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Tee usu juurde 

Kuid Pühakiri on kõik oleva allutanud patule, et tõotus antaks neile, kes usuvad, 
usust Jeesusesse Kristusesse. Gl 3:22 

 
Hingamispäev, 5. august 
Johann De Dier (Panama City, Panama) 

Sissejuhatus. Oh mõistmatud galaatlased! 
Gl 3:22 

Paulus oli pahane. Keegi mõjukas inimene oli juba mõnda aega igal 
hingamispäeval galaatlasi hingamispäevakooli ja jumalateenistuse ajal eksitanud. 
Noored kristlased mitmetes Galaatia kogudustes olid hakanud uskuma õpetust, et 
päästetud saamiseks tuleb järgida juudi kombeid ja tõekspidamisi – legalismi. 
Tundus, nagu oleksid taas hoo sisse saanud needsamad teod ja õpetused, mis olid 
viinud variserid Jeesuse vastu vandenõu pidama, needsamad kombed, mis olid 
juhtinud Pauluse (või tollal Sauluse) tuhandeid kristlasi taga kiusama. 

See on äratushüüd … tulla välja legalismist usu rõõmu Jeesuse 
Kristuse päästvas armus. 

„Oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud … ? Kas te olete nii 
mõistmatud? Te alustasite Vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas?“ (Gl 3:1, 3) 
Paulus on nii pahane, et ta isegi ei püüa leebelt kõneleda. Ta pöördub selle usklike 
grupi poole jõuliselt ja otsekoheselt. Need inimesed olid pöördunud Püha Vaimu abil 
pärast Jeesuse armuevangeeliumi kuulmist ja uskumist. Miks püüdsid nad nüüd 
elada päästetõotuses oma jõu ja teenetega? 

Õigupoolest, miks püüame veel tänapäevalgi hankida ligipääsu taevale oma 
pingutuste kaudu? Miks me muretseme oma kümnise ja annetuste koguse ja 
sageduse pärast, selle asemel et anda rõõmuga tagasi seda, mida Issand on meile 
armastusega andnud? Miks me muretseme kiriku jaoks kenasti riietumise pärast, kui 
Kristus ei ela kõige tähtsamas templis − meie südames? Miks kiirustame liikluses, et 
saada kirikus hea istekoht, kui Piibel on viimane asi, millest me nädala sees hoolime? 

Sellest ka hüüd: „Oh mõistmatud kristlased!“ See on äratushüüd, nagu leiame 
selle nädala õppetükis, et tulla välja legalismist usu rõõmu Jeesuse Kristuse 
päästvas armus. See on äratushüüd lõpetada selle isiku (Saatana) õpetuste 
kuulamine ja järgmine, kes on kõigi tõe põhimõtete vastu. Sest kui me seda teeme 
suudame tunda usu kaudu rõõmu õnnistustest, mis kaasnevad uue patuvaba eluga, 
kus patud on kaetud Kristuse vere ja õigusega, mille kaudu jõuame viimaks igavikku 
Tema kõrvale. 
 
Pühapäev, 6. august 
Juan Alejandro Olarte-Cortes (Panama City, Panama) 

Logos. Seadus versus arm 
5Ms 6:24; 3Ms 18:5; Mt 5:17; 1Kr 9:21; Gl 3:11 

Seadus on kehtestatud (5Ms 6:24; 3Ms 18:5) 

Seadus, mille järgi Jumal soovis iisraellasi elavat, anti neile pärast seda, kui nad 
olid egiptlaste käest vabastatud. Teises Moosese raamatus ei ole kirjas üksnes täpne 
hetk, mil Seadus Moosesele otse Jumala suust anti, vaid ka see tormiline suhe 
Iisraeli rahva ja Jumala seaduse vahel. Vana Testament kujutab korduvalt seadust 
kui midagi niisugust, mida tuleb järgida, teisisõnu on see midagi, mille järgi käskis 
Jumal iisraellastel elada. Selle järgi elamise soovi ei jäetud iga iisraellase enda 
otsustada. „Issand käskis meid teha kõigi nende seadluste järgi, karta Issandat, meie 
Jumalat, et meie käsi alati hästi käiks, et ta hoiaks meid elus, nagu see tänapäeval 

