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I HINGAMISPÄEV

Kummaline
raamat
Mälupärl: „Kogu Pühakiri on Jumala
sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses.“ 2. Timoteosele 3:16

K

eke sisenes sellesse kummalisse kristlikku
kooli, et õppida inglise keelt. Ameerika
õpetajad olid temaga väga lahked ja
kannatlikud. Aga nad kasutasid õppeülesannete
jaoks alati mingit musta raamatut.
Keke küsis uudishimulikult: „Härra, miks see
must raamat nii eriline on? Ma pole seda kunagi
varem näinud.” Pastor Thompson vastas: „See
on Piibel! See on Jumala Sõna, mis õpetab meid
olema head.”
„Tõesti? Ma pean ka seda lugema. Võib-olla
aitab see mul muutuda ja olla hea, mille üle mu
ema kindlasti rõõmustab!” hüüatas Keke, sära
silmis.
Niipea kui Keke oli oma kodused ülesanded
lõpetanud, avas ta musta raamatu, mille oli pastor Thompsonilt laenanud.
„Ma pean teadma, mis siin sees on,” pomises
Keke endamisi.
„Lõpeta selle musta raamatu lugemine, Keke!“
nõudis ema. „Ära võta kõiki neid veidraid ideid
nendelt kristlastelt. Ära unusta, et me oleme
budistid!“ hoiatas ema vihaselt.
„Ma armastan seda raamatut, sest selles on
imelikke ja naljakaid ideid! Nad paluvad mul
olla lahke vaenlaste vastu, pöörata oma vasak
põsk nende poole, kui nad löövad mu paremat,
esmalt mõelda teistele, surma korral ei nuta,
palvetada lakkamata. Vau! Ma ei kujuta ettegi,
mida mu sõbrad ütleksid!“ hüüatas Keke.
„Mis on sinuga juhtunud?” turtsatasid Keke
sõbrad. „Sa jätad meid kõrvale ega mängi enam
meiega,” kurtsid nad. „Enam pole trikke ega
vempe. Ei söö sealiha. Enam pole üldse lõbus!”
Kuid hiljem läks Keke, kel oli ebatavaline
palve, kohtuma oma õpetajaga.
„Pastor Thompson, ma pean teiega kohe
rääkima. Ma usun Jeesusesse, Piiblit ja kõigesse,

mis selles raamatus on. Ma tahan saada ristitud!” teatas Keke kindlalt.
„Tänu Jumalale!” ütles pastor Thompson. 4
ARUTLEMISEKS

1. Kuidas on Piibel sind igapäevaelus kodus ja

koolis aidanud?
2. Milline piiblisalm sulle väga meeldib?
3. Kas sinu jaoks on Piibli lugemine nagu raskus,
mille nimel on vaja pingutada? Kui see nii on, siis
miks?
4. Mis sina arvad, kas on võimalik elada oma elu
nii, nagu Piibel õpetab?
TEE ISE
Tee ise laul või luuletus Piiblist ja selle väärtusest ning näita seda oma sõpradele kirikus või
koolis.

PÜHAPÄEV

Andestus
papale
Mälupärl: „Sallides üksteist ja andeks
andes üksteisele, kui kellelgi on kaebust
teise peale. Nõnda nagu Kristus teile on
andeks andnud, nõnda tehke ka teie.“
Koloslastele 3:13

