
  7. õppetükk, 11.−17. november 2017 1 

Patu võitmine 

Sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole Seaduse, vaid armu all. Rm 6:14 

 
Hingamispäev, 11. november 
Chloe Akon (Newborough, Victoria, Austraalia) 

Sissejuhatus. Arm – Jumala suurim and 

Rm 5:20; Ef 2:8 

Mäletan, kuidas mu isa rääkis, kuidas vanaisa ootas hingamispäeva alguses teleri 
sulgemisega sageli viimase minutini. Kui ta teleri kinni pani, siis kostis midagi 
pettumusohkesarnast, et ta ei saanud oma saateid vaadata, vaid pidi läbi tegema 
hingamispäeva, nagu olnuks see mingi kohustuslik asi. Kui isa seda rääkis, meenutas 
see mulle seda, kuidas me vahel järgime Jumala sõnu üksnes sellepärast, et tunneme, 
et peame seda tegema. See meenutas ka Piibli varisere, kel oli kinnisidee näidata end 
teiste inimeste silmis täiuslikuna, selle asemel et teha Jumalale ustavalt seda, mis on 
õige. See võttis nende üle niivõrd võimust, et nad süüdistasid koguni Jeesust 
hingamispäeva rikkumisest, sest Ta lihtsalt aitas kedagi. 

See saab alguse armust. 

Neile ei jõudnud mõte kohale! 

Paljud inimesed pöörduvad Jumalast ära kõigi nende rangete reeglite pärast, mida 
nad arvavad, et peavad järgima, mitte ei võta vastu kutset elada armust. Liiga kergesti 
harjume oma igapäevaste kohustustega, et unustame tegeliku põhjuse, miks me neid 
teeme. Igaüks võib järgida reegleid ja öelda, et ta on päästetud, sest ta järgis reegleid. 
Igaüks võib patustada ja paluda andeks nii mitu korda, kui tahab. Oluline on meeles 
pidada, et põhjus, miks me andeks palume, on saada Jumalaga lähedasemaks sõbraks, 
mitte sellepärast, et me „peame“ tegema õiget asja, vaid sellepärast, et Jumala arm 
tõmbab meid Talle lähemale. 

Kui me palume andeks sellepärast, et „peame“, leiame, et kukume ikka ja jälle teelt 
kõrvale ja unustame oma lubadused. Oluline on, et arm oleks kõiges, mida me Jumala 
jaoks teeme, et me ei muudaks oma armastust Tema vastu „kohustuslikuks“ asjaks. 
Paulus räägib pühitsusest – protsessist, mille käigus võidame patu, et peegeldada 
Kristuse elu. Kui Jeesus tervendas inimesi, ei teinud Ta seda kunagi sellepärast, et kõik 
teaksid, kui õiglane Ta on, vaid Ta tegi seda armastusest ja armust. 

Meil tuleb olla rohkem valmis Jumalat teenima. Me peaksime käima kirikus 
sellepärast, et me tahame, mitte sellepärast, et peame. Me peaksime järgime kümmet 
käsku mitte sellepärast, et peame, vaid sellepärast, et tahame. Me ei tohiks elada oma 
elu nagu variserid, kes käisid ringi käske täites, et paista kõigist teistest paremad. 
Elagem rohkem nagu Jeesus, kes tegutses armu pärast. 

Kui me uurime, mida oli Paulusel öelda Jumala armu ja selle kohta, kui oluline on see 
meie päästest, pidagem meeles, et ilma Jumala armuta oleks meil oma teenetega 
võimatu seaduse nõudeid täita. See saab alguse armust. 
 
Pühapäev, 12. november 
Jody Eddy (Alexandra, Victoria, Austraalia) 

Logos. Jeesus, täiuslikkus ja mina 

Rm 6:1−21; Gl 5:17; 1Jh 2:1 

Jeesus võitis patu (Rm 6:10) 

Kui Jeesus suri ristil, võitis Ta patu. Patu kaudu tuli meie maailma surm. Kuna Jeesus 
võitis patu, tunnistavad kristalsed praegu, et Tema ülestõusmises on elu muutev vägi. 
„Sest mis ta suri, seda ta suri patule üks kord ja alatiseks, aga mis ta elab, seda ta elab 
Jumalale.“ (Rm 6:10) Jeesuse surma ja ülestõusmise mõju tähendab, et meile on antud 
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igavese elu and. Kuna Jeesus murdis patu väe, saame ka meie omakorda jõudu. Patul 
ei ole meie üle enam seda kontrolli, mis varem. Lõpptulemus ei ole sama. 

