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Kättetasuv karistus 

Kas sa suudad leida Jumala sügavuse? Või tahad sa jõuda Kõigevägevama 
täiuseni? Iiobi 11:7 

 
Hingamispäev, 5. november 
Eric W. Best Jr. (Gassboro, New Yersey, USA) 

Sissejuhatus. Hirmu faktor 

Ii 1:9−11; Rm 8:37 

Paljud meist on näinud kunagi populaarset telesaadet „Hirmu faktor“, kus 
võistlejad näitasid, kas neil on julgust võita kohutavad väljakutsed ja seista silmitsi 
oma peamiste hirmudega. Professionaalsete kaskadööride koordinaatorite 
järelevalve all tuli võistlejatel tegemist teha mitmesuguste proovikividega. Kui nad 
oma ülesande täitsid, said nad edasi. Kui hirm neid peatas, langesid nad välja. 
Viimase ülesande võitnud võistleja sai suure autasu. Minu jaoks oli saate kõige 
põnevam osa jälgida võitjate kroonimist. Nad tõstsid käed ja karjusid juubeldavalt, 
teades et olid lõpuni vastu pidanud. 

Meie hirmud on sageli reaalsuse julmim vorm. 

Meie hirmud on sageli reaalsuse julmim vorm. Nii oli ka Iiobiga. „Saatan vastas 
Issandale: „Kas sa arvad, et Iiob teeb seda kõige puhtast südameheadusest? Oh ei, 
keegi ei ole nii hea! Sa hellitad teda nagu lemmikut, sa hoiad teda, nii et tema, ta 
pere ega omandiga ei juhtu midagi, sa õnnistad kõike, mida ta teeb. Tal ei saa 
halvasti minna. Aga mis juhtub sinu arvates siis, kui sa sirutad oma käe ja võtad ära 
kõik, mis talle kuulub? Ta neab sind siis näkku.““ (Ii 1:9−11, The Message) Need 
salmid näitavad, et Saatan soovis tõestada Jumalale, et Iiob ei ole Tema ustav 
teenija. Saatan tahtis näidata, et Iiob teenis Jumalat üksnes kasu nimel, mida ta 
sellest sai. 

Tõestamaks et Saatan eksib, lubas Jumal suurtel raskustel Iiobit tabada. Neli 
käskjalga, üksteise kannul, tulid Iiobi juurde kohutavate teadetega tapetud sulastest, 
leekidest haaratud lammastest, varastatud kaamelitest ja tragöödiast kõigi tema 
lastega, kes hukkusid majavaringus. Seejärel hävitasid tema ihu põletavad 
haavandud, tema naine soovitas tal Jumalat needa ja tema sõbrad süüdistasid teda 
patustamises. Kuid kõiges selles jäi Iiob ometi ustavaks. 

Saatan pilkab tänapäeval jätkuvalt Jumala rahvast. Kuid ärgem unustagem, et ta 
on valetaja. Iiobi võit Saatana püüdluste üle sundida teda Jumalat needma näitab, 
kuidas võime vastu astuda igale hirmule, mis meie teele satub. Kuna võime leida 
rahu ja rõõmu rasketes olukordades, oleme rohkem kui võitjad Kristuse Jeesuse läbi, 
kes meid armastab (Rm 8:37). Pidagem meeles, et samamoodi nagu saates „Hirmu 
faktor“, on ka meil taevas professionaalne abistaja, kes meid valvab. Kui me jääme 
Tema tahtesse ja peame eesootavale hirmu faktorile vastu, siis kroonitakse ka meid 
võitjaks ja me saame igavese tasu, mis ootab meid Jeesuse Kristuse teisel tulekul. 
 
Pühapäev, 6. november 
Nathan Knowles (St. Ignatius, Montana, USA) 

Logos. Jumala kättemaks – puhastav tuli 

Ii 1:8; Js 48:10, 11; Ml 3:2, 3; 1Kr 10:13; Ef 6:12; Hb 12:5, 6; Ilm 20:14, 15 

Sõda Jumala ja Saatana vahel (Ii 1:6−12; Ef 6:12) 

Headuse ja kurjuse, Jumala ja Saatana vahel toimub sõda. Ef 6:12 meenutatakse 
seda, et me võitleme „meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma 
valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega“. Iiob leiab end selle sõja keskmest. 
Iiobi raamatus antakse haruldane pilk „eesriide taha“ (vt Ii 1:6−12), kus näeme 
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mõningast sõjategevust ja taktikat, mida kasutavad Jumal, kes soovib meie südant 
ja lunastust, ning Saatan, kes soovib meid hävitada. 