http://www.piibel.net/#q=Gl%203:22
http://www.piibel.net/#q=Gl%203:22
http://www.piibel.net/#q=Gl%203:1,%203
http://www.piibel.net/#q=5Ms%206:24
http://www.piibel.net/#q=3Ms%2018:5
http://www.piibel.net/#q=Mt%205:17
http://www.piibel.net/#q=1Kr%209:21
http://www.piibel.net/#q=Gl%203:11
http://www.piibel.net/#q=5Ms%206:24
http://www.piibel.net/#q=3Ms%2018:5
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ongi.“ (5Ms 6:24) Seega näeme, et seaduse algne eesmärk oli anda iisraellastele 

juhtnöörid, mida nad pidid järgima ja mille järgmine toob kaasa rahuldust pakkuva elu 
Kristuses. Aja möödudes hakkab Jumala rahva arusaam seadusest muutuma. Paljud 
hakkavad rohkem keskenduma seaduse järgmisele ja usuvad, et nii tehes 
omandavad nad lunastuse. Sellise meelsuse tagajärgi näeme Uue Testamendi 
aegadel. Seadusele omistatud ülemäärane tähtsus kumab läbi variseride lugudest ja 
legalismist Jeesuse maapealse elu ajal. 

Kui Jumal sureb ristil, on toodud ülim ohver. 
Päästetud armu läbi (Gl 3:11) 

Kui Jeesus alustab oma evangeeliumi kuulutamise missiooni, on Ta teadlik sellest, 
kuidas paljud iisraellased seadust mõistavad. Kogu oma eluajal, kuni surmahetkeni, 
tegutseb Jeesus selle nimel, et levitada evangeeliumikuulutust ning õpetada nii 
juutidele kui ka paganatele, et ainus pääsetee käib läbi Tema. Ka meie saame 
päästetud ainult siis, kui võtame Jeesuse vastu oma isiklikuks Päästjaks ja 
tunnistame, et Ta suri ristil meie pattude lepitamiseks. Teisisõnu, ainult usu läbi 
Jeesusesse Kristusesse ja Tema armu vastu võttes saame päästetud. Tasub 
mainida, et mitte kusagil Pühakirjas ei ole öeldud, nagu oleks seadus pääsetee. 
Õigupoolest väljendab Jumal selgelt, et kui meil on seadus, kuid mitte usku, siis ei 
ole me õigel teel. „Et aga Seaduse kaudu ei saa ükski õigeks Jumala ees, on ilmne, 
sest usust õige jääb elama.“ (Gl 3:11) Kui Jumal sureb ristil, on toodud ülim ohver. 
Alles pärast seda hakkavad iisraellased mõistma, mida nad valesti teinud on. 
Iisraellaste vale fookus andestuse saamiseks seaduse täitmisel saab nüüd hakata 
tasapisi nihkuma Jumala armu läbi vastuvõtmisele pattude andekssaamiseks. Jumal 
on teinud neile selgeks, et arm on ainus tee. 

Seaduse järgimine (Mt 5:17) 

Kahjuks usuvad paljud ekslikult, et Jeesuse surm ristil tühistas seaduse. Kui me ei 
ole ettevaatlikud, on meil oht uskuda, et kuna oleme päästetud armu kaudu, ei kehti 
seadus enam meie elus või et seadus „naelutati ristile“. Tegelikkus on, et kuigi 
seadus ei ole pääsetee, on seaduse järgi elamine siiski väga oluline. Pühakiri 
väljendab selgelt, et Jeesuse surm ei tühistanud seadust, vaid hoopis täitis selle 
eesmärgi. „Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei 
ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.“ (Mt 5:17) Jeesuse surm ristil pidi näitama 
iisraellastele, et neid päästetakse Tema läbi, mitte oma ebatäiuslike katsete abil 
seadust järgida. Kuid Jeesuse surm ei tühistanud seadust ega muutnud seda 
kehtetuks. Seadus jääb millekski, mille järgimine väljendab meie armastust Jumala 
vastu. Korintlastele kirjutades kirjeldab Paulus enda ja seaduse vahelist suhet, 
näidates, kuidas teised usklikud peaksid elama. „Olen saanud seadusealuseks, et 
võita seadusealuseid. Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks − ehkki ma 
ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses −, et võita neid, kes elavad 
Seaduseta.“ (1Kr 9:20, 21) Kui Paulus ütleb, et ta ei ole seaduse all, mõtleb ta 
sellega, et seadus ei seo teda. Ta ei pea järgima seadust selleks, et päästetud 
saada. Ta teab, et seda suudab üksnes arm. Kui Paulus ütleb, et ta ei ole seaduseta, 
vaid Kristuse seaduses, mõtleb ta sellega, et kuigi seadus ei suuda teda päästa, ei 
ole ta sellest vabastatud. Ta peab elama oma elu seadusega kooskõlas. Mitte 
sellepärast, et see teda päästaks, vaid sellepärast, et seadus on standard, mille järgi 
Jumal ootab teda elavat. Pole üllatav, et see kõlab õigesti ka tänapäeval. 