Patul ei ole meie üle enam seda kontrolli, mis varem. 

Kui järgime Jeesust, siis me mitte üksnes ei ürita Jeesuse iseloomu peegeldada, vaid 
me saame Tema tasu ja lähme Jeesuse jälgedes igavesse ellu. Õigeksmõistmine usu 
kaudu on uskumus, et meid päästetakse üksnes usu ja soovi tõttu järgida Jeesust. Me ei 
saa teha midagi selleks, et taevasse pääsemist ära teenida. Nii toimib Jumala arm! Kuid 
see ei tähenda, et võime elada elu patu reaalsust eirates. Kuigi meie teod ei saa igavest 
elu osta, on meie usu ja eluviisi vahel seos. „Meie, kes oleme patule surnud, kuidas 
saaksime selles veel elada?“ (Rm 6:2) 

Meie võitlus patuga (Gl 5:17) 

Kuigi Jeesus võitis patu väe, oleme ikkagi haaratud headuse ja kurjuse vahelisse 
võitlusse. Patt võib olla kaotanud oma igavese väe, kuid me elame patuses maailmas. 
Igaühel meist on sisemine võitlus, kus meie patune loomus on meie heade kavatsustega 
sõjajalal: „Sest lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim lihaliku vastu.“ (Gl 5:17) 
Otsus järgida Jeesust ei tähenda, et muutuksime patu suhtes immuunseks. 

Meile on antud või me võtame endale nimetuse „kristlane“ kuulutamaks, et oleme 
Jeesuse Kristuse järelkäijad, kuid see sõna toimiks paremini, kui kasutaksime seda 
tegusõnana – kristlane olemine on pidev tegevus. Meil tuleb alati ette vastuseisu ja 
kiusatusi. Jah, Jeesus võitis patu, kuid see on ikka veel olemas. Me räägime sellest küll 
minevikus, kuid tegelikkus on, et Jeesus võidab pattu meie olevikus ja ka tulevikus. 

„Päästekogemus hõlmab patukahetsust, patutunnistust, andestust, õigeksmõistmist ja 
pühitsust.“1 Me astume suhtesse Jumalaga ja nagu iga teise suhte puhul, mida kauem 
me Teda tunneme ja mida rohkem aega koos veedame, seda lähedasemaks muutub 
suhe ja teineteisemõistmine kasvab. Seda kogemust ei tohiks vaadata ajajoonena või 
millegi sellisena, mis võib ainult üks kord toimuda. Meie suhe Jumalaga ei ole staatiline, 
see liigub ja areneb. 

Pühitsetud (1Jh 2:1) 

Pühitsetud olemine tähendab püha ja patust vaba olemist. Osa meie 
päästekogemusest tähendab, et oleme pühitsetud. Kas see tähendab, et meid on 
täiuslikuks kuulutatud? Jah! Kas see tähendab, et me oleme täiuslikud? Ei! „Nõnda siis, 
nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe 
õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigekssaamine eluks.“ (Rm 5:18) Mitte meie 
enda täiuslikkuse, vaid Jeesuse täiuslikkuse tõttu on võimalik, et meid kuulutatakse 
Jumala silmis õigeks ja me saame õigeks mõistetud. 

Jumal vaatab meid ja nimetab meid õiglaseks ja pühaks, sest Jeesus on võtnud meie 
kohta. Jeesuse täiuslikkus särab meist välja. Me ei suuda ise pattu võita. Meie isiklik võit 
patu üle on tegelikult Jeesuse võit. Kui meie suhe Jumalaga kasvab ja süveneb, saame 
oma nõrkustest ja pattudest teadlikumaks. Nagu Paulus selgitas: „Millist vilja te siis 
kandsite? Niisugust, mille pärast te nüüd häbenete.“ (Rm 6:21) Kui me saame oma 
patust teadlikumaks ning kasvab meie soov olla Jeesusega sarnasem, siis me 
kahetseme ja tunnistame oma pattu. Jumal pakub andestust ning mee saame 
õigeksmõistmise ja pühitsuse. Püha Vaim juhib meid ja me soovime head. 

