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Lasteloengud

Leides
aardeid
Jumala
Sõnast
Piibel on nagu aaretekaart.
Kui loeme sellel nädalal koos
Piiblit, kaevame tekstides,
mis õpetavad meid
HINDAMA Piiblit,
TOETUMA Piiblile,
SELETAMA sõnu,
KASUTAMA Piiblit,
NÄGEMA Jeesust,
MÕISTMA lootust,
VAHET TEGEMA õigel ja valel,
JULGUSTAMA.

Julie Weslake on endine
õpetaja ja Vaikse ookeani
lõunaosa divisjoni lasteteenistuse juht.
Tema kirg on kasvatada
kiriku- ja peretöös laste
usku.

Laste palvenädalaloengud tõlkisid inglise keelest
eesti keelde Birgit Diedrichsen ja Piret Oja.
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Esimene hingamispäev

Miks peame
Piiblit kalliks?

Aardetekst: „Koguge endile aardeid taevasse, kus koi
ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra
ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda.“
Matteuse 6:20, 21

G

erda oli teinud ühe erilise väikese karbi ja kaunistanud selle
piltidega. Ta tahtis selle kinkida vanaemale, kuna ta armastas
oma vanaema. Gerda teadis täpselt, kuhu ta selle paneb. Ta oli
tähele pannud, kuhu vanaema tavatses panna enda jaoks kalleid asju,
nii pani ta selle karbi riiulile ehete ja piltide juurde, mida vanaema
armastas vaadata.

oleksid taevas. Sest kus on meie
aarded, seal on ka meie süda.
Loos, mille leiame Matteuse
evangeeliumi 13:44–46, jutustab
Jeesus oma jüngritele, et taevas
on nagu põllu sisse peidetud
aare. Sa müüd kõik, mis sul on, ja
ostad selle põllu, et aare endale
saada. Rõõm Jeesusega koosolemisest taevas ja igavesest elust
on lihtsalt nii väärtuslik. Et saada
taevasse, loobume rõõmuga
paljudest asjadest oma elus ja
kasutame aega Piibli lugemiseks.

Räägime

Ühel riiulil oli raamat. Gerda sai aru, et see peab olema eriline raamat,
kuna selle jaoks oli lausa eraldi riiul. Kui ta aga avas raamatu ja keeras
lehti, muutus ta murelikuks, kuna keegi oli raamatusse kirjutanud
ning mõned sõnad ja peatükid alla jooninud. Gerda teadis, et raamatutesse ei tohi kirjutada ja joonistada, ja ta küsis vanaemalt, miks nii
olulises raamatus on sõnu alla joonitud ja sinna kirjutatud.

Kuidas saad kasutada oma aega
ja raha, et leida neid aardeid,
mida Piibel pakub?

Vanaema selgitas, et see on tõesti üks väga eriline raamat. Seda kutsutakse Piibliks. Vanaema ütles, et loeb seda iga päev. Sõnad Piiblis,
eriti need allajoonitud, on aarded, mida vanaema soovis meelde jätta,
kuna need ühendavad teda Jeesuse ning Tema armastusega. Vanaema ütles, et need sõnad näitavad, kuidas armastada Jeesust ning
olla nagu Tema. Need sõnumid andsid talle eesmärgi igaks päevaks
ning lootuse tulevikuks. Vanaema ütles, et ta ei saaks elada ilma
Jumalalt igaks päevaks saadud sõnumeid lugemata.

Palu Jeesust aidata sul leida
Tema Sõnast olulisi aardeid,
mida vajad, et elada püha elu.
Täna Teda nende aarete eest,
mis Ta on sulle juba andnud.

Gerda oli põnevil. Ka tema tahtis Jeesust armastada ning Temast rohkem teada saada. Ta tahtis leida neid kalleid sõnu, mis teeksid tema
elu õnnelikumaks. Nii küsis ta vanaemalt, kuidas lugeda ja mõista
Piiblit ning elada Jeesuse kui oma parima sõbraga.
Ka vanaema oli põnevil. Ta ütles, et
pole midagi olulisemat kui jagada
teistega Piibli sõnu. Vanaema
selgitas, et Piibel on nagu
aaretekaart ja kui sa võtad
aega Piibli lugemiseks, siis
see on nagu kulla, hõbeda
ja ilusate kalliskivide
kaevandamine.
Matteuse evangeeliumi
6:19–21 hoiatab Jeesus,
et me ei peaks kulutama
oma elu selleks, et koguda
aardeid siia maa peale. Me
peaksime pigem oma aega
ja raha kulutama sellele, mida
Jeesus soovib, nii et meie aarded
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Palvetame

Teeme
Joonista aaretekaart oma toa,
kiriku või kodu ümbrusest. Peida
sinna piiblitekstid ja näita aaretekaardil, kuhu minna, et nendeni
jõuda. Kui sinu sõbrad ja pere on
need leidnud, lugege neid koos.