VASTA 

1. Mis põhjustas sinu arvates selle, et seaduse järgmist hakati pidama 
päästmiseteeks? 

2. Miks on sinu arvates läbi kogu kristluse ajaloo olnud seaduse järgimisel liigne 
tähelepanu? 

http://www.piibel.net/#q=5Ms%206:24
http://www.piibel.net/#q=Gl%203:11
http://www.piibel.net/#q=Gl%203:11
http://www.piibel.net/#q=Mt%205:17
http://www.piibel.net/#q=Mt%205:17
http://www.piibel.net/#q=1Kr%209:20,%2021
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Esmaspäev, 7. august 
Israel Gamas (Panama City, Panama) 

Tunnistus. Kirjutamisest elamiseni 
2Ms 20:2−17; Jh 1:14; Gl 3:24 

Pärast pattulangemist oli Jumala kuju inimesest kustutatud ning Saatan kujutas 
Jumalat kurja, halastamatu kohtunikuna. Kuid Jumal ei jätnud meid oma tegeliku 
iseloomu suhtes teadmatusse, Ta andis meile kümme käsku. „Kümme lühikest, 
kokkuvõtlikku ja autoriteetset käsku hõlmavad inimese kohustused Jumala ja oma 
kaasinimeste vastu ning kõik kümme rajanevad suurele armastuse põhimõttele. … 
Kümnes käsus väljendatakse nimetatud põhimõte üksikasjaliselt ning inimese 
olukorra ja keskkonna kohaselt.“1 

„Ainult armastus äratab vastuarmastuse.“ 
„Iisraellased oldi ülendatud orjarahvast kõikide rahvaste etteotsa, kuningate 

Kuninga erirahvaks. Jumal oli eraldanud nad maailmast selleks, et usaldada neile 
püha ülesanne. Ta tegi nad Tema käsu alalhoidjaiks ning kavatses nende kaudu 
säilitada Jumala tundmist inimeste keskel. Nii pidi taevane valgus paistma pimedusse 
mähitud maailmas ja kõik rahvad pidid kuulma häält, mis kutsus neid pöörduma 
ebajumalateenistusest elava Jumala austamisele. Kui iisraellased oleksid ustavalt 
täitnud neile antud püha ülesannet, oleksid nad saavutanud maailmas tohutu 
mõjujõu.“2 

Aga siis, kui aeg täis sai, sai Sõna lihaks. „Maailm oli pimeduses seetõttu, et 
Jumalat mõisteti vääriti. Selleks, et süngeid varje kõrvaldada ning maailma taas 
Jumalaga ühendada, tuli purustada Saatana petlik võim. Seda polnud võimalik teha 
vägivaldselt. Jõu kasutamine on vastuolus Jumala valitsuse põhimõtetega. Tema 
soovib ainult armastusest ajendatud teenimist ja armastust ei saa sundida; seda pole 
võimalik esile kutsuda jõu ega autoriteedi abil. Ainult armastus äratab 
vastuarmastuse. Jumalat tunda tähendab Teda armastada. Jumala iseloomu tuli 
avaldada sootuks vastupidiselt Saatana taotlustele. Seda võis teha ainult üks olevus 
universumis. Ainult Tema, kes tundis Jumala armastuse kõrgust ja sügavust, võis 
seda esitada. Maailma pimedat ööd pidi hakkama valgustama õiguse päike, kelle 
„tiibade all on paranemine“ (Ml 3:20).“3 

VASTA 

1. Tänapäeval on meile kui kristlastele usaldatud Jumala iseloomu elav väljendus. 
Kuidas saame seda hukkuvale maailmale näidata? 

2. Mis moodi ebaõnnetus vanaaja juutidel Jumala iseloomu maailmale näitamine? 
Kuidas ebaõnnestub see meil kui kristlastel tänapäeval? 
 