Kuid see sisemine võitlus headuse ja kurjuse vahel ei kao meie suhte tõttu Jeesusega 
äkitselt. Õigeksmõistetud ja pühitsetud olemine ei tähenda, et meil ei ole enam kunagi 
patu kiusatust. See tähendab vaid, et Jeesus on meie jaoks olemas, valmis aitama alati, 
kui me Teda vajame. Püha Vaim tuleb meie südamesse elama ning aitab meil võita 
meie patuse loomuse ja realiseerida head kavatsused. „Aga kui keegi patustab, siis on 
meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige.“ (1Jh 2:1) 

                                            
1 „Seventh-day Adventists Believe“, 2. tr (Boise, ID: Pacific Press®, 2005), lk 134. 
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VASTA 

1. Kas patu võitmine tundub sinu elu jaoks tegeliku võimalusena või on see ainult 
ideaal? 

2. Kas näed oma elus tõendeid võidust patu üle? 

3. Kui sa usud õigeksmõistmist üksnes usu kaudu, kas see mõjutab sinu arusaamist 
pühitsusest? Kuidas? 
 
Esmaspäev, 13. november 
Maritza Muñoz (Brisbane, Queensland, Austraalia) 

Tunnistus. Arm juhib meid koju 

Rm 6:14 

„Kristuselt lähtuv arm sünnitab vaenu Saatana vastu. Ilma selle inimhinge muutva ja 
uuendava armuta jääks inimlaps edasi Saatana alandlikuks teenriks, kes on alati valmis 
täitma tema käske. … Jõud Kristuselt teeb inimese võimeliseks türannile ja anastajale 
kartuseta silma vaatama. Kes iganes vihkab pattu ja võitleb ning võidab valitsema 
pürginud kired, see demonstreerib selle uue taevase põhimõtte tõhusust.“1 

„Vaadeldes otsekui peeglis Issanda au, muudetakse ta ümber aust ausse, 
kuni ta sarnaneb Temaga, keda jumaldab.“ 

„Kui patt võitleb ülemvõimu pärast inimsüdames, kui süü rõhub südant ja koormab 
südametunnistust, kui uskmatus varjutab mõistust, kes laseb siis sisse valguskiiri? Kelle 
arm on piisav, et alistada pattu, kes andestab kõik meie patud, ajab välja pimeduse ning 
annab lootust ja rõõmu Jumalas? Jeesus, patte andestav Päästja.“2 

„Kristuse inimlikkus oli ühenduses jumaliku olemusega. Temas elav Püha Vaim tegi 
Ta võimeliseks võitlema. Ta tuli just selleks, et teha meid jumaliku iseloomu osalisteks. 
Seni, kui oleme usu kaudu ühenduses Temaga, pole patul meie üle võimu. Jumal 
sirutub meie usukäe järele, et liita see kindlasse haardesse Kristuse jumalikkusega; nii 
võime saavutada iseloomu täiuslikkuse.“3 

„Kristusega ühenduse tulemuseks on alati selline iseloomu muutus … Inimese 
iseloomus võib esineda tähelepanuväärseid puudusi, kuid kui ta saab Kristuse tõeliseks 
järelkäijaks, muudab jumaliku armu vägi ta ümber ja pühitseb teda. Vaadeldes otsekui 
peeglis Issanda au, muudetakse ta ümber aust ausse, kuni ta sarnaneb Temaga, keda 
jumaldab.“4 

VASTA 

1. Kui meie süda on loomu poolest rikutud ja me oleme patule kalduvad, kuidas 
saavutame siis Kristuse täiusliku iseloomu? 

2.  Kui keegi „saab Kristuse tõeliseks järelkäijaks, muudab jumaliku armu vägi ta 
ümber ja pühitseb teda“. Kas sul tuleb pähe mõni Piibli tegelane, kes on näiteks sellest 
jumaliku armu vastuvõtmisest? 

