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Lasteloengud 

Järgivad Jeesust  
vaatamata takistustele



 2021/11 MEIE AEG    25

Jumalal  
on teile  
eriline 
ülesanne!
Ja mulle öeldi: „Sa pead jälle ennustama 
rahvaste ja paganate ja keelte ja paljude 
kuningate kohta!” Ilmutuse 10:11

Oht Alaskal

Terve Nome linn Alaskal oli ohus. See juhtus 
1925. aastal ja Nome linnas, mis asub polaar-
joone lähedal, oli ainult üks arst.

„Ma usun, et teie lapsel on mandlipõletik,“ ütles 
dr Curtis Welch mitmele lapsevanemale. Aga mida 
rohkem sarnaste sümptomitega juhtumeid saabus, 
mõtles ta, kas ta võib eksida. Kui inimesed hakkasid 
surema, teadis ta tõde: linna oli hiilinud surmava 
haiguse epideemia, difteeria.

„Meie kohalik ravimivaru on kasutamiseks liiga 
vana,“ selgitas dr Welch. Ja lähim ravim, mida saa-
nuks kasutada, oli sadade miilide kaugusel! Nome 
oli täielikult ümbritsetud jääga, nii et laevadest pol-
nuks mingit kasu. Vähesed lennukid, mis võinuks 
reisi teha, olid talveks lahti võetud. Ja mootorsaane 
polnud veel leiutatud!

Dr Welch saatis meeleheitliku telegrammi 
sõnumi asjakohastele ametivõimudele: „DIFTEE-
RIAEPIDEEMIA ON PEAAEGU (KINDLASTI) SIIN. 
MUL ON HÄDASTI VAJA ÜKS MILJON ÜHIKUT 
DIFTEERIARAVIMIT.“

Vahepeal, siiski sadade miilide kaugusel, oli vaja-
lik kogus ravimit lõpuks kokku kogutud. Aga kuidas 
see Nome’i jõuaks? Mees nimega Mark Summers 
soovitas reisida koertekelguga. See oli nende ainus 
lootus jõuda õigeaegselt Nome’i, et vältida kohuta-
vat difteeriapuhangut.

Reis lähtepunktist Nenanast Nome’i oli 1085 
kilomeetrit. Tavaliselt kulus sellise reisi läbimiseks 
umbes 30 päeva. Aga seda oleks vaja oluliselt 
lühendada. Teekond algas koerte ja nende juhti-
dega, need koerad taluvad külmakahjustusi ja ena-
matki. Üle ohtlike mäeahelike ja läbi pimestavate 
lumetormide surusid meeskonnad edasi.

Missioon õnnestus! Kõigi üllatuseks võttis kogu 

I hingamispäev

reis aega vaid viis ja pool päeva! Siiski tuli maksta 
kurba hinda, sest vähemalt viis koera suri.

Lõpuks oli difteeriast põhjustatud surmajuhtu-
meid tol ajal 1300 elanikuga Nome’i linnas vähem 
kui kümme. Ümberkaudsetes piirkondades 10 000. 
Ja kõik tänu elupäästvale missioonile.

Tänane palvemõte
Tänupalve, et Jumal 

kutsub meid Tema lõpuaja 
missioonil osalema.

Palu Jeesust, et Ta 
aitaks sul neid sõnumeid 
paremini mõista ja leida 
viise, kuidas neid teistega 
jagada.

Mõtle sellele
Kas sulle on kunagi antud mõni eri-

line ülesanne? Kui, siis mis see oli?
Mida arvad ideest, et oled osa 

erirühmast, keda kutsutakse aitama 
teistel valmistuda Jeesuse teiseks 
tulekuks?!
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Tänane palvemõte
Palu Jumalal näidata, 

mida evangeelium tegelikult 
tähendab.

Palu, et oleksid valmis  
evangeeliumi jagama siis, kui 
on õige aeg. 

Mõtle sellele
Kuidas te seletaksite evangeeliumi 

ühe või kahe lausega?
Kas mõte jagada rõõmusõnumit 

Jeesuse armastusest ja päästest teki-
tab teis ebamugavust?