Me ei saa teha midagi, mis meid Jumalale soovitaks. 

Jumal juurib patu välja ja põletab selle ära (Ml 3:2, 3; Ilm 20:14, 15) 

Viimaks hävitab Jumal Saatana ja kõik patu jäljed. Ilm 21:4 annab imelise lootuse, 
et Jumal „pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist 
ega kisendamist“. Ilm 21:8 räägib, kuidas Jumal puhastab patuse maa ja kõik patu 
märgid tulega. Patt on Jumala jaoks niivõrd vastumeelne ja Tema iseloomuga niivõrd 
vastuolus, et kui Ristija Johannes rääkis sellest sündmusest, ütles ta, et maailma 
„aganad“ hävitatakse kustutamatu tulega (Mt 3:12). Ml 3:2, 3 kõneleb Jeesusest kui 
hõbeda sulatajast ja puhastajast. Sakarja räägib, kuidas Jumala rahvas viiakse tulle 
ja neid sulatatakse nagu hõbedat (Sk 13:9). Jumal soovib kindla peale hävitada patu 
maa pealt ja oma rahva seast ning seda teostab Ta selle „puhastusprotsessi“ kaudu. 

Halvad asjad juhtuvad „headele“ inimestele (Ii 1:8; Js 64:6) 

Jumala usaldamine ja Tema juhtimise järgmine ei muuda meid patu ja kannatuste 
vastu immuunseks. See tõde nullib Bildadi argumendi Ii 8:4, et Iiobi lapsed surid 
seetõttu, et Jumal karistas neid nende pattude eest. See nullib ka tema järelduse, et 
Iiobi katsumuste põhjuseks olid Iiobi salajased ja ülestunnistamata patud (salm 6). 
Tegelikult on Iiob parim näide täpselt vastupidisest, sest Jumal ise ütleb Saatanale, 
et Iiob on „vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast“ (Ii 1:8). 

Kuid Piiblis edaspidi loeme, et „kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased“ 
(Js 64:5; vt Ps 14:3). Kuigi nagu Jumal viitas, oli Iiob õiglane mees, vajas ta ikkagi 
Päästjat. Ta ei saanud loota, nagu meiegi, et näeb Jumalat oma õiguse tõttu. Me ei 
saa teha midagi, mis meid Jumalale soovitaks. Jumal tegeleb oma laste 
puhastamisega ja Ta sulatab välja kõik, mis on nende elus patust. Katsumused ja 
õnnetused on Jumala jaoks kõige efektiivsemad moodused, kuidas õpetada meid 
kõigest ilmalikust ja jumalakartmatust loobuma ning täielikult Temast sõltuma. Isegi 
Jeesus, kes oli patutu, talus paljusid katsumusi ja kiusatusi, ning sai niiviisi 
„täiuslikuks“ (Hb 2:10). 

Keda Ta armastab, seda Ta karistab (Õp 3:11, 12; Hb 12:5, 6) 

Maalides pilti Jumala suhtest Tema rahvaga kasutab Piibel mõnikord isa ja poja 
kujundit. Meid on üles kutsutud mitte põlgama Jumala karistust, sest see on märk 
Tema armastusest meie vastu ja Tema soovist meid parandada (Õp 3:11, 12; Hb 
12:5, 6; Ilm 3:19). Sarnane keelekasutus esineb ka Iiobi raamatus, kui Eliifas ütleb 
Iiobile: „Ära siis põlga Kõigevägevama karistust!“ (Ii 5:17) Jumala karistus hõlmab 
meie sees patu hävitamist. Me võime kas lubada Tal meie iseloomu täiustada või 
muutuda araks ja Jumalast loobuda. Tegelikult oli see üks Iiobi kiusatustest (Ii 1:11; 
2:5, 9). 

Kas puhastusprotsess on liiga tuline? (1Kr 10:13; Hb 2:17; 4:14−16) 

Jumal on tõotanud, et Ta ei lase meid kiusata rohkem, kui suudame taluda, ning et 
Ta valmistab meile alati väljapääsu (1Kr 10:13). Jeesus teab, mida see tähendab. Ta 
suudab end meie kannatustega samastada, sest Teda kiusati täpselt nagu meid, ja 
ta võitis (Hb 2:17, 18; 4:14−16). Kristus peab kõigepealt lubama kõike, mida kogeme. 
Me leiame selle kontseptsiooni Ii 1:12, kus Jumal määrab Saatana jaoks piirid. 