J

uni valmistus just voodisse heitma, kui tema
papa rasked sammud trepil ülespoole tulid.
Juni hakkas hirmust värisema, kui ta kiiresti
voodi alla puges. Äkitselt tundis ta, kuidas paar
tugevat kätt ta voodi alt välja tõmbas.
„Appi! Appi!” hüüdis Juni valjusti, püüdes end
papa tugevast haardest vabastada. „Ära tee
mulle haiget! Palun, ära tee mulle haiget!“
Enne kui Juni suutis põgeneda, lõi papa teda.
„Ära arva, et saad minu käest põgeneda!
Ha-ha-ha! Sa oled täpselt nagu su ema! Halb
naine! Halb naine!“ karjus papa, kui ta oli ümber
kukkumas, liiga purjus, et isegi hoolida. „Sa
paha poiss! Sa paha poiss!”
Järgmisel päeval, kui papa oli kaineks saanud,
tundis ta end Juni löömise pärast pahasti, aga
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Juni oli liiga hirmunud, et talle lähedalegi minna.
Kaks aastat pärast mama lahkumist oli Juni
isa joonud ennast peaaegu surnuks. Ta lootis, et
saab abikaasa leinamise valu alkoholiga kaotada, kuid see ei aidanud. Selle asemel peksis ta
õhtust õhtusse Junit. Vaene poiss!
„Lolo, Lola, palun lubage mul enda juurde
jääda,” anus Juni, „ma ei suuda seda enam
taluda. Varsti ta tapab mu!”
„Sa vaene poiss, me peame su isa käest ära
võtma,” ütlesid Lolo ja Lola kindlalt.
Juni oli tänulik, et saab ülejäänud teimeeaaastad veeta koos Lola ja Lologa. Ei enam peksmist. Ei hirmu, ei vigastusi ega sinikaid!
Aastad möödusid ja Juni lõpetas kõrgkooli.
Ühel päeval pöördusid vanavanemad tema
poole veidra palvega.
„Juni, me pole sulle varem rääkinud, aga su
isa on olnud mõnda aega vanglas ja ta on väga
haige. Kas sa ei läheks teda külastama?” küsisid
Lolo ja Lola tõsiselt.
„Mida? Te tahate, et ma läheksin teda vaatama? Mitte mingil juhul! Ta ei ole minu isa ja
mul ei ole isa,” ütles Juni vihaselt.
„Mida tahes ta on sulle teinud, ta on siiski
sinu papa. Ta hakkas jooma sellepärast, et su
ema lahkus,” seletas Lolo lahkelt. „Anna talle
andeks.”
„Me palvetame sinu eest, et Jumal aitaks sul
andestada,” ütles Lola rahustavalt, hoides käes
oma Piiblit.
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Viimaks, pärast mitu kuud iseendaga võitlemist saabus päev, kui Juni külastas vanglas oma
isa. Kohtudes isa ja poeg kallistasid üksteist ja
nutsid.
„Mul on väga kahju, mu poeg, kogu selle valu
pärast, mis ma olen sulle põhjustanud!” nuttis
papa.
„Ma andestan sulle, papa! Ma andestan sulle!”
ütles Juni, pisarad mööda põski voolamas.
See oli tõepoolest rõõmus taaskohtumine!
Andestamine tuleb ainult läbi Jeesuse Kristuse.
4

ARUTLEMISEKS

1. Mida Jeesus mõtles, kui ütles, et me peame

andeks andma seitsekümmend seitse korda
(Matteuse 18:21, 22)?
2. Miks on meile endile hea, et me andestaksime, isegi kui see on vahel raske?

TEE ISE
•

Palveta oma sõprade või klassikaaslaste
eest, kellega sul pole just hea läbisaamine,
et nad võiksid sulle meeldima hakata.

•

Kirjuta julgustav sõnum kellelegi, kes sulle
eriti ei meeldi.

ESMASPÄEV

Jeesuse väike
misjonär
Mälupärl: „Aga Vaimu vili on armastus,
rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus.” Galaatlastele 5:22

„O

h, ema meie maja ümber on nii palju
lapsi, kes ei tunne Jeesust,” ohkas
Elena.
„Kas ma saaksin nende heaks midagi teha?
Jeesus armastab kõiki lapsi maailmas,” rääkis
elevil Elena.
„See on imetore mõte!” ütles ema. „Mida sa
tahad teha?”
„Tead mis? Sain just oma raadioside kõlarid.
Ma võin moodustada väikese grupi ja jagada
nendega head uudist. Ma võin neile õpetada
laule Jeesusest ja ma võin neile rääkida piiblilugusid,” ütles Elena õhinal.
„Alustame kohe. Ma kutsun igal reede õhtul
oma sõbrad külla,” lisas tüdruk.
Elena kutsus ühe erilise sõbra ja tema sõber
kutsus oma sõbra ja nii edasi ja nii edasi. Esimesel õhtul tuli Elena juurde kaksteist last. Ta
rääkis neile piiblilugusid ja andis igale ühele rinnamärgid, millel oli kiri „Jeesus armastab sind!”.
Ta aitas oma emal laste jaoks küpsiseid küpsetada. Milline rõõm ja julgustus see Elenale oli!
„Vau, ema, igal nädalal tuleb nii palju lapsi,
mul on nende lugemine juba segamini läinud,
aga nad tõesti armastavad lugusid Jeesusest.
Ma palvetan, et nad võtaksid ühel päeval Jeesuse vastu oma eriliseks sõbraks,” rääkis Elena
juubeldavalt.
Pärast ühte aastat väikese grupi tegutsemist
võtsid mitmed tema sõbrad Jeesuse vastu ja nad
ristiti. Elena südant täitis suur rõõm. 4