Teisipäev, 8. august 
Tiffany Gamas (Panama City, Panama) 

Tõendusmaterjal. Kas ma olen ori? 
Rm 6:14, 15; 7; Gl 3:23, 24 

„Ingliskeelne sõna slave (ori) tuleb vanaprantsuse keelsest sõnast sclave, see 
omakorda keskaja ladinakeelsest sõnast sclavus, mis omakorda tuleneb etnonüümist 
slav.“1 

                                            
1 Ellen G. White, „Patriarhid ja prohvetid“, orig lk 305. 
2 Samas, orig lk 314. 
3 Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, orig lk 22. 
1 „Slavery Explained“, http://everything.explained.today/Slavery/.  

http://www.piibel.net/#q=2Ms%2020:2-17
http://www.piibel.net/#q=Jh%201:14
http://www.piibel.net/#q=Gl%203:24
http://www.piibel.net/#q=Ml%203:20
http://www.piibel.net/#q=Rm%206:14,%2015
http://www.piibel.net/#q=Rm%207
http://www.piibel.net/#q=Gl%203:23,%2024
http://everything.explained.today/Slavery/
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Paljud kultuurid ajaloos on teinud läbi orjanduse perioode. Üks näide on heebrea 

rahvas, kelle lugu teame Piiblist. Teine näide on Ameerika orjandusest, mis sai 
seaduslikuks 1641. aastal. Kuid „1862. aasta septembris andis Lincoln välja esialgse 
vabastamisteate ning 1863. aasta 1. jaanuaril teatas ta ametlikult, et „orjad ükskõik 
missuguses osariigis või osariigi osas, mis osaleb ülestõusus, tuleb sellest ajast 
alates alatiseks vabaks anda“.“2 
Asja mõte on, et ilma Jumalata elamine muudab meid selle maailma, patu 

ja Saatana orjaks. 
Saatan kasutab meie orjastamiseks erinevaid meetodeid. Alguses pettis ta ära 

kolmandiku inglites. Sama tegi ta Aadama ja Eevaga ning neist said tema orjad. 
Tema petmismeetodid on aja jooksul muutunud, kuid eesmärk jääb samaks. 

Kas oled märganud, et meil on tänapäeval nii palju „aega säästvaid leiutisi“, kuid 
ikkagi pole meil millegi jaoks aega? Meist on saanud kaasaegsed orjad. Vaenlane on 
meid veennud, et Jumala seadus on igav. Selle asemel pakub ta vabaduseillusiooni 
ja arusaama, et me võime teha seda, mida iganes soovime. Ent meist saavad oma 
töö orjad, kes on sunnitud nõustuma teiste standarditega, et vaid mõned dollarid 
juurde saada ja osta asju, mis meie arvates teevad meid õnnelikuks. Nimekiri võiks 
üha jätkuda, kuid asja mõte on, et ilma Jumalata elamine muudab meid selle 
maailma, patu ja Saatana orjaks. 

Teisalt Jumala seadus pakub meile vabadust. Kui uurime lähemalt kümmet käsku, 
siis mõistame, et need on olemas selleks, et meil oleks parem elu, mitte selleks, et 
meile rõõmu keelata. 

See on samamoodi nagu vanemad keelavad lapsel triikrauda katsuda. Nad lihtsalt 
hoiavad selle ära, et laps kõrvetada saaks. Sarnaselt andis Jumal meile vaba tahte. 
Kõigel, mida teeme, on tagajärjed, ja kuna Ta on meie Isa, püüab Ta meie kõrvetada 
saamist ära hoida. 

VASTA 

Millega oled sina aheldatud? Millest sa peaksid vabanema? 
 
Kolmapäev, 9. august 
Zukeidys Palacio De Dier (Panama City, Panama) 

Praktiline juhend. Kompass, mis juhib teele 
1Jh 3:4 

Jumala Sõna õpetab, et on peaaegu võimatu säilitada usku Jumalasse sel ajal, kui 
elada patust elu. Patt mõjutab meie suhet Jumalaga. Ilma selle suhteta kaotame 
silmist Tema tõotused, meie usk hakkab tasapisi nõrgenema ning varem või hiljem 
leiame end tee kõrvalt. 