Pühapäev

Loe
Piiblit –
seda võib
usaldada
Aardetekst: „...ja kuna sa tunned
lapsest saadik pühi kirju, mis võivad
sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis
on Kristuses Jeesuses. Kogu Pühakiri on Jumala
sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks,
parandamiseks, kasvatamiseks õiguses...“
2. Timoteose 3:15, 16

V

anaema näitas Gerdale, kus on öeldud, et Piibel on Jumala raamat. Seda kutsutakse Pühakirjaks, kuna see räägib meile Jumalast ning sellest, kuidas anda oma süda Talle ja elada Temale.
Vanaema selgitas, et Piibel ei ole tegelikult üks raamat, vaid 66
väiksemat raamatut, kirjutatud erinevate inimeste poolt peale seda,
kui Jumal andis neile selleks ideed ja sõnad. Need inimesed kirjutasid
üles, mida nad mäletasid kaua aega tagasi toimunud sündmustest,
ja mõned kirjutasid ajast, kui Jeesus oli Maa peal. Mõned kirjutasid
laule või luuletusi ja mõned kirjutasid sündmustest, mis juhtuvad
tulevikus.
Piibel räägib meile, et Piibli sõnumid ei tulnud lihtsalt kirjutajate endi
ettekujutustest. „Sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest.“ (2. Peetruse 1:21)
Üks raamat Piiblis räägib meile poisist nimega Timoteos, kes leidis Piiblist aarde. Ta uuris Piiblit koos oma ema Euniike ja vanaema
Loisega. Nad teadsid, kui imelised on Piibli sõnad, ja otsustasid, et
on oluline istuda iga päev koos Timoteosega ja õpetada teda, kuidas
kaevata aardeid Piiblist ning anda oma süda Jeesusele.
Kuna Piibel on Jumala poolt inspireeritud, kasvas Timoteos usus Jeesusesse ning see andis talle julgust ja kirge jagada sõnumit Jeesusest
ning juhtida teisi inimesi andma oma elu Talle.
Tessaloonika elanikud uskusid Siilast ja Timoteost, kes rääkisid neile
Piibli aaretest, pöördusid oma ebajumalatest ja hakkasid armastama
Jeesust, elavat Jumalat. Paulus ülistas Jumalat selle eest. Ta kirjutas
tessalooniklastele nii: „Ja seepärast meiegi täname lakkamatult Jumalat, et teie, kuuldes meilt Jumala sõna, ei võtnud seda vastu mitte
inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõesti on, Jumala sõnana, mis
on tegev teie sees, kes usute.“ (1. Tessalooniklastele 2:13)
Vanaema küsis Gerdalt, kas ta teab, mis on usaldus. Gerda vastas, et
see on nagu usk sellesse, et isa püüab ta kinni, kui ta hüppab sügavasse basseini.

Vanaema ütles, et kui Piibli
lugemisel uskuda, et Piibli sõnad
pärinevad Jumalalt, on see nagu
koogiretsepti lugemine ja selle
järgi koogi valmistamine.

Räägime
Millised on raamatud ja saated,
mida oled lugenud ja näinud,
kuid mille puhul sa tead, et need
ei ole päris? Millised raamatud
ja saated, mida oled näinud, on
tegelikud ja õiged?

Palvetame
Palu Jeesusel aidata sul keskenduda Piibli lugudele, mis aitaksid
sul kasvada, mitte neile väljamõeldud lugudele, mis on vaid
meelelahutus.

Teeme
Sea ruumis toolid takistuseks.
Kirjuta juhised inimesele, kes
püüab seotud silmadega takistusest mööda saada. Näiteks kirjuta, kui mitu sammu vasakule,
kui mitu sammu paremale või
edasi, et turvaliselt takistusest
mööda pääseda.
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Esmaspäev

Seleta Piiblit –
kuidas ma loen
Piiblit
Aardetekst: „Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, et
ükski neist pisikestest hukkuks.“ Matteuse 18:14

„Kallis Jeesus, tänan Sind armastuse eest meie vastu, isegi kui me ei
oska seda vääriliselt hinnata. Aita
meil näha Sinu armastust kõiges,
mida me Piiblist loeme.“

Räägime
Kuidas saad lisaks lugemisele
Piibli sõnumi vastu võtta?

