vastu. Meie hing tunneb nälga 
meie langenud olemusest ajutiselt vabanemise järele ja me unustame, et me oleme 
„Kristuse kiri, … mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga, ka mitte 
kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele“ (2Kr 3:3). Võidu saab saavutada 
ainult siis, kui allutame oma elu täielikult „Meistertöölise distsipliini alla“2. Pea meeles, 
et „katsumus on osa Kristuse koolis antavast haridusest, et puhastada Jumala lapsi 
maailmalikkuse räbust. … Katsumused ja takistused on Tema valitud 
distsiplineerimismeetodid ning Tema määratud tingimused edu saavutamiseks.“3 
Seepärast „käige usus, mitte nägemises“ (2Kr 5:7). Toetu täna Jumala tõotustele! 
Miks jääda nälga, kui võid süüa pidusöögi Tema armu kaudu saavutatud võidus? 

VASTA 

1. Kas sa oled sarnaselt Peetrusega allutanud oma elu Kristusele? 

2. Mõtle sellele: kas sa tunned nälga Jumala armastuse järele, kui sind tabavad 
igapäevased katsumused? Mida saad teha selle muutmiseks? 
 

                                            
1 Ellen G. White, „Reflecting Christ“, lk 361. 
2 Samas. 
3 Samas, lk 362. 

http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:2-10
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Teisipäev, 23. mai 

Cheryl Cathlin (Lynchburg, Virgina, USA) 

Tõendusmaterjal. Võidukas elu 

2Pt 1:1−4 

2Pt 1. peatükk on kaunis hetkvõte võidukast kristlikust elust. Siin esitab Peetrus 
eduka kristliku elu saladuse ning esile kerkivad neli olulist põhimõtet. Esiteks, Jumal 
on teinud külluslikult ettevalmistusi meie edu jaoks ning Ta ei ole hoidnud tagasi 
midagi, mis on vajalik meie päästeks ja kasvamiseks „täismeheks Kristuse täisea 
mõõtu mööda“ (Ef 4:13). „Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik 
eluks ja vagaduseks.“ (2Pt 1:3) Meie taevases arsenalis on külluslikult tagatud „kõige 
kallimad ja suuremad tõotused“ (salm 4). 

Jumal on andnud kõik, mida eduks vajame 

Teiseks, „tõotatud õnnistused“1 on antud selleks, et me võiksime „saada jumaliku 
loomuse osaliseks“ (salm 4). Kristus tuli taastama inimhinges jumalikku kuju, mis läks 
kaduma siis, kui patt tuli maailma. Kui kasvame Kristusele lähemale ning meie elu 
muutub küpsemaks, siis meid „muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest 
kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (2Kr 3:18) Jumala tõotused on 
kättesaadavad, et anda meile jõudu elada katkematu võidu elu Kristuses. 

Kolmas esiletõstetud põhimõte on, et võidukas elu tuleneb Kristuse sügavamast, 
isiklikust tundmisest (2Pt 1:3). Sõna, mis on tõlgitud kui „tundmine“, on epignosis, mis 
„viitab täielikumale, täiuslikumale tundmisele, mis tuleneb uuritava teema üle 
mõtisklemisest“2. Viimaks saame teada, et kristlikus elus on oluline osa inimese 
usinal püüdlusel. Jumal on andnud kõik, mida eduks vajame, ning ainult Tema väe 
abil saavutame võidu. Kuid salmides 5−7 loetletud väärtuslike vooruste 
omandamiseks peame kasutama koostöös Püha Vaimuga oma tahet. Lihtsad 
sammud, mis aitavad pühenduda, on igapäevane aeg palveks ja Jumala Sõna 
uurimiseks. „Me peame lisama juba antud Jumala andidele oma usina püüdluse 
kristlike vooruste poole. Jumalaga koostööd tehes suudab kristlane arendada 
pühitsetud elu.“3 

VASTA 

Kuidas tunnustame ja kaasame usina inimliku püüdluse osa kristlikku ellu nii, et 
me ei muutuks käsumeelseks ega ennastusaldavaks? (Uuri Fl 2:13.) 
 
Kolmapäev, 24. mai 
Shari Loveday (Bowie, Maryland, USA) 

Praktiline juhend. Surra selleks, et elada 

Gl 2:20 

See oleks olnud nagu eile, see päev, mil ma surin. Mitte keegi minu 
põhikoolikaaslastest ei olnud valinud seda keskkooli, mille mina valisin. Kui algas 
teine semester, kohtusin loodusteaduste tunnis ühe uue sõbraga ja tema tutvustas 
mind mitmele uuele inimesele. Minu keskkoolikogemus muutus hetkega. Ma ei olnud 
taibanudki, kui üksikuna ma end tundsin, enne kui leidsin sõbrad. Kui üks neist uutest 
sõpradest küsis, kas lähen sel õhtul äärelinna liuväljale uisutama, siis ma surin. 