Kui jah, siis mis võiks teie arvates 
sellist tunnet tekitada?

!

Hea uudis 
kõigile!
„Ma nägin teist inglit keset taevast len-
davat; sellel oli igavene evangeelium, et 
kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad 
ilmamaal – kõigile paganahõimudele ja 
suguharudele ja keeltele ja rahvastele.“ 
Ilmutuse 14:6

Head uudised pargis

Zarital ja Aikol oli igav. „Lähme parki,“ soovitas 
Zarita. Kui nad kohale jõudsid, polnud pargis 
peaaegu kedagi, kui välja arvata kolm poissi, 

kes korjasid kive ja tassisid neid liumäe otsa.
„Mida te teete?“ küsis Zarita poistelt. Aga selle 

asemel et vastata, võttis iga poiss kivi ja sihtis 
sellega tüdrukut. Zarita palus vaikselt Jumalalt 
tarkust.

Millegipärast küsis Zarita põgenemise asemel: 
„Mis teie nimed on?“

Poisid tundusid olevat segaduses.
„Kas sa ei kardagi meid?“ küsis üks neist.
„Natuke, aga ma palusin Jumalat, et Ta oleks 

meiega,“ vastas Zarita.
Nüüd olid kiusajad tõeliselt hämmingus! Nad 

lasid oma laskemoona maha kukkuda ja ronisid 
alla.

Sel ajal tundus Zarita kuulvat häält sosistamas: 
„Räägi neile Jumalast. Nad kuulavad.“ Zarita vaatas 
ringi ja Aiko tundus sama tegevat. Aga mitte kedagi 
teist ei olnud lähedal.

Kolm poissi tulid tüdrukute poole. Nad ütlesid 
Zaritale ja Aikole oma nime.

Varsti rääkisid tüdrukud poistele Jeesusest! Ja 
poisid kuulasid!

Lõpuks palus üks poistest tüdrukutel palvetada. 
Kui nad olid lõpetanud, hakkas poiss palvetama, 
paludes Jeesuselt andestust.

Tagasi kodus ütles Zarita: „Aiko, pargis kuulsin 
oma peas sosinat, mis käskis mul neile poistele 
Jeesusest rääkida.“

Aiko silmad läksid suureks. „Mina ka!“ hüüdis ta.
Kohe tänasid tüdrukud Jumalat, et Ta andis neile 

võimaluse oma häid uudiseid jagada.

pühapäev
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Tänane palvemõte
Palu Jumalat, et Ta aitaks sul 

pöörduda valedest mõtetest ja 
tegudest.

Täna Jeesust Tema muutva 
väe ja armastava andestuse eest.

Mõtle sellele
Kas sinu elus on mõni patt, millest 

tahaksid loobuda?
Mis on need mõned asjad, mis või-

vad panna sind silmi Jeesuselt kõrvale 
vaatama? Kuidas saad seda muuta?!

esmaspäev

Pöördu patust!
„Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest 
tema kohtumõistmise tund on tulnud… 
Ilmutuse 14:7

Tülitekitaja kohtub Jeesusega

Kolm vihast meest tungisid ootamatult 
paika, kus oli Carli isa, adventpastor, 
teistele Jeesusest rääkimas. 

„Teil on siit lahkumiseks aega 10 minutit!“ 
hüüdis üks meestest. Meestel oli relv, nuga ja 
pikk raudkang.

„Me tuleme kümne minuti pärast võitlema!“ 
Sellega pöörasid kolm tülitekitajat ümber ja 
lahkusid.

Mida isa teeb? mõtles Carl. Kas ta lõpetab 
rääkimise ja käsib kõigil lahkuda? Selle asemel 
jätkas isa jutlustamist.

Umbes kümne minuti pärast tulid kolm 
meest tagasi. Carl vaatas nende nägusid. Nüüd 
on nad tõesti vihased, mõtles ta. Aga kui Carl 
oma isa poole vaatas, märkas ta, et midagi 
toimub. Isa vaatas meestele otse silma. Kui ta 
seda tegi, hakkasid mehed värisema, siis taga-
nesid ja lahkusid.