Palvetame

G

Palu Jumalat, et Ta näitaks Tema
plaani sinu elu jaoks, kui sa ustavalt Tema Sõna õpid.

Vanaema naeris ja ütles, et samamoodi püüavad mõned inimesed
leida Jumalat, Tema eesmärki ja rõõmu oma elus. Mõnikord nad otsivad kõikjalt ning proovivad paljusid asju, kuid Jumal on tegelikult nii
lähedal. Need inimesed peaksid vaid lugema oma Piiblit. Paljud inimesed arvavad, et Piibel on lugemiseks liiga raske ja keeruline. Mõnikord
nad ei usu, et Piibel on tõesti Jumala Sõna nende jaoks. Mõned mõtlevad, et Piiblis on lihtsalt hästi palju reegleid.

Kujunda ja tee erilised Piibli lugemise Jumal-on-armastus-prillid.
Võid need teha papist, plastmassist või kilest.

erda jutustas vanaemale päevast, kui nad jalutasid koos emaga
uues pargis ega leidnud kohta, kus linde hoiti. Neil tuli peatuda
ja vaadata pargi kaarti, et saada juhiseid, kuidas leida õige
rada. Naljakas, et nad olid teinud mitu ringi, kuigi linnumaja oli vaid
viieminutilise jalutuskäigu kaugusel.

Kõige parem viis alustada Piibli seletamist on kõigepealt palvetada.
Jumala Püha Vaim aitab meil loetut mõista. Kui Jeesus läks tagasi
taevasse, siis Ta lubas saata tõe Vaimu, kes on meiega igavesti.
„Püha Vaim, kelle minu Isa läkitab minu nimel, see õpetab
teile kõik.“ (Johannese 14:26)
„Kallis Jeesus, palun aita mul täna mõista, mida ma loen
Sinu Sõnast Piiblist.“
Vanaema ütles, et ta tahaks Gerdale anda erilised
Piibli lugemise prillid, nii et kui Gerda paneb need
ette, siis ta näeb, kes Jumal on ja mis Talle meeldib.
Kui sellised prillid oleksid olemas, siis need näitaksid
kõige olulisemat asja Jumala kohta – et Ta armastab
meid. Kui me seletame kõiki neid sõnu Piiblis, siis
me vajame Jumala armastuse prille. On lihtne näha
Jumala armastust järgmistes salmides: „Ja me oleme
tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal
on meie vastu, Jumal on armastus, ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse“
(1. Johannese 4:16). „Me armastame, sest tema on meid
enne armastanud“ (1. Johannese 4:19).
Piibli peamine armastussõnum Jumalast on see, et ta saatis oma Poja
Jeesuse meie eest surema: „Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja
päästma, mis on kadunud!“ (Luuka 19:10)
Jumal armastab meid nii palju, et Ta otsib meid, nagu karjane otsib
selliseid lambaid, kes on läinud eemale ja kadunud ega leia enam
teed koju. Jumal on nii aardekaart kui ka aare.
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Teeme

Teisipäev

Jumala varanduse
kasutamine–
Piibel juhib mind
Aardesalm: „Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes
jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja,
sest minust lahus ei suuda te midagi teha."
Johannese 15:5

G

erdale tõesti meeldis inimestele toredaid asju teha ja kodus
ning koolis abiks olla. Kuid mõnikord ta lihtsalt ei tahtnud
aidata ja vahel ta tundis viha või kurbust.