Ma otsustasin järgida Kristust, isegi kui see tähendanuks saada 
väljatõugatuks. 

                                            
1 „The Seventh-day Adventist Bible Commentary“, 2. tr, 7. kd, lk 596. Kommentaar selgitab, et sõna, 
mis on tõlgitud „tõotused“, on epaggelmata ning seda võib tõlkida ka kui „tõotatud õnnistused“. 
2 Samas, lk 596. 
3 Samas, lk 597. 
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Ma ütlesin sõbrale, et mul on hingamispäev ja ma ei saa minna. Ma ei teadnud, 
mida oodata või kuidas ma tema küsimustega toime tulen, kuid ma otsustasin sel 
päeval surra. Ma otsustasin järgida Kristust, isegi kui see tähendanuks saada 
väljatõugatuks või minu värskete sõprussuhete purunemist. Ma otsustasin järgida 
Kristust, isegi kui see tähendanuks taas seda üksildast keskkoolikogemust, mis oli 
mul varem. 

Kui teeme otsuse saada usklikuks, siis me ei tea, et Kristuse järgimiseks iga päev 
suremine on nii raske, kui see on. Me ei tea, millal tulevad need väikesed hetked, mil 
peame Tema poolel seisma, isegi kui kaalul on meie reputatsioon, populaarsus või 
väärtuslik suhe. Kas me suudame siis seisma jääda ja Kristuse pärast surra? 

Järgnevalt mõned nõuanded, mis aitavad kristlikus elus edasi. 

Uuri, mida tähendab Kristuse järgmine. Me peame väga hästi tundma Jumala 
Sõna ja teadma, mida tähendab Kristuse eeskuju järgimine. 

Otsusta, kas sa tahad Kristust järgida. Kui oled kulud kokku arvutanud, küsi 
endalt: kas see isik, koht või asi on väärt igavikku? 

Teavita oma sõpru ja lähedasi. Räägi oma otsusest neile, keda sa armastad ja 
kellest hoolid. Sa saad mõnel hetkel neile rääkida, et otsused, mida sa igapäevastes 
olukordades teed, põhinevad sellel, keda sa järgid. 

Jäljenda Kristuse käitumist. Selleks on vaja iga päev oma soovid tappa. 

VASTA 

1. Leie Kristuse maapealses tööperioodis kaks momenti, mil Ta tappis oma 
soovid, et täita Jumala tahet. 

2. Kas sulle meenub hiljutine olukord, milles sa oleksid võinud otsustada järgida 
Kristust, kuid selle asemel järgisid oma sõpra või oma soove? 
 
Neljapäev, 25. mai 
Heather Martin (Birmingham, Alabama, USA) 

Arvamus. Ole lihtsalt sina ise 

1Pt 2:9; 3:3, 4 

Umbes viieaastaselt hakkasin mõistma, et minu füüsiline välimus oli minu viie 
venna ja õe omast väga erinev. Neil kõigil oli pruun nahk, pruunid silmad ja pruunid 
juuksed, kuid minul oli hele nahk, blondid juuksed ja rohelised silmad. Mulle ei 
meeldinud küsimused minu rahvuse kohta ega kaaslaste ja võõraste norimine. Mulle 
ei meeldinud üldse teistsugune välja näha. 

Kui kurtsin emale muret välimuse pärast, kinnitas ta mulle, et Jumal ei teinud viga, 
kui otsustas, et mina pean mina olema. Ema luges mulle Peetruse sõnu: „Teie aga 
olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te 
kuulutaksite tema kiidetavust“, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse 
valgusse.“ (1Pt 2:9) 

Lepi oma puudustega, sest Jumal on juba nendega leppinud. 

Kui ma hakkasin end oma välimuse suhtes hästi tundma, näitas Jumal mulle 
vajadust tegeleda sisemise olemusega. Hakkasin leppima põhimõttega: „Teie ehteks 
ärgu olgu välispidine, … vaid selleks olgu varjul olev südame-inimene, tasase ja 
vaikse vaimu kadumatuse ilus, mis on Jumala silmis palju väärt.“ (1Pt 3:3, 4) Selles 
lahingus iseendaga leppimise pärast hakkasin mõistma, et Saatana kaval võte oli 
haarata mind nii väga oma välimusega tegelemisega, et minu fookus nihkuks ära 
tõeliselt olulistelt asjadelt, nagu näiteks see, kes ma olen ja mida ma usun. 