Mõni nädal hiljem toimus lähedal asuvas jões 
ristimine. Sinna ilmus mees, kes oli tookord 
hoidnud pikka raudkangi. Ta tuli isa juurde.

„Pastor,“ ütles ta, „mina tahan ka ristitud 
saada. Aga ma pole veel valmis, sest olen olnud 
väga kuri mees.“

Kas selline mees võib tõesti muutuda ja Jee-
sust teenida? mõtles Carl imestades.

Aga tema hämmastuseks viis isa mõned 
nädalad hiljem selle mehe jõkke ristimisele.

Kui uhke oli Carl oma isa üle ja kui imestunud 
ta oli, mis võib juhtuda, kui inimene valib kur-
jast ära pöörduda ja järgida Jeesust.
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Tänane palvemõte
Palu, et Jumal näitaks sulle 

aina rohkem oma loomise 
imesid. Palu Tema abi, et 
saaksid alati austada Tema 
hingamispäeva.

Mõtle sellele
Miks tahab saatan, et inimesed 

usuksid pigem evolutsiooniteooriat 
kui Jumalat Loojana?

Miks on Jumalale oluline, et inime-
sed pühitseksid seitsmendat päeva, 
hingamispäeva, mitte pühapäeva või 
mõnda muud päeva.

!

teisipäev

Ülista Looja 
Jumalat ja 
austa Tema 
hingamispäeva
„Kummardage teda, kes on teinud taeva ja 
maa ja mere ja vete allikad!” 
Ilmutuse 14:7

Maailma eemalt vaadates

Oli jõuluõhtu ja kolm meest olid kodust 
väga kaugel. Bill, Jim ja Frank ei asunud 
isegi mitte planeedil Maa. Kolm astronauti 

olid Apollo 8 nimelises kosmosekapslis, mis tiirles 
ümber Kuu!

Sealt kaugelt vaadates nägi meeskond valgus-
kiiri üle Maa hiilimas. Päike valgustas seda kauget 
väikest sinist planeeti.

Kolm astronauti olid seda hetke oodanud. 
Astronaut Bill Anders kohendas end ning hakkas 
mikrofoni rääkima: „Me oleme lähenemas Kuu 
päikesetõusule,“ ütles ta, „ja kõigile Maal olevatele 
inimestele on Apollo 8 meeskonnal sõnum.“

Mida küll astronaudid meile öelda tahavad? mõt-
lesid inimesed.

„Alguses lõi Jumal taeva ja maa…“ astronaut 
luges 1. Moosese 1:1, kõige esimest salmi Piiblist! 
Ta jätkas lugemist ning seejärel võttis teine astro-
naut Jim Lovell lugemisjärje üle.

„Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse 
ta nimetas ööks.“ See oli samuti loomisloost – 1. 
Moosese 1:5. Astronaut Lovell jätkas lugemist ja 
järgmisena oli kolmanda meeskonnaliikme kord.

„Ja Jumal ütles: „Veed kogunegu taeva all ühte 
paika, et kuiva näha oleks!“, ja nõnda sündis. Ast-
ronaut Frank Borman jätkas lugemist 1. Moosese 
raamatust: „Ja Jumal nimetas kuiva pinna maaks ja 
veekogu ta nimetas mereks. Ja Jumal nägi, et see oli 
hea.“

Lummatuna imeliselt võrratutest vaadetest, mis 
kosmosest avanesid, tundsid astronaudid tungi 
ülistada kedagi kõrgemat, kedagi suuremat kui 
nemad ise. Astronaut Borman võttis sõnumi kokku: 
„Jumal õnnistagu teid, kõiki teid sellel heal Maal.“ 
Ning Apollo 8 jätkas kuu ümber tiirlemist.
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Tänane palvemõte
Palu Jumalal sulle selgelt 

näidata, milline on õige kogudus. 
Täna Teda, et Ta kaitseb oma 
Sõna, Piiblit, ja on seda teinud 
läbi aegade ning et sa saad seda 
täna lugeda.

Mõtle sellele
Kas sa oled järgnenud kellelegi või 

millelegi, mis on juhtinud sind vales 
suunas? Mida sa nüüd teisiti teeksid?