 
Teisipäev, 14. november 
Adele Nash (Cooranbong, Uus-Lõuna-Wales, Austraalia) 

Tõendusmaterjal. Kindel võit 

Rm 6:14 

Parimal juhul muudavad seadused elu paremaks. Need saavad pakkuda kindlaid piire 
ja struktuure, mis soodustavad hoolivat kogukonda. Kuid neid on võimalik kasutada ka 

                                            
1 Ellen G. White, „Suur võitlus“, orig lk 506. 
2 Ellen G. White, „Bible Training School“, 1. mai 1915. 
3 Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, orig lk 123. 
4 Ellen G. White, „Apostlite teod“, orig lk 559. 
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vääriti, selleks et valitseda ja jagada või selleks, et need sobiksid ühe inimrühmaga teise 
inimrühma kahjuks. 

Vana Testamendi seadused – mitte ainult Moosesele Siinai mäel antud kümme 
käsku, vaid ka ülejäänud Tooras sisalduv juutide seadustik − oli Jumal andnud selleks, 
et teha rahva elu paremaks (juudi seadus ei kehtinud üksnes religioossete asjade kohta, 
vaid see sisaldas ka isiklikke ja ühiskondlikke reegleid.) 

Arm toob meie ellu tõelise muutuse. 

Oli sadu reegleid ja seadusi ning sel ajal, kui Jeesus oli maa peal, nägi ta, et neid 
seadusi kasutati rahva kontrollimiseks. Seadusetundjad olid tegelikult pannud teistele 
koorma ja takistasid neil teadmisi omandada (Lk 11.37−53). See ei tähenda, et Jeesus 
ei järginud seadust. Mt 5:17, 18 räägib Ta, et ei tulnud seadust tühistama, vaid täitma. 

Sarnaselt ei ütle ka Paulus Rm 6:14, nagu poleks seadus kristlaste jaoks oluline või 
nagu ei peaks me õigesti toimima. Seitsmenda päeva adventistide piiblikommetaaris on 
öeldud: „Paulus ei viidanud siin ühelegi konkreetsele seadusele, vaid seadusele kui 
põhimõttele. Tema mõte on, et kristlased ei ole seaduse all, nagu oleks see päästetee, 
vaid armu all.“1 

Seadusel ei ole võimet anda päästet või pühitseda. See võib toimida teejuhina, kuid 
see ei suuda meile andestada ega meid muuta. Gl 3:10−25 väljendab selgelt, et seadus 
anti selleks, et me näeksime selgelt pattu, ning et see tooks meid Kristusele lähemale, 
kuid see ei suuda meid pattudest vabastada. See tuleb üksnes Jumalalt armu kaudu. 
Arm toob meie ellu tõelise muutuse: „Kuid armu all ei ole võitlus patu vastu enam 
lootusetu ettevõtmine, vaid kindel võit.“2 

Arm juhib meid rohkem kuuletuma Jumala täiuslikule seadusele, mille keskmes on 
armastus − nii Jumala kui ka teiste inimeste vastu (vt Mt 22:37 ja Jh 13:34). Arm pakub 
meile kõigepealt Tema armastust. Seda armu tunnustades ja vastu võttes me üksnes ei 
kasva Jumalas, vaid peegeldame oma elus ka paremini Kristuse iseloomu. 

VASTA 

Kuidas on arm sinu elu muutnud? Mida saad sa teha selleks, et näidata Jumala armu 
paremini neile, kes on sinu ümber? 
 
Kolmapäev, 15. november 
Vania Chew (Sydney, Austraalia) 

Praktiline juhend. Pühitsus 101 

Hb 12:2; 1Jh 1:9; Õp 3:6; Mt 6:28 

Pühitsus. Mäletan veel, kui kuulsin lapsena seda sõna esimest korda ja imestasin, 
mida see võiks tähendada, sest selle tähendus ei olnud hetkega selge. 
Õigeksmõistmine oli mingis mõttes loogiline, sest see on tuttav sõna. Kuid sõna pühitsus 
ei olnud minu algkooli sõnavaras esinenud. 

„Ole rohkem Jeesuse moodi.“ 

„See tähendab pühaks tegema või eraldama,“ selgitas hiljem üks lahke täiskasvanu. 
Kuid see selgitus ei teinud sõna minu nooruki mõistusele seda sugugi arusaadavamaks. 
Mida tehakse pühaks? Kuidas saab pühaks teha? Ja kuidas on eraldamine üldse 
sellega seotud? 