Tänapäeva ühiskond toetab ideed, et kõige olulisem on välimus. Televisioon ja 
sotsiaalmeedia soodustab tegelema oma kehakaalu, juuste värvi, hammaste 
heleduse, kantavate riiete kaubamärkide ja muu sellisega. Kahjuks pööratakse väga 
vähe tähelepanu iseloomuga tegelemisele. 

http://www.piibel.net/#q=1Pt%202:9
http://www.piibel.net/#q=1Pt%203:3,%204
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Esimene samm on armastada iseennast, leppida sellega, kelleks Jumal on sind 
loonud. Ole lihtsalt sina ise. Kui sa armastad iseennast nii, nagu Jumal sind 
armastab, siis leiad elu mõtte, sa oled vaba armastama teisi ja jagama seda 
armastust, mille Jumal on sulle andnud. Sa ei ole eksitus, ükskõik missugune sa välja 
näed või missugused veidrused sul on. Lepi oma puudustega, sest Jumal on juba 
nendega leppinud. 

VASTA 

1. Kuidas tasakaalustada oma välimusega leppimine ja selle eest hoolitsemine 
oma sisemise olemuse arendamisega? 

2. Kas sa lepid oma puudustega? Kas sa oled Kristusega sarnane? Kuidas 
vaadata ennast nii, nagu Jumal vaatab sind? 
 
Reede, 26. mai 
Kris Coffin Stevenson (Reno, Nevada, USA) 

Uurimine. Kristusega kannatamine 

Kl 1:24; 1Pt 2:24 

KOKKUVÕTE 

Peetruse sõnad tema kahes kirjas näitavad, et tema mureks on aidata Kristuse 
verivärskel kogudusel mõista, kuidas elada püha elu. Tema kirjad on tulvil kasulikke 
juhiseid erinevate asjade kohta alates suhetest orjadega kuni valeõpetajateni. Kuid 
Peetruse sõnumi tuum on üleskutse pühale eluviisile armu kaudu, mida Jumal on 
meile oma Poja surma kaudu osutanud. Püha elu ei tähenda, et fookus on meil. See 
on üleskutse armastada üksteist raugematult ning hoida oma südant nende asjade 
eest, mis viivad meie fookuse teiste asemel endale. 

TEGEVUSED 

 Tee lillekimp siltidega, millel on seitse 2Pt 1:5−7 toodud omadust. Võid teha 
paberist lilled või maalida või joonistada pildi, kus on vaas lilledega. Vaasiks on 
usk. Kuidas on usk nende omaduste aluseks? 

 Palveta nende pärast, kes saavad tõepoolest osa Kristuse füüsilistest 
kannatustest. Uuri kristlaste tagakiusamise kohta nende piirkondades, mida 
valitsevad terroristid, või riikides, kus endiselt on kommunism. 

 Kanna praegu inimeste koormaid, näiteks vii keegi lõunale, pese kellegi pesu, 
paku kellelegi küüti või kuula keegi ära. 

 Osale treeningus, nagu näiteks kõndimises, jooksmises või rattasõidus. Kujuta 
trenni ajal ette, mis tunne oleks, kui sul oleks jalaluu katki ja sa üritaksid ikka 
seda sama asja teha. Kui üks kehaosa kannatab, siis kannatab kogu keha ning 
Kristus, kes on Pea, kannatab samuti. 

 Koosta prioriteetide nimekiri. Kõigepealt loetle oma kolm kõige olulisemat 
väärtust. Pane neile numbrid 1, 2 ja 3. Seejärel tee nimekiri kõigist oma 
igapäevastest tegevustest. Siis pane number 1, 2 või 3 iga oma 
igapäevategevuse juurde. Missugune on nende nimekirjade omavaheline suhe? 
Kas sa veedad kõige enam aega oma kõige tähtsamate prioriteetidega? Kui 
mitte, siis mõtle, missuguseid muutusi saaksid teha, et oma prioriteedid 
saavutada. 

LISALUGEMINE 

Ellen G. White, „Apostlite teod“, 52. peatükk „Kindel otsani“. 

C. S. Lewis, „Mõtteid kannatusest“ (Tallinn, Logos, 1998), peatükid 6 ja 7. 

http://www.piibel.net/#q=Kl%201:24
http://www.piibel.net/#q=1Pt%202:24
http://www.piibel.net/#q=2Pt%201:5-7
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