TEE ISE
•

Aruta oma vanematega või hingamispäevakooli õpetajaga ühe või kahe projekti
üle, mida saaksid teha, et näidata armastust ja lahkust kellelegi, kellel on olnud
vähem õnne.

•

Palvetage nende laste eest, kelle vanemad
on vanglas. Kirjuta neile julgustuskaarte.

ARUTLEMISEKS

1. Millist vaimuvilja on sinu meelest keeruline

oma elus näidata? Miks?
2. Kas sa suudad leida oma südames rahu ka
siis, kui on kiired või ärevad ajad?
3. Leia üks piiblisalm, mis aitab sul leida rahu.
4. Kas on võimalik armastada oma vaenlasi või
kedagi, kes on sulle haiget teinud? Kuidas? Või
kui ei, siis miks mitte?
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TEISIPÄEV

Unimüts
Mälupärl: „Eks te tea, et te olete Jumala
tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees?
Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal
rikub tema; sest Jumala tempel on püha
ja seesama olete teie.” 1. Korintlastele
3:16

K

atrina Foster, kas sa tead ka, mis kell juba
on? Mine KOHE voodisse!” nõudis ema.
„Ma varsti lähen, ma lihtsalt pean oma
projekti ära lõpetama. Ära muretse, mul on kõik
hästi,” vastas Katrina ema rahustades.
„Oh, mu kallis, ma olen sinu pärast mures. Sa
hävitad oma tervist!“ ütles ema murelikult.
„Minuga on kõik korras,“ ütles Katrina.
Kas sa ei saaks oma projektiga varem alustada? Sul on selleks terve pärastlõuna, aga sa
veedad liiga palju aega Instagramis ja sõpradega sõnumite saatmiseks,” rääkis ema
kannatamatult.
„Mul on kõik hästi, ema! Emad muretsevad
ilmaasjata!“ turtsatas Katrina.
Nädalad möödusid ja Katrina jäi mitu korda
tunnis magama; ühe nädala jooksul neli korda.
Tema õpetaja oli mures.
„Proua Foster, te peate tõesti Katrina unetunde jälgima,“ ütles õpetaja Katrina emale. „Ta
jäi sel nädalal neljal korral tunnis magama! Ta oli
tusane ja nähvas sageli oma klassikaaslastele.“
„Olgu, ma räägin sellest Katrinaga,“ rahustas
ema õpetajat.
„Katrina, ma olen väga pettunud selles, mida
ma õpetajalt sinu kohta kuulsin,” ütles ema nukralt. „Kas sa tead, et sinu keha on Jumala tempel? Kui sa hävitad seda, magades öösel ainult
kolm või neli tundi, siis sa kaotad energiat ja ei
jaksa mõelda,” ütles ema.
„Mul on kahju, ema. Ma püüan varem
magama minna. Palun palveta minu pärast,”
palus Katrina.
„Jah, me peame paluma, et Jeesus aitaks sul
oma päeva paremini planeerida. Sa võid oma
kodutööd ära teha ja siis on veel küllaldaselt
aega ka sõpradele. Ma võtan igal õhtul enne
magamaminekut su mobiiltelefoni ära,” ütles
ema kindlalt.
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„Sa ei saa seda teha!” nõudis Katrina. „Mul
pole vist valikut, eks?”
„Sul on täiesti õigus!” vastas ema naeratades.
4

ARUTLEMISEKS

1. Miks ütleb Paulus, et meie ihu on Jumala tem-

pel (1. Korintlastele 3:16)?
2. Miks mõjub unepuudus meie kehale halvasti?
3. Miks on Jumal oma laste tervise pärast mures?
TEE ISE
•

Koostage pärast kooli oma tegevuste päevakava ja järgige seda.