Palju aastaid hiljem lihtsustasin arusaamist pühitsusest lihtsalt neljale sõnale: „Ole 
rohkem Jeesuse moodi.“ Kuidas me seda teeme? Järgnevalt mõned sammud, mida 
võiks kaaluda. 

                                            
1 „The Seventh-day Adventist Bible Commentary“, 2. tr, 6. kd, lk 541 (kursiiv lisatud). 
2 Samas. 
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Vaata Jeesusele. Piibel räägib, et peame elu võidujooksu joostes (vt Hb 12:2) hoidma 
pilgu Jeesusel. Kui tahame olla rohkem Jeesuse moodi, peame vaatama Tema 
iseloomu. Missugused omadused Tal on? Missuguseid tunnusjooni peaksime 
jäljendama, et olla rohkem Jeesuse moodi? Üks asi, mille olen leidnud kasuliku olevat, 
on spetsiaalselt lugeda Piiblist Jeesuse sõnu ja mõelda, mida Tema sõnad ja teod 
räägivad Tema ja selle kohta, missugune Isik Ta on. Seejärel mõtlen, kuidas minu sõnad 
ja teod saaksid Teda peegeldada. 

Lase lahti. Mida enam vaatame Jeesusele, seda enam mõistame, kui kohutav on patt 
– see ähvardas meid igaveseks meie taevasest Isast lahutada. Ainult Kristuse lunastav 
ohver tasus meie hinna. Rohkem Jeesuse moodi olemine tähendab lasta lahti asjadest 
(pattudest), mis meid Jumalast lahutavad. See ei ole lihtne. Tunnista seda. Räägi 
Jeesusele, et see on probleem. Ta on valmis sulle andestama (vt 1Jh 1:9) ja sind õigele 
teele tagasi aitama (vt Õp 3:6). 

Ära muretse. Sageli tsiteerime salmi „Pange tähele lilli väljal“ (Mt 6:28), kui räägime 
riietusest, toidust ja muudest materiaalsetest hüvedest, kuid seesama Jumal, kes 
hoolitseb meie materiaalsete vajaduste eest, on hoolitsenud ka meie vaimulike 
vajaduste eest. Mulle meeldivad Charles Spurgeoni sõnad selle kohta: „Kui Ta annab 
armu, et sa usuksid, siis Ta annab armu, et sa elaksid seejärel püha elu.“* Kui Jeesus 
paneb sinu südamesse soovi elada rohkem Tema moodi, siis usu, et Ta on sinuga kogu 
sellel teel. 

VASTA 

1. Missugused omadused on Jeesusel? 

2. Kuidas saavad sinu sõnad ja teod peegeldada sinu soovi olla rohkem Jeesuse 
moodi? 
 
Neljapäev, 16. november 
Amy Pitt (Melbourne, Austraalia) 

Arvamus. Haiguse sümptomid 

Rm 6:14 

Mõtle kõigepealt sellele: mõni tund pärast oma lemmiktoidu söömist haarab sind 
iiveldus. Külm higi katab kogu ihu ja sa värised, kui kõhus keerab. 

Äkki oli see juust hallitanud, äkki oli kaste liiga kauaks välja jäänud. Igatahes järgmine 
kord, kui mõtled taas seda toitu süüa, hakkab sellest mõttest kõhus tuttavlikult keerama. 
Sa võtad hoopis midagi muud. 

Seda nähtust nimetatakse tingitud vastumeelsuseks ning see esineb siis, kui aju 
seostab konkreetsed toiduained negatiivse reaktsiooniga, mida on kogetud üsna varsti 
pärast nende söömist.1 Sellest ajast peale on keha tundlik selle vastu, mis tekitas halva 
enesetunde, ning seda toitu ei saa enam nautida. 

Sa võtad hoopis midagi muud. 

Samamoodi on siis, kui nimetame Jeesuse Issandaks, võtame Püha Vaimu väe oma 
ellu vastu ja oleme uuestisündinud, siis ei ole patt enam meil loomuses. Ent mõned 
nimetavad Jumala nime, kuid annavad jätkuvalt järele kahjulikele harjumustele, mis on 
Tema seaduse vastu selle meelsuse tõttu, et arm annab vabaduse teha seda, mis 
iganes meeldib. Seadus seisab siiski alati armuga õlg õla kõrval. 