Puhastatud Jumala auks (Js 48:10, 11) 

Lohutav on teada, et Jumal tegutseb pidevalt meie heaolu nimel. Isegi patu 
tagajärjel tekkinud raskusi kasutab Jumal meie kasuks. Hea on mõista, et ka Kristus 
pidi siin maa peal olles asju õppima. Hb 5:8 on kirjas: „Ta õppis kuulekust selle läbi, 
mida ta kannatas.“ Kui Jeesus Kristus, keda kiusati kõigis asjus nagu meidki, kuigi 
ilma patuta, õppis kuulekust, kui palju enam peame siis meie, kes oleme 
loomupäraselt patused, kuulekust õppima (Hb 4:15). Kui klammerdume 
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puhastusprotsessis Jumala külge, toome Talle austust samamoodi nagu Kristus 
kannatades. Jumal on meie pääste pärast väga mures ja soovib, et peegeldaksime 
oma elus Tema iseloomu, seepärast kasutab Ta puhastusprotsessi aitamaks meil 
Tema-sarnast iseloomu arendada. 

VASTA 

1. Missugused on mõned meie arvamused, kui seisame silmitsi raskuste ja 
õnnetustega? 

2. Kuidas puhastab Jumal sind, et võiksid Tema au peegeldada? 
 
Esmaspäev, 7. november 
Kirsten Holloway (Kalispell, Montana, USA) 

Tunnistus. Suur ülekohus 

Rm 8:26 

„Inimestele on väga loomuomane arvata, et suured õnnetused on suurte 
kuritegude ja tohutute pattude näitajad, kuid inimesed eksivad sageli niiviisi iseloomu 
mõõtes. Me ei ela kättemaksva kohtu ajal. Headus ja kurjus on segatud ning 
õnnetused tabavad kõiki. Mõnikord asutavad inimesed üle Jumala kaitsva hoolitsuse 
piiri ning siis kasutab Saatan nende peal oma võimu ja Jumal ei sekku. Iiob kannatas 
valusalt ja tema sõbrad püüdsid sundida teda tunnistama, et tema kannatus oli patu 
tagajärg, et ta tunneks end hukkamõistu all olevat. Nad esitasid tema asja nagu 
suure patuse oma, kuid Issand noomis neid oma ustava sulase hukkamõistmise 
eest.“1 

„Vähesed mõtlevad kannatustele, mida patt on meie Loojale 
põhjustanud.“ 

Kuigi Iiobi sõbrad mõistsid ta ekslikult hukka, oli neil patu kohutavate tagajärgede 
suhtes õigus. Sageli ei mõtle me, mismoodi mõjub patu Kristusele. 

„Vähesed mõtlevad kannatustele, mida patt on meie Loojale põhjustanud. Kogu 
taevas kannatas Kristuse agoonias, kuid need kannatused ei alanud ega lõppenud 
Tema inimeste hulka ilmumisega. Rist on meie nüristunud meeltele selle valu 
ilmutamiseks, mida patt on selle tekkest peale Jumala südamele valmistanud. Iga 
õigelt teelt kõrvalekaldumine, iga julm tegu, inimeste iga puudujääk Tema ideaalist 
toob Talle kurbust. Kui Iisraeli tabasid õnnetused − vaenlaste ike, julmus ja surm −, 
mis olid Jumalast eraldatuse kindel tagajärg, on öeldud, et „siis ei sallinud tema hing 
enam Iisraeli vaeva“. „Kõigis nende ahistustes tundis ta ahistus … tõstis nad üles ja 
kandis neid kõigil muistseil päevil.“ (Km 10:16; Js 63:9)“2 

„Meie maailm on tohutu patust ja haigustest laastatud inimeste kogunemine, 
õnnetu vaatepilt, millel me ei söanda isegi oma mõtetel viibida lasta. Kuid Jumal 
tunneb seda kõike. Patu ja selle tagajärgede hävitamiseks andis Ta oma kõige 
Armsama. Tema on andnud meie võimusesse Temaga koostööd tehes lõpetada see 
õnnetu vaatepilt. „Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, 
tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ (Mt 24:14)“3 

VASTA 

Kuidas sobivad kirjakohad Rm 5:8 ja Js 63:9? Mida ilmutab see Kristuse iseloomu 
kohta? 
 