Aeg-ajalt ta tõesti pingutas, kuid tundus, et see ei muutnud midagi.
Ta mõtles, et kas Piibli aarded aitaksid tal inimesi rohkem armastada
ning teha õigeid otsuseid.
Vanaema kinnitas talle, et kõik teevad vigu ja et aarded, millest me
Piiblist loeme, saavad aidata.
Esimene Piibli aare, mida meeles pidada, on see, et isegi kui me ei
tunne mingit vahet, muutust, peame lihtsalt jätkama Piibli lugemist.
Jeesus ütles oma jüngritele, et see toimib nagu viinamarjapuudegagi:
senikaua kui oks (meie) on ühendatud viinapuuga (Jeesusega), jätkab
puu viljade kandmist (Johannese 15:5).
Nii et peame Jeesusega iga päev Piiblit lugedes ühenduses olema. See
ühendus aitab meil tegutseda rohkem Jeesus moodi ning teha iga
päev õigeid otsuseid. Kui viinapuu kannab vilja, siis saavad teisedki
viljade söömist nautida. Kui me kanname Piibli aarde vilju, saame olla
teistele õnnistuseks.

kes katmatu palgega vaatleme
Issanda auhiilgust otsekui peeglis, muutume samasuguseks
kujuks aust ausse nagu Issanda
Vaimust." 2. Korintlastele 3:18
Püsi Jeesusega ühenduses, lugedes Tema Sõna, ja Ta annab sulle
oma südame, oma hääle, oma
käed ja oma jalad, et sa saaksid
Tema armastust teistega jagada.

Räägime
Kui sa saaksid veeta päeva koos
Jeesusega, siis millest sa räägiksid? Kuhu sa läheksid? Mida
teeksid?

Palvetame
Palu, et Jeesus saadaks täna sinu
juurde kellegi, kellele saaksid
rääkida ühest aardest, mille oled
Piiblist leidnud.

Teeme
Uurige liblika või konna elutsüklit. Pange tähele suurt muutust,
mis toimub Jumala väes. Meil
on samuti see vägi muutuda,
kui me palume selle pärast ja
oleme Piibli kaudu Jeesusega
ühendatud.

Nagu see lugu noorest iisraellasest orjatüdrukust, mida Gerda
meenutas – tüdruk rääkis oma isandale Jumala tervendavast
väest, sest ta hoolis ja jagas oma teadmisi Jumalast, mis ta oli
saanud Piibli aaretest. Kapten Naaman sai terveks.
Võid lugeda seda aardelugu 2. Kuningate 5:1–14.
Vanaema selgitas, et kõik head asjad, mida me teeme,
on pärit Jeesuselt, ja et me peame Teda tänama meie
abistamise eest.
„Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse
Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime
julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega,
millega Jumal meid endid julgustab." 2. Korintlastele 1:3, 4
Gerda tahtis tõesti olla nagu Jeesus. Vanaema selgitas, et see
võib võtta terve eluaja, et olla nagu Tema. Kasvamine toimub
ainult meie igapäevase lugemise ning palve kaudu: „Aga me kõik,
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Kolmapäev

Piibel näitab
mulle Jeesust
Aardesalm: „...tema päästab oma rahva nende pattudest." Matteuse 1:21

O

n huvitav välja selgitada, mida meil pandud nimi tähendab.
Gerda oli põnevil, kui ta sai teada, et tema nimi tähendab
prantsuse keeles juveeli ja inglise keeles kalliskivi.

Kui Jumala Poeg pidi sündima, ilmus Issanda ingel ja ütles tema maisele isale Joosepile, et ta peab lapsele nimeks panema Jeesus. See nimi
oli spetsiaalselt Jumala poolt valitud, sest see tähendab, et Temast
saab maailma päästja.
Piibel kasutab Jeesuse kohta mitmeid nimesid ja neis kõigis avaldub
see, kes Ta on, milline on Tema iseloom ja Tema töö.
Vanaema palus Gerdal tuua oma Piibel, et nad saaksid uurida salme
ja leida erinevaid Jeesuse kohta käivaid nimesid. Nad kirjutasid kõik
nimed suurele paberilehele. Siin on mõned neist:
Immaanuel. Matteuse 1:23: „Ennäe, neitsi saab käima peale ning
toob poja ilmale, ja temale peab pandama nimeks Immaanuel, see on
meie keeli: Jumal meiega."
Jumal ei tahtnud olla kaugel, Ta tahtis olla meie keskel.
Jumala Poeg. Johannese 3:16: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse
usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!"
Jeesuse ristimisel kinnitas Jumal, et Jeesus on Tema poeg. Markuse
1:11: „Ja hääl kostis taevast: „Sina oled mu armas Poeg, kellest mul on
hea meel!"“
Inimese Poeg. Markuse 10:45:
„Sest Inimese Poeg ei ole tulnud
ennast laskma teenida, vaid
ise teenima ja andma oma
hinge lunaks paljude eest!"
Jeesust nimetatakse
Inimese Pojaks. Jeesus
on Jumal, aga Ta sündis
maisest naisest, Maarjast. See on päris eriline,
sest Ta on ühekorraga
inimkonna poeg ja ka
Jumala poeg.
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Jumala Sõna. Johannese 1:1, 14:
„Alguses oli Sõna, ja Sõna oli
Jumala juures, ja Sõna oli Jumal.
/…/ Ja Sõna sai lihaks ja elas meie
keskel, ja me nägime tema au kui
Isast ainusündinud Poja au, täis
armu ja tõde."
Jeesus näitas meile Jumalat. Ta
on Jumala Sõna. Alguses Ta ütles
sõna ja tekkis maailm. Koloslastele 1:15, 16: „Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu
esmasündinu. Sest tema läbi on
loodud kõik, mis on taevastes ja
mis on maa peal, mis nähtav ja
nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud; kõik on
loodud tema läbi ja temasse."
Jeesus mitte ainult ei inspireerinud Piiblit, mis on Jumala Sõna
meile, vaid Jeesus ise on Jumala
Sõna. Kui me tunneme Teda, siis
tunneme Jumalat.
Piiblis on palju rohkem Jeesuse
nimesid. Paluge oma vanemaid
või õpetajaid, et nad aitaksid teil
neid veel leida. Siin on mõned
salmid, kust alustada:
Jumala Tall: Johannese 1:29, 36
Algus ja Ots: Ilmutuse 22:13
Eluleib: Johannese 6:35