Kui laseme kahjulikel harjumustel oma elus jätkuvalt vohada, siis ei ole me 
tunnistanud fakti, et patud − teod − on kõigest palju suurema patuprobleem − haiguse − 
sümptomid. Mõni kasutab armu kalliks peetud harjumuste varjamiseks ja räägib 

                                            
* C. H. Spurgeon, „Sermons of Rev. C. H. Spurgeon“ (New York, NY: Robert Carter & Brothers, 1883), lk 
308. 
1 „What Is a Taste Aversion?“, https://www.verywell.com/what-is-a-taste-aversion-2794991.  
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päästest. Vajadus nende käitumisviiside järele näitab, et tingitud vastumeelsus ei ole 
välja kujunenud, nagu millegi kahjuliku söömisel, kus keha ei ole ära tundnud, et 
tegemist on mürgiga, ning inimene on ikka veel haavatav. Aga kui tunda ära patu 
sügavam probleem ehk haigus, on võimalik muutuda tundlikuks selle suhtes, mis 
haigust tegelikult põhjustab. 

Kui me kord sureme patule, siis ei ole see meie loomuses. Selle asemel et pidada 
pattu millekski, mis on vastuvõetud armu tõttu lubatud, peaksime üha enam ja enam 
keskenduma sellele, et saaksime Kristuse näo järgi taasloodud. Alles siis kaovad asjad, 
millest kord rõõmu tundsime ja millest püüdsime lahti saada. 

VASTA 

1. Miks hoiame kinni patustest tegevustest isegi pärast seda, kui oleme otsustanud 
Jumalasse uskuda? 

2. Mis vahe on pattudel ja patul? 
 
Reede, 17. november 
Debbie Battin Sasser (Friendswood, Texas, USA) 

Uurimine. Elu usus: pääste on tõotatud! 

Ef 2:8; 2Tm 1:9 

KOKKUVÕTE 

Kujuta ette, kui kristlased ei teaks praegu oma igavest saatust. Martin Luther heitles 
hingepiinas, segaduses ja pettumuses, kui üritas avastada kaunist Piibli tõde, et meid 
päästetakse usu kaudu (Ef 2:8). Pauluse sõnad 2Tm 1:9 kinnitavad, et meid 
päästetakse Jumala armust, mitte meie enda tegude tõttu. Tänu Jumalale, et 
seitsmenda päeva adventistidel on uskumus sola scriptura, eriti kui mõelda, et see 
maailm on täis arvamus – mõned õiged, aga teised rikutud ja ekslikud. Piibel annab 
meile, postmodernistlikele kristlastele kristallselge pildi Jumala armastusest ohvrist ja 
tõotusest – igavesest evangeeliumist. 

TEGEVUSED 

 Kirjuta päevikusse ajast, mil sa ei mõistnud mingit asja Piiblist. Kirjelda sündmust, 
mis andis sulle selguse valgust. 

 Vaatle pilvi ja kujuta ette, missugune võiks olla Jeesuse teine tulek. 

 Maali illustratsioon, mis näitab põhimõtte sola scriptura väärtust ja tähendust. 

 Tee jalutuskäik ja vestle Jumalaga oma usust Temasse ja oma tulevikulootustest. 

 Loe ajalehest või ajakirjast artiklit ja püüa näha seda Jumala perspektiivist. Ta on 
kaastundlik, naeratav, nuttev, armulik, õiglust jalule seadev, lootusrikas jne. Mõtle, 
kuidas peaksid sina kui Kristuse järelkäija reageerima. 

 Tee kollaaž, mis väljendab rõõmu, mida sa tunned teadmisest, et saad päästetud 
usu kaudu, mitte oma tegude abil. 

LISALUGEMINE 

Jh 3:17; Ilm 14:6; Ef 2:8. 

Ellen G. White, „Tee Kristuse juurde“, 5. ptk; „Apostlite teod“, 35. ptk. 

Max Lucado, In the Grip of Grace“ (Thomas Nelson, 1996), 1. ptk. 

C. S. Lewis, „Tabatud rõõmust“, 4. ja 14. ptk. 
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http://www.piibel.net/#q=2Tm%201:9
http://www.piibel.net/#q=Jh%203:17
http://www.piibel.net/#q=Ilm%2014:6
http://www.piibel.net/#q=Ef%202:8
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