                                            
1
 „The Seventh-day Adventist Bible Commentary“, 2. trk, 3. kd, lk 1140. 

2
 Ellen G. White, „Education“, lk 263. 

3
 Ellen G. White, „True Education“, lk 164. 
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Teisipäev, 8. november 

Joshua Holloway (Kalispell, Montana, USA) 

Tõendusmaterjal. „Miks mina?“ paradoks 

Ii 8, 11; Jh 9:1−3; Rm 8:28 

Kuna meil on Jumalast piiratud arusaam, võib meile tunduda, et suhe Temaga 
põhineb suures osas põhjusel ja tagajärjel. Kui ma patustan, siis Jumal karistab, ja 
kui ma teen seda, mis on õige, annab Jumal mulle tasu. Niisugusest olukorrast leidis 
end Iiob, kui sõbrad tema juurde tulid. Teda tabanud õnnetustel pidi olema 
üleloomulik põhjus, sest nende kõigi juhtumise tõenäosus oli äärmiselt väike. Seega 
olid tema sõbrad kindlad, et ta on mingil moel patustanud (vt Ii 8, 11). 

Jumal võib kasutada õnnetusi kõva südameni jõudmiseks. 

Isegi kui tänapäeval meiega midagi halba juhtub, on meil kiusatus mõelda, et meid 
karistatakse. Inimloomuses on küsida „Miks?“, ja tulla välja terve hulga põhjustega. 
Võib-olla on see meie patu otsene tagajärg. Või äkki püüab Jumal meie tähelepanu 
köita või meile õppetundi anda. Võib-olla on tegemist põlvkondliku patuga või kellegi 
teise patuga kaasneva kahjuga. Me võime arvata, et Jumal paneb meid proovile, et 
Ta lubab Saatanal meid läbi katsuda nagu Iiobit või et Ta kasutab olukorda oma au 
näitamiseks (vt Jh 9:1−3). Me kipume vähemalt ühest neist põhjustest kinni haarama 
ning kasutama seda toimetulekumehhanismina, mis aitab meid rasketest aegadest 
läbi. 

Ent tõsiasi on, et elame patuses maailmas. Neist põhjustest ei pruugi kehtida ükski 
ning väga harva, kui üldse, teame, miks me kannatame. Patul on loomupärased 
tagajärjed, kuid mõnikord tundub, et õelatel läheb hästi. Jumal võib kasutada 
õnnetusi kõva südameni jõudmiseks, aga kas Tal see õnnestub, sõltub täielikult 
igaühest meist. Põlvkondlikud patud ja kaasnev kahju ei ole meie kontrolli all ning 
tundub tihtipeale kõige ebaõiglasemana. Arvatav ustavuse proov või Jumala au 
ilmutamine teistele võib tekitada pahameele, viha või isegi vihkamise tundeid Jumala 
vastu. Ning fakt, et elame patuses maailmas, ei ole meie rahuldamiseks piisav 
põhjus. 

Lõppkokkuvõttes peab usaldama Teda, et Ta viib meid kõige hullematest 
aegadest läbi. me peame uskuma, et Tema korraldab asjad kõige paremini (Rm 
8:28). Ja mõnikord peame usaldama Teda piisavalt, et jätta vastuseta küsimus „Miks 
mina?“. Kui õpime Teda tundma ja armastama, kasvab meie usaldus ning me 
mõistame, et ühel päeval saavad kõik meie küsimused vastuse ja kõik asjad aetakse 
korda. 

VASTA 

1. Kuidas vastaksid sa kellelgi, kes küsib, mis on tema enda või tema lähedase 
inimese kannatuste põhjus? 

2. Kuidas saad teenida kedagi, kelle „Miks mina?“ küsimus on muutunud vimmaks 
ja vihaks Jumala vastu? 
 
Kolmapäev, 9. november 
Sarah Holloway (Collegedale, Tennessee, USA) 

Praktiline juhend. Ahastuses viibides 

Ii 8, 11 

Kannatused on maailmas eksisteerinud alates keelatud vilja esimesest 
hammustusest. Mõnikord on patt toonud kaasa karistuse. Meenuta veeuputust, 
Soodomat ja Gomorrat ning neid, kes mässasid Moosese vastu (1Ms 6−8; 18; 4Ms 
16). Kuigi kannatused ei ole alati karistus, oli arvamus, et halvad asjad juhtuvad 
halbadele ja head headele inimestele, Iiobi sõprade hulgas valdav. Nad teadsid, et 
Jumal on õiglane, nii et kui nad nägid Iiobit kannatamas, oletasid nad, et teda 
karistatakse millegi eest, mida ta on teinud (Ii 8:5, 6; 11:13−20). 
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Iiobi sõprade sõnad tegid haiget. … Nad oleksid pidanud mõistma, et 
nad ei saa mõnest Jumala teguviisist aru. 