•

Planeerige vanemate abiga ühe nädala
menüü toitvate toitudega.

KOLMAPÄEV

Jeesuse käed
Mälupärl: „Armasta Issandat, oma
Jumalat, kõigest oma hingest ja kõigest
oma jõust ja kõigest oma meelest, ja oma
ligemest nagu iseennast.” Luuka 10:27

„E

ma, kas me saame meie kiriku ümbruse tänavalastele toitu valmistada?”
küsisid kaksikud Larinee ja Sarinee.
„See on suurepärane idee!” ütles ema, kuid jätkas pisut mõtlikumalt. „Aga kui palju raha meil
nende toitmiseks kulub?“
„Me võiksime paluda koguduse liikmetel
annetada erinevaid toiduaineid, olen kindel, et
ka nemad tahavad aidata!” hüüdsid kaksikud
kooris. „Kas see pole mitte see, mida Jeesus meil
teha palus? Kuidas see tekst kõlaski, kus Jeesus
palus meil teisi aidata?” küsis Larinee.
„Jah, Matteuse 25. peatükis ütles Jeesus, et
kui aitame kedagi, anname näljastele süüa,
külastame vangis olijaid ning palvetame nende
eest, siis me teeme seda justkui Temale,” selgitas isa. “Jeesus on teiste teenimisel kõige parem
eeskuju.”
Järgmised kaks päeva olid tüdrukud hõivatud
helistamisega koguduse liikmetele, kellelt nad
palusid juur- ja puuviljaannetusi oma erilise
projekti tarbeks.

„Härra Janu, kas saaksite annetada meile
pisut juurvilju ja muud toidukraami, et saaksime
tänavalastele lõuna valmistada ning seda neile
järgmisel pühapäeval jagada?” selgitasid tüdrukud, kui nad kogudusevanemale helistasid.
„See on suurepärane mõte! Ma aitan teid
meeleldi ning küsin oma naiselt, äkki saab ta
teile appi tulla ning söögi tegemisel aidata,” tegi
kogudusevanem ettepaneku.
Pühapäeva saabudes valmistasid Larinee ja
Sarinee koos ema, proua Janu ning mitmete
teiste kiriku naistega kaheksa suurt potitäit
suppi. Isa ja mõned kogudusevanemad ning diakonid aitasid transportida toidu parki, kus nad
kohtusid tänavalastega. See oli väga tegus päev!
„Aitäh, Jeesus, et Sa meid aitasid! Mõelda
vaid, me toitsime 80 näljast last!” väljendasid
kaksikud oma rõõmu ning nende nägudel säras
naeratus. „Me tahame olla Jeesuse sarnased!” 4
ARUTLEMISEKS

1. Loe Matteuse 25:31–41 ja arutle, miks on raske
teiste teenimisel Jeesuse eeskuju järgida.
2. Võttes aluseks halastaja samaarlase loo
(Luuka 10:25–37), mõtle sellele, kuidas saaksime
olla selle samaarlase sarnased?
TEE ISE
• Mõelge koos oma vanemate või hingamispäevakooli õpetajaga välja üks projekt, milles
sa saaksid osaleda ning teenida nii, nagu Jeesus
seda tegi.
• Leia kaks-kolm sõpra ning minge oma naabruskonnas palvejalutuskäigule ning palvetage
erinevate ettevõtete ning perekondade eest.

NELJAPÄEV

Briani
tunnistus
Mälupärl: „Kas te siis sööte või joote
või midagi teete, seda tehke kõik Jumala
auks!” (1. Korintlastele 10:31

„H

ei, kas olete viimast „Harry Potteri“
filmi näinud?” küsis Zach suure elevusega. „See on nii lahe, kuidas need
veidrad olevused lennata oskavad!”