Kompass ehk seadus on vahend, mille Jumal annab meile juhtnööriks. 
1Jh 3:4 antakse lühike ülevaade sellest, mis on patt: „Igaüks, kes teeb pattu, rikub 

ka seadust, ning patt on seaduserikkumine.“ Järelikult ei ole seadust midagi muud kui 
meie kompass usuteel. Nii kaua kui järgime seadust, hoidume patust ja oleme 
Jumalale lähedal. 

Kas oled kunagi kompassi kasutanud? Merriam-Websteri sõnaraamatu järgi on 
kompass „seadeldis, mida kasutatakse suuna leidmiseks nõela abil, mis osutab alati 
põhja suunas“*. Kompass ehk seadus on vahend, mille Jumal annab meile 
juhtnööriks. See näitab õiget rada, millel peaksime käima, ning osutab alati Jumala 
suunas hoolimata kõigist Saatana eksitustest meie ümber. Kui meil on kompass, 

                                            
2 „Slavery in America“, http://www.history.com/topics/black-history/slavery.  
* „Merriam-Webster Online“, märksõna „compass“, https://www.merriam-webster.com/ 
dictionary/compass.  

http://www.piibel.net/#q=1Jh%203:4
http://www.piibel.net/#q=1Jh%203:4
http://www.history.com/topics/black-history/slavery
https://www.merriam-webster.com/%0bdictionary/compass
https://www.merriam-webster.com/%0bdictionary/compass
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peame seda õigesti kasutama. Järgnevalt kolm punkti, millest võib olla abi kompassi 

kõige paremaks kasutamiseks. 
1. Hoia kompass enda ligi. Kui asjad lähevad elus raskeks ja pimedaks ning sa ei 

näe teed, siis valgustab seadus sinu rada, aga ainult siis, kui oled selle oma 
südamesse ja ellu võtnud. See ei saa sind juhtida, kui sa ei hoia seda enda ligi. 

2. Õpi kompassi tundma. Seadus on Jumala iseloom. See näitab, eks on Jumal ja 
millele on Tema valitsus rajatud. Kui õpid Jumalat paremini tundma, leiad sa seaduse 
Temas ja Tema seaduses. 

3. Järgi oma kompassi. Nüüd, mil sa tead, missuguse abivahendi Jumal sinu kätte 
annab – enda iseloomu, Jumala enda −, saad usaldada, et see juhib sind võidukalt 
taevase eesmärgi poole. Järgi seda ja ära lase selle maailma eksitustel oma rada 
varjutada, nii et kaotaksid taevariigi igavese elu õnnistused. 

VASTA 

1. Pole üllatav, et tänapäeval peavad paljud Jumala seadust iganenuks. 
Missuguseid praktilisi mooduseid oskad leida, et näidata maailmale väärtust, mis on 
seadusel meie ajal? 

2. Miks on nii oluline mitte mõelda, et kuna oleme Jeesuse oma Päästjaks vastu 
võtnud, ei ole meil enam vaja seadust järgida? 
 
Neljapäev, 10. august 
Maria De Garcia (Panama City, Panama) 

Arvamus. Seadus – kahepoolne peegel 
Gl 3:23, 24 

Sõna evangeelium esialgne tähendus kreeka keeles on „rõõmusõnum“, mis on 
just täpselt evangeeliumi olemus − rõõmusõnum Jeesuse ohvrist inimkonna eest. 
Aga kui mõtleme heale sõnumile, miks me ei kaasa siia ka Jumala seadust? Kas 
seadus on halb sõnum? 

Seadus anti selleks, et näidata inimestele nende seisukorda ja avaldada Jumala 
iseloomu. See toimib kahepoolse peeglina. Ühel pool näitab see meile kogu pattu, 
kurjust ja alatust – see ilmutab meie patuse seisukorra, mida me ilmselgelt ei saa 
peita. Vastasküljelt leiame suurendava peegli, mis näitab Jeesust, Tema armastavat 
ohvrit ja head sõnumit lunastusest, mida hädasti vajame. Oma raamatus „Conquering 
the Dragon Within“ („Sisemise lohega võitlemine“) väidab autor Marvin Moore, et 
Jeesus suri selleks, et meid patust päästa, ning et seadus määratleb patu. Järelikult 
ei saa me rääkida päästest ilma seadust arvesse võtmata ja ilma sellele kuulekust 
demonstreerimata, sest muidu viitaksime väärusule. Kui tunneme seadust ja teame 
evangeeliumi, mida see esitab, siis peab meil olema kuulekas ja oma elus Jumala 
tahtele alistumise hoiak. 