Räägime
Uuri oma nime tähendust ja seda,
miks sulle pandi just selline nimi.

Palvetame
Palu Jeesust, et Ta aitaks sul
mõista Tema nimede väärtuslikku
tähendust, kui sa õpid Jumala
Sõna.

Teeme
Kirjutage Jeesuse nimed ühepikkustele paberiribadele. Tehke
paberkett ja riputage see Jeesuse
pildi ning oma perepildi vahele.

Neljapäev

Lootuse aarde
mõistmine
Aardesalm: „Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks,
et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse
kaudu oleks lootust."
Roomlastele 15:4

G

erdale meeldis koolis käia, aga ta ootas alati ka vaheaegu.
Sel aastal oli neil plaanis vanaemale külla lennata. Ema ostis
piletid juba mitu kuud enne reisi ja Gerdale tundus, et see puhkus ei saabu kunagi. Ta ütles seda telefonis ka vanaemale.
Vanaema püüdis Gerdat julgustada. Ta selgitas, et kui ootad midagi,
mis on veel kaugel ees, siis nimetatakse seda lootuseks.
Sa teed selleks plaane, ostad piletid, pakid asjad. Vanaema soovis
ka, et puhkus oleks juba saabunud. Ta lubas Gerdale, et tuleb lennujaama ja kallistab teda kõvasti.
Vanaema ja Gerda rääkisid ka lootusest, millest Piibel kõneleb. Nad
rääkisid sellest, et Aadam ja Eeva otsustasid kuulata saatanat. Roomlastele 1:25 räägib meile, et inimesed hakkasid ülistama ja teenima
loodud asju Looja Jumala asemel. Inimesed hakkasid tegema palju
sellist, mis on vale ja kahjulik. Nad ei veetnud aega, et õppida Jumalat
tundma ja usaldama. Aga kuna Jumal armastab meid nii palju, tegi
Ta plaani, et päästa need, kes Tema poole pöörduvad. Jumala plaan
peatab saatana ja patu, et need ei teeks inimestele haiget. Jeesus,
Jumala Poeg, tuli maailma beebina. Ta ei teinud kunagi midagi valesti.
Ta suri meie pattude eest, et meie saaksime andeks ning võiksime
elada koos Jeesusega igavesti uuel maal.
Jumala armastus annab meile lootuse, et me võime elada koos Jeesusega igavesti.
Vanaema jagas Gerdaga aardesalmi, milles Jeesus ütleb: „Teie süda
ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas
on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud:
ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme
valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi
oleksite, kus mina olen." Johannese 14:1–3
Kui Gerda mõtles puhkusele, mõtles ta ka sellele, kui tore see saab
olema, kui Jeesus tuleb. Siis saavad tema ja vanaema olla koos Jeesusega igavesti. Äkki ei jõudnud Gerda enam ära oodata, millal Jeesus
tuleb. Ta helistas vanaemale ja ütles seda temalegi. Vanaemal oli nii
hea meel kuulda, et Gerda oli Jeesuse tulekust nii põnevil.

kes elame ja üle jääme, ühtlasi
nendega pilvede peal Issandale
vastu üles õhku, ja nõnda saame
olla ikka ühes Issandaga." 1. Tessalooniklastele 4:16, 17
Gerda ütles, et ta ei jõua ära
oodata! Kuidas on sinuga?