„Mis see pealkiri oli?” küsisid Jamie ja Jeannie üheskoos. „Ehk peaksime ka meie seda
vaatama?”
„Ma arvan, et peaksime oleme hoolikad selles,
mida vaatame,” hoiatas Brian oma sõpru. „Selliseid olendeid, kes oskavad lennata ning teevad
muid trikke, pole olemas.”
„See on lihtsalt lõbu ja põnevuse pärast,”
ütles Zach. „Sa pead loominguline olema, on ju?”
ütles ta silma pilgutades.
„Kas su ema keelas sul neid filme vaadata?”
küsis Jeannie uudishimulikult.
„Jah, aga mitte ainult ema, see on ka Piiblis
kirjas!” seletas Brian kindlalt. „Kui me täidame
oma meeled nende väljamõeldud lugudega
nõidadest ja võluritest, siis varsti usume neid
rohkem kui Jeesuse väge.”
„Brianil on õigus! Paulus on Piiblis kusagil
kirjas korintlastele öelnud, et mida iganes me
vaatame, loeme või teeme, peame tegema seda
Jeesuse auks,” lisas Jamie. „Otsime selle koha
üles.”
„Ma tean, sõbrad, et need fantaasiafilmid
tekitavad sõltuvuse ning te ei suuda nende
vaatamist lõpetada,” noogutas Zach nõusoleku
märgiks pead.
„Olgu, palvetame üksteise eest, et me valiksime lugeda häid raamatuid, vaataksime häid
filme ja mängiksime häid arvutimänge, et austada Jeesust!” ütlesid neli sõpra kooris. 4
ARUTLEMISEKS

1. Mida tähendab teha kõike „Jumal auks”

(1. Korintlastele 10:31)? Kas oskaksid mõnda
tegevust nimetada?
2. Kas on kerge elada head kristlikku elu kodus,
koolis ja kirikus?
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3. Mida mõtles apostel Paulus, kui ta käskis
võtta kätte Jumala kogu sõjavarustuse (Efeslastele 6:10–18)?
TEE ISE
• Tee oma toas sügispuhastus. Anna ära kõik
videod, raamatud, plaadid ja muu, mis ei aita
sind sinu kristlikus elus.
• Tee koos kahe või kolme sõbraga nimekiri
videomängudest, raamatutest ning telesaadetest, mida sobib vaadata. Palvetage koos
ning paluge Jumalalt tarkust arukate otsuste
tegemiseks.

REEDE

Kevadpuhastus sinu ajule
Mälupärl: „Sellepärast surmake oma
maapealsed liikmed: hoorus, roppus,
kired, pahad himud ja ahnus, mis on ebajumalateenistus.” Koloslastele 3:5

E

ma ja isa kutsusid perekonna õhtuseks palvuseks kokku, kuid märkasid, et Raymond
oli ikka veel oma arvuti taga.
„Ray, kas sa ei tea, mis kell on?” küsis ema
kannatamatult. „Me kõik ootame sind.”
„Olgu, olgu, ma tulen,” ütles Ray.
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Kui perepalvus oli lõppenud, palus isa lastel
veel hetkeks kokku jääda – tal oli midagi tähtsat
öelda.
„Ray, milles on probleem? Ma näen, et sa veedad väga palju aega arvuti taga,” küsis isa oma
teismeliselt pojalt.
„Võib-olla vaatab ta neid paljaid tüdrukuid,”
sekkus väike õde Joni. “Meie õpetajad hoiatavad
meid selle eest!”
„Olgu, Ray ja Joni, räägime sellest, et te mõistaksite, mis see on ning miks see meile hea ei
ole,” selgitas isa.
„Kas te teate, mis on pornograafia?” küsis isa
ning mõlemad lapsed raputasid pead.
„Pornograafia on väheste või ilma riieteta
inimeste näitamine piltidel või filmides. Seal
näidatakse tegevusi, mida peab tegema ainult
privaatselt,” jätkas isa. „Need inimesed teevad
seda, et teenida raha.”
„See on häbiväärne,” ütles Joni.
„Kas teate, miks see lastele ohtlik on?” jätkas
isa. „Sellepärast, et see ei näita tõelist armastust
ega lähedust. Selline tegevus muudab mehed ja
naised objektideks. Kui sa jätkad selliste piltide
vaatamist, siis jääd sellest sõltuvusse nagu
narkootikumist.”
„Isa, ma ei teadnud, et see nii ohtlik on,” ütles
Ray. „Arvasin, et need on lihtsalt mõned pildid.”
„Kas teadsid, et Paulus on kirjas filiplastele
soovitanud mõelda asjadele, mis on tõsised,
ausad, õiged, kasinad, armsad ja kiitust väärt?”
tuletas isa lastele meelde (Filippuse 4:8). „Saatan
soovib ahvatleda ka lapsi, et nad veedaksid oma
aega ebapuhaste asjade juures.”