Isegi tänapäeval kaldume arvama, et headele inimestele ei tohiks halbu asju 
juhtuda. Kuid need juhtuvad. Kuidas me siis kannatustega toime tuleme? Kuidas 
tuleme toime kahe-aastasega, kellel on leukeemia? Kuidas tuleme toime 
katastroofidega, mis hävitavad inimeste elu või vara? Järgnevalt mõned ideed, 
kuidas Iiobi raamat saab aidata meil raskete oludega toime tulla. 

Kui sõbrad kannatavad, ole ettevaatlik, mida sa neile ütled. Iiobi sõbrad näitavad 
mõnes mõttes parimat eeskuju, mida ei tohi öelda kellelegi, kellel on raske aeg. Nii 
Eliifas kui ka Soofar keeldusid Iiobi süütust uskumast, seega käskisid nad tal 
pöörduda Jumala poole ja kõik saab korda. Ja nagu see poleks piisavalt halb olnud, 
ütlesid nad ka, et tema lapsed said selle, mille olid ära teeninud, ja et ta pilkab 
Jumalat (Ii 8:4−7; 11). 

Mõnikord on parem üldse mitte midagi öelda. Iiobi sõprade sõnad tegid haiget. 
Sõbrad oleksid võinud Iiobit osast kurbusest säästa, kui nad oleksid võtnud 
südamesse seda, mida Soofar ütles Jumala mõistatuslike asjade kohta. Nad oleksid 
pidanud mõistma, et nad ei saa mõnest Jumala teguviisist aru. 

Pea meeles, et on olemas suurem plaan. Iiob ei teadnud, mis toimus taevas. Ta ei 
teadnud, et sellel katsumusel oli suurem eesmärk. Kui meil või meie lähedastel on 
raske aeg, siis on kasulik meeles pidada, et Jumal hoolitseb meie eest ja et kui me 
kannatame, siis peab sellel olema hea põhjus. 

VASTA 

1. Mis on olnud lohutav ja abistav sinu jaoks rasketel aegadel sinu elus? 

2. Missugused teised head inimesed Piiblis kannatasid? Kuidas kasutas Jumal 
nende kogemusi heal otstarbel? 
 
Neljapäev, 10. november 
Cheryl Woolsey Des Jarlais (Ronan, Montana, USA) 

Arvamus. Aeg karistuseks 

1Ms 19; Km 19, 20; Js 45:23; 2Pt 3; Rm 14:11 

Praegusel ajal on karistusele mõtlemine ebapopulaarne. Kas Jumalal on tõesti 
ootused inimeste sotsiaalse, seksuaalse ja isikliku käitumise osas? Ta ei saalinud 
kindla peale seda, mis toimus Soodomas ja Gomorras. Samuti ei sallinud Ta sarnase 
käitumisviisi kaitsmist Benjamini suguharu poolt Gibeas ning Ta lubas Iisraelil 
kannatada selle eest, et nad olid lasknud asjadel nii halvaks minna. Jah, Jumal peab 
inimesi ja kogukond vastutavaks selle eest, mida nad lubavad juhtuda. Ta karistab ka 
mitte üksnes inimesi ja kogukond nende ebamoraalsuse eest, vaid ka rahvaid (1Ms 
19; Km 19, 20). 

Iiob soovis kuulda julguse, usu ja lootuse sõnu. 

Peetrus meenutab, et veeuputus saadeti kohtuotsusena puhastama maad ning et 
Jumala viimaseks kohtupäevaks on varuks tuli (2Pt 3). See on hea uudis neile, kes ei 
soovi elada läbi igaviku patu jubedate tagajärgedega. Kui imeline on teada, et 
Jumalal ei ole üksnes vägi, vaid ka tahtmine tuua iga headuse ja kurjuse küsimus 
kohtulaua ette, kus saab kõigile universumis selgeks, mis on õiglane ja õige. Siis 
kummardavad kõik, isegi Saatan ja tema järelkäijad, ning tunnistavad, et Issand on 
Jumal ja et Tema teed on õiged (Js 45:23; Rm 14:11). Alles siis, kui kõik meie 
küsimused on selged, alles siis, kui see laastatud planeet ja kõik, kes on otsustanud 
jääda vastuhaku juurde, on tuhaks saanud, saavad uued taevad ja uus maa meie 
igaveseks koduks. 