Räägime
Kuidas sina selgitaksid LOOTUST
teistele inimestele, kes ei tunne
Jeesust?

Palvetame
Palu Jeesuselt abi, et saaksid iga
päev oma südame Talle anda,
et sa võiksid minna uuele maale
koos Temaga, kui Ta tuleb.

Teeme
Tee lubaduste karp. Valmista
väike karp ja kaunista see joonistuste ning kleepsudega. Lõika
paberist väiksed ühesuurused
tükid, kirjuta igale üks lootuse
salm, keera need rulli ning pane
karpi, mille valmistasid. Tee seda
nii kaua, kuni karp saab täis. Loe
iga päev üks salm ise või kingi
karp sõbrale.

„Meil on imeline lootus, Gerda," ütles vanaema. „See lootus paneb
mu südame laulma. See on lootus, et ühel päeval näeme Jeesust
tulemas ja Ta äratab isegi surnud inimesed üles." „Sest et Issand ise
tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga,
ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt; selle järele kistakse meid,
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Reede

Hea ja halb –
Piibel aitab mul
vahet teha
Aardesalm: „...ja armasta Issandat, oma Jumalat,
kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu
oma mõistusega ja kogu oma jõuga! Teine on see:
Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud
neist suuremat käsku ei ole.“ Markuse 12:30, 31

V

anaema nägi, et Gerda on murelik. Ta oli kuulnud Gerda tülist
vennaga hommikuse mängu ajal. Nad olid teineteisele vihaseid
sõnu öelnud. Kui ema palus Gerdal vabandust paluda, otsustas
tema oma suu nii kõvasti kinni panna, et ükski sõna välja ei pääseks.
Nüüd istus Gerda õnnetuna õues trepil.
Vanaema teadis, et on palju Piibli aardesalme, mis võiksid aidata Gerdal teha õigeid valikuid. Ta tuletas Gerdale meelde, et ta paneks pähe
oma Jumal-on-armastus-prillid. Seejärel avasid nad vanaema Piibli ja
hakkasid lugema ning vestlema.
Markuse evangeeliumi kaheteistkümnendas peatükis ütles Jeesus,
et suurim käskudest on Jumala armastamine kogu oma hinge, mõistuse ja jõuga, ja et teine osa sellest käsust käib ligimese armastamise kohta. Vanaema selgitas, et kui me pole kindlad, mida teha, siis
peaksime mõtlema, kuidas kõige paremini armastada Jumalat ja oma
ligimest.
„Gerda," ütles vanaema, „ma olen täiesti kindel, et Jeesuse arvates on
sinu vend ja kõik inimesed su elus, ka sinu tänaval ja kaugemalgi, sinu
ligimesed."
„Kui sa armastad oma venda, siis sa ju püüad talle öelda ilusaid sõnu.
Kui me saame pahaseks, võime minna eemale, kuni oleme rahunenud. Kui me tahame kohelda ema Jeesuse armastusega, siis me kuulame tema sõna. Õpetussõnade raamatu viieteistkümnenda peatüki
esimesest salmist võime lugeda: „Rahulik vastus vaigistab raevu, aga
haavav sõna õhutab viha!"
Gerda mõtles veidi ja läks siis ema otsima. Ta soovis öelda talle mõned
vabandussõnad.
1. Johannese 2:3–8 ütleb meile, et kui me kuuletume Jeesusele, siis me
tunneme Teda. Jumal andis Moosese kaudu Iisraeli lastele ja samuti
meile mõned väga olulised käsud. Jeesus elas nende kümne käsu
järgi.
Esimesed neli räägivad meile, kuidas armastada Jumalat, ja ülejäänud
kuus ütlevad, kuidas armastada üksteist. Vanaema luges need kümme
käsku 2. Moosese raamatu 20. peatükist ja selgitas neid Gerdale.
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Vanaema ütles: „Gerda, kõik
teevad vigu, aga me saame
Jumalalt andeks paluda, samuti
võime paluda, et Ta aitaks meil
olla ühenduses Jeesusega. Jeesus
lubas, et ühel päeval me elame ja
armastame nagu Tema.“
1. Johannese 3:2 ütleb meile, et
kui Ta ilmub, oleme Tema sarnased, sest me näeme siis Teda,
nagu Ta on.
„Riietuge siis kui Jumala valitud
pühad ja armastatud südamliku
halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega, pika meelega."
Koloslastele 3:12

Räägime
Mis on hea juhend, mis aitab välja
selgitada õige ja vale?