„Aitäh, isa, et sa meile rääkisid. Palun palveta
meie eest, et meil oleks piisavalt jõudu keerata
selg sellistele piltidele,” ütles Ray. 4
ARUTLEMISEKS

1. Uuri Markuse 9:47. Kas Jeesus mõtles tõesti, et

peame oma silma peast kiskuma, kui see põhjustab meis ebapuhaste piltide vaatamist? Mida
Ta tegelikult ütles, kuidas peaksime elama?
2. Milliste seksuaalsusega seotud kiusatustega
sa silmitsi seisad? Kuidas peaksid käituma, mida
tegema, et elada võiduka kristlasena?
TEE NII

• Valmista oma klassikaaslastele ette kõne või
essee, kus selgitad pornograafia vaatamise ohte
(tee seda koos oma õpetajaga).
• Laena mõned head raamatud, mis räägivad
elutervest kristlikust seksuaalsusest ja loe neid.
Mõtle, kuidas aitavad need raamatud vastata su
küsimustele seksuaalsuse kohta. Arutle nendel
teemadel koos oma vanematega.

II HINGAMISPÄEV

Taas elus
Mälupärl: „Vaata, tema tuleb pilvedega
ja kõik silmad saavad teda näha, ja need,
kes tema läbi pistsid, ja kõik maa suguharud tõstavad kaebehäält tema pärast.
Tõepoolest, aamen!” Ilmutusraamat 1:7

lest lootusest Carlosele ja Belenile rääkida.”
„Siin on kirjas, et need, kes on Kristuses surnud, tõusevad üles esmalt, ja need, kes on veel
elus, kistakse üles õhku Jeesusega kohtuma!”
ütles Paulo elevusega.
„Siis ei pea Carlos ja Belen enam nutma!” lisas
Paulo kindlalt.
„Mine ja räägi sellest rõõmsast uudisest
homme oma sõpradele,” julgustas ema naeratades talle. 4
ARUTLEMISEKS
• Võrdle 1. Tessaloniklastele 4:16, 17, 1. Korintlastele 15:51, 52 ja Johannese 5:28, 29.
Miks on Jeesuse taastulek seoses surmaga nii
oluline? Kas see tõotus on tervitatav ka nende
poolt, kes Temasse ei usu?
• Milline hoiatus on meile antud Luuka
21:34–36 seoses sellega, kuidas peaksime elama
viimastel päevadel enne Jeesuse tulekut?
TEE NII
• Palveta koos vanemate ja/või sõpradega
nende eest, kes on kaotanud lähedase, et nad
usaldaksid Jeesuse tõotust, et nad näevad neid
jälle.
• Kaunista väikesed kaardikesed ning lisa
sinna piiblitekst kinnitusega ülestõusmisest
Jeesuse tagasitulekul. Kingi kaart kellelegi, kes
on lähedase kaotanud.

Tõlkinud Aiki Pärna ja Piret Oja

„E

ma, Carlose vanaisa on väga haige
ning nad arvavad, et ta ei ela kauem
kui paar päeva,” ütles Paulo kurvalt.
„Jah, kallis, surm on hirmus,” ütles ema õrnalt.
„Väga kurb on kaotada lähedane inimene.”
„Carlos ja Belen nutavad palju, kui nad oma
vanaisast räägivad,” selgitas Paulo emale.
„Ära ole nii kurb. Meie kõigi jaoks on olemas
lootus!” ütles ema rõõmsalt. „Räägi sellest oma
sõpradele.”
„Mis lootus on olemas peale seda, kui sa
sured?” küsis Paulo, segaduses ilmel.
„Piibel räägib, et Jeesus tuleb tagasi ja äratab need, kes on Temasse uskudes puhkama
läinud!” ütles ema entusiastlikult. „Otsime üles
1. Tessalooniklastele 4:16, 17, et lugeda selle
imelise tõotuse kohta rohkem.”
„Suurepärane!” hüüdis Paulo. „Ma tahan sel-
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