Iiobi sõpradel oli õigus, et kohtumõistmine on Jumala plaan igavese rahu 
toomiseks. Kuid nad panid mööda kõige tähtsamas punktis – nemad ei olnud 
kohtumõistjad. Nad ei tundnud Iiobit nii, nagu Jumal tundis. Nad ei mõistnud kõiki 
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asjaolusid. Nende asi ei olnud otsustada Iiobit süüdistada ja talle kannatusi lisada. 
Iiob vajas nende armastust ja kaastunnet. Tal soovis, et nad oleksid osutanud 
Jumalale kui armastavale Päästjale, kes lohutab ja toetab teda tema kannatustes. 
Iiob soovis kuulda julguse, usu ja lootuse sõnu. Ta soovis kuulda Jumalast, kes on 
kõike teadev, kõiki armastav ja täielikult õiglane selles, kuidas Ta kohtleb patu 
põhjustatud kannatusi ja tragöödiaid. 

Me kõik vajame seesuguseid sõpru. 

VASTA 

1. Kas on keegi, kes on kannatamas ja vajab sinu armastust? 

2. Kuidas saab Jumal tegeleda patuga ja olla siiski universumi suhtes õiglane? 

3. Iiobi sõbrad uskusid, et Jumal karistab Iiobit. Kuna tema kannatused ei olnud 
karistus, kuidas selgitaksid seda Iiobi sõpradele? 

 
Reede, 11. november 
Tim Lale (Silver Spring, Maryland, USA) 

Uurimine. Kohtupäev tuleb 

Ii 11:7, 8 

KOKKUVÕTE 

„Kättemaksev kohtumõistmine“ on see kohtumõistmine, mida Jumal peab patu 
otseseks karistamiseks enda määratud ajal. Iiobi sõbrad, eriti Bildad ja Soofar 
uskusid, et Jumala kohtumõistmine on kättemaksev kogu aeg. Üks Iiobi raamatu 
peamistest tõdedest on, et see arusaam on täiesti vale. Kui Jumal karistaks iga 
inimest iga patu eest kohe, kui patt sooritatakse, oleksime ühe päevaga surnud. 
Põhjus, miks oleme veel elus, on see, et Jumal näitab meie suhtes üles halastust 
kuni ajani, mille Ta määrab kohtuotsuse täideviimiseks. Kuna Ta on armastus, võib 
selle ülesande täielikult Temale jätta. Õigupoolest me lausa peame seda tegema. 

TEGEVUSED 

 Koosta infogramm Jumala kohtumõistmise kohta. Uuri Pühakirjast 
kohtumõistmise tüüpe, aegu, inimgruppe ja tingimusi ning kujuta seda graafiliselt, 
et suurendada oma arusaamist ja jagada seda hingamispäevakooli 
klassikaaslastega (ja pahaaimamatute võõrastega). 

 Loo Taaveti stiilis psalm (nt nagu Psalmid 36, 103, 116), kui mõtled palvemeeles, 
mis on Jumala kohtumõistmine ja mida tähendab see sinule kui Tema lapsele. 
Võta see hingamispäevakooli kaasa. 

 Filmi ja monteeri video, milles esitad inimestele küsimusi Jumala kohtumõistmise 
kohta. Esita ausaid, kuid tundlikke küsimusi niisugustel teemadel, nagu näiteks 
mille ja kelle üle mõistetakse kohut, miks Jumal kohtu kokku kutsub ja mida nad 
sellest arvavad. Postita video internetti ja jälgi selle kommentaare. 

 Koosta pattude punktitabel, kus on kirjas sinu tuttavateinimeste arusaamad. Mõtle 
välja pattude „halbuse“ punktiarvestussüsteem ja palu inimestel välja pakkuda 
kohtuotsused ja järjestada pattude punktid selle alusel, kui halvaks nad patte 
peavad. 

 Palveta ja pea päevikut oma arusaamise kohta kohtumõistmisest igal tuleva 
nädala päeval. Tegele teemaga nii palju päevi, kui vaja, et jõuda selgele ja 
kindlale arusaamisel sellest, mida Jumal kohtumõistmisel teeb. 
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