Palvetame
Palu Jeesuselt jõudu vabandust
paluda, kui oled eksinud.

Teeme
Võta enda ette mõned riided,
mille võtaksid kaasa reisile. Pane
igale riideesemele silt teoga või
iseloomuomadusega. Mõnele
esemele märgi sõnad: õrnus,
jagamine, Piibli lugemine, palvetamine jne. Teised märgista
sõnadega: isekus, liiga palju
arvutimänge, valetamine jne.
Sorteeri riided ja paki kohvrisse
ainult need, mida pakiksid kaasa
taevasse.

Teine hingamispäev

Julgustus Piiblist
Aardesalm: „Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. /.../ Su tunnistused ma olen saanud
pärandiks igavesti,sest nad on mu südame rõõm."
Psalm 119:105, 111

L

ähenes aeg, mil Gerda pidi pakkima oma kotid ja lendama tagasi
koju. Ta oli nautinud aega vanaemaga ja Piibli aarete avastamist
ning ta oli kindel, et hakkab nende vestlusi igatsema.

Vanaema tuletas talle meelde, et need aarded, mis nad olid leidnud,
on nüüd tema südames, nii et Gerda võtab need endaga koju kaasa.
Gerdal oli oma isiklik Piibel ja ta teadis, et ema ja isa aitavad tal rohkem aardeid leida.
Kui me tunneme vahel kaotust või ei tea, kuidas jääda Jeesusega
ühendusse, võime usaldada Jumala Sõna.
Piibel on nagu lamp või tõrvik, mis näitab, kuidas elada nii, nagu
Jeesus meilt ootab. Vanaema selgitas, et see maailm ei jää alatiseks
meie koduks. Me kõik vaatame ettepoole ja ootame taevasesse koju
jõudmist. Mida lähemale see aeg jõuab, seda rohkem on inimesi,
kes keelduvad Jumalat armastamast ja järgimast. Ilma Piibli aareteta
nende südames on neil raskem olla üksteise vastu lahked ja abivalmid. Maailm saab olema karm koht elamiseks.
Jeesus ütles, et „mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juurde
muidu kui minu kaudu!" Johannese 14:6
Olles Jeesusega Piibli lugemise ja palve kaudu ühenduses, hoiab
see meie armastuse Jeesuse vastu tugevana. Meil pole vaja enda
elu pärast muretseda. Tõeline Piibli aare on see, et Jeesus armastab
meid. Matteuse 6:33 ütleb: „Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust,
siis seda kõike antakse teile pealegi!“ „Ärge siis olge mures homse
pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest. Igale päevale saab
küllalt omast vaevast!"

„Siis võtke nüüd Jumal enestele
eeskujuks nagu armsad lapsed!"
Efeslastele 5:1

Räägime
Missuguseid aardeid me sel
nädalal leidsime?

Palvetame
Palu Jeesust, et Ta aitaks meil
Tema armastust sügavamalt
mõista.

Teeme
Tehke Piibli järjehoidja. Kirjutage
järjehoidjale selle nädala lemmik
aardesalm. Kaunistage joonistuste ja kleepsudega. Siduge
külge ilus pael ja pange see oma
Piibli vahele järge hoidma.

Gerda mäletas lugu arukast mehest, kes ehitas oma maja kaljule, ja
rumalast mehest, kes ehitas maja liivale. Kui tulid suurveed, siis seisis
kindlalt ainult kaljule ehitatud maja.
Jeesus ütles, et arukas mees oli kuulanud Tema sõnu ja pannud
need praktikasse. Paljud inimesed kuulevad Jeesusest ja Tema
armastusest, aga vähesed võtavad vastu selle armastuse ja
armastavad Jeesust piisavalt, et Teda usaldada ning Temale
elada.
Vanaema ütles Gerdale, et Jeesus soovib, et ta jagaks
Tema armastust ja teeks häid tegusid teistele inimestele.
„Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid
teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas."
Matteuse 5:16
On väga põnev olla inimestele Jumala valguseks ja
lootuseks.
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