Ainult Jeesuses, kes meie eest suri, saab meid nimetada õigeks ja 
õiglaseks, sest oleme läinud igavesest hukkamõistust igavesse ellu. 
Meid on kutsutud üles seadust järgima mitte sellepärast, et Jumalale dividende 

maksta, vaid selleks, et meil võiks olla võimalus ja eesõigus rõõmurikkale elule (3Ms 
18:4; 5Ms 6:24). Meil kästakse seadust järgida samamoodi nagu Iisraeli lastel. 

Seadus aitab meil leida elus õige tee, mis viib meid Kristusele lähemale. Kui 
saame Temaga lähedasemaks, õpime Teda uskuma, usaldama ja armastama, mis 
omakorda muudab meid täielikult õnnelikuks. Ainult Jeesuses, kes meie eest suri, 
saab meid nimetada õigeks ja õiglaseks, sest oleme läinud igavesest hukkamõistust 
igavesse ellu. 

Jumal kutsub meid täna jääma seadusesse, sest kui oleme kord selles, saab 
sellest meid ümbritsev aed. Selles aias saame vabaks patust, kuid väljaspool seda 

http://www.piibel.net/#q=Gl%203:23,%2024
http://www.piibel.net/#q=3Ms%2018:4
http://www.piibel.net/#q=3Ms%2018:4
http://www.piibel.net/#q=5Ms%206:24
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on surm. Seaduses viibimine toob meid Jeesusele lähemale, kaitseb meid Tema 

ohvris (1Ts 4:1), annab rahu (Ps 119:165) ja teeb õnnelikuks. 

VASTA 

1. Mõtle ja jaga teistega loomingulisi mooduseid, kuidas elada seaduse all selles 
maailmas, mis peab seadust suurel määral vananenuks. 

2. Missugused on tobedad asjad, millega sa oma elus seadust rikud? Kuidas saad 
hoiduda taas neid vigu tegemast? 
 
Reede, 11. august 
Elaine Thompson (Edmonton, Alberta, Kanada) 

Uurimine. Parim võimalik elu 
Ps 19:8 

KOKKUVÕTE 

Kui saaksid oma ellu parima võimaliku aasta, missugune see siis välja näeks? 
Kujuta nüüd ette, et elad parimat võimalikku elu iga päev, lõpmatult. Seda tuli Jeesus 
inimkonnale pakkuma – täiuslikku elu, mis tugineb usule. Kui Püha Vaim on meie 
juht, Piibel meie õpik, kümme käsku elustandard ja Jeesus meie ülempreester, siis 
suudame võita iga takistuse ja olla täielikult inimkonna teenistuses. Kuigi me võime 
vahel langeda, teab Jumal, kuidas meid ikka ja jälle uueks luua. Ükskõik missugune 
on sinu lugu, sinu usutee särab pimedaimas paigas ja innustab teisi. 

TEGEVUSED 

 Analüüsi oma lemmikriikide seadusi ja võrdle neid kümne käsuga. Missuguseid 
sarnasusi leiad? 

 Kuula Keith ja Kristyn Getty laulu „By Faith“ (albumilt „Awaken the Dawn“), kus 
julgustatakse meid seisma kui tõotuse lapsed, kes käivad usus ja mitte 
nägemises. 

 Kirjuta luuletus või lugu sellest, kui oluline on seadus sinu kristlikul teekonnal. 
Kas suudaksid ilma selleta õiglaselt elada? 

 Üllata oma sõpru oivaliste kookide, mis on valmistatud komponentidest, mis ei 
ole tavaliselt maitsvad (nt kabatšokk vms), või taimsetest komponentidest, et 
näidata, kuidas usus elamisel on oma tõusud ja mõõnad, kuid lõppkokkuvõttes 
on kõik äärmiselt meeldiv. 

 Mõtiskle oma usutee üle ja kirjuta palve, mis kirjeldab seda, millest rõõmu 
tunned, ja valdkondi, kus sooviksid Jumala parandavat kätt. 

LISALUGEMINE 

Jk 1:25; Rm 1:17; 3:31. 
Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, 72. peatükk. 
Ty Gibson, „See With New Eyes“ (Pacific Press®, 2000). 
Alonzo T. Jones ja Ellet J. Waggoner, „Lessons on Faith“. 
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