Kas sul on sõpru või sugulasi, kes 
näivad olevat sellise koguduse liikmed, 
mis ei järgi päriselt kogu Piibli tõde? 
Mis tunde see sinus tekitab?

!

kolmapäev

Hoiduge  
valejumala
teenistusest!
„Veel teine ingel järgnes talle, hüüdes:  
„Langenud, langenud on suur Paabel!““  
Ilmutuse 14:8 

Tongas tõde otsides ja leides

Asipeli elas ühel Vaikse ookeani lõunaosas 
Polüneesia saarel nimega Tonga. Ta oli vali-
nud järgida isaga sama religiooni, kuid nüüd 

olid tal mõned küsimused.
Mõne nädala eest olid kaks meest saarele saabu-

nud ning hakanud korraldama religioosseid koos-
olekuid. Uudishimulikuna osales Asipeli koos oma 
sõbra Manuga koosolekutel. Nad olid vapustatud, 
saades uusi teadmisi Piiblist, millest nad kunagi 
varem kuulnud polnud.

Asipeli ja Manu käisid koosolekul igal õhtul. Kui 
koosolekud lõppesid, oli mõlemal Piiblist palju 
rohkem teadmisi. Kuid üks küsimus kummitas neid 
siiski: kumb siis ikkagi on õige kogudus?

Ühel päeval teatas Asipeli: „Homme saabub 
Austraaliast suur laev. Ma lähen laevale ja küsin 
Jumalalt kedagi, kes oskab vastata minu küsimu-
sele, milline on õige kogudus.

Asipeli jälgis sadamas, kuidas reisijad suurelt lae-
valt lahkusid. Lõpuks nägi ta meest, keda tundis, et 
Jumal on valinud temaga rääkimiseks. „Härra, kas 
te olete kristlane?“ küsis Asipeli.

Mees vastas jahmununa: “Miks? Jah, ma olen 
kristlane – olen baptist. Miks sa küsid?“

Innukas tongalane küsis kiiresti oma küsimuse: 
„Kas te oskate öelda, milline on õige kogudus?“

See reisija oli osalenud mõne viimase kuu jooksul 
piiblitundides ning õppinud Piibli tõdesid. „Kirjuta 
sellele aadressile,“ ütles ta Asipelile. „Nemad ütle-
vad sulle, milline on õige kogudus.“ Asipeli leidis 
pliiatsi ja kirjutas aadressi, mille mees talle andnud 
oli, üles. Ta hakkas kirja teel piibliõppes osalema. 
Asipeli õppis Jumala tõelise koguduse kohta, selle 
koguduse kohta, mis uskus Jeesusesse ja mis pidas 
kõiki kümmet käsku, kaasa arvatud seitsmenda 
päeva hingamispäeva.

Üsna pea said Asipeli ja Manu ristitud seits-
menda päeva adventistide kogudusse. See on  

tõeliselt imepärane, kuidas Jumal juhib, kui kut-
sume Teda oma ellu.*

* Kohandatud lugu Walter Scraggilt, „Vabandust, härra, 
missugune on tõeline kogudus?“, 1966
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neljapäev

Tänane palvemõte
Täna Jumalat paljude näi-

dete eest, kus inimesed jäävad 
oma usus kindlaks tagajärge-
dest hoolimata. Palu julgust 
sarnaseks käitumiseks.

Mõtle sellele
Milliseid tundeid tekitab mõte, et 

sind võidakse usu pärast karistada?
Kas sulle meenub mõni piib-

lilugu, kus inimesi nende usu pärast 
karistati?!

Hoia Piiblist 
kinni
„Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes 
suure häälega: „Kui keegi kummardab met-
salist ja tema kuju ning võtab tema märgi 
oma otsaette või oma käe peale.““ 
Ilmutuse 14:9

Hingamispäeval peidus

Üksteist inimest kogunesid varjulises kohas 
jõe kaldal Lõuna-Euroopas. Seal riigis 
ähvardati seitsmenda päeva adventiste 

vägivallaga. Jultunud rahvahulk kuulis ristimisest 
ning ründas vastristituid. Kahjuks hukkus rünnaku 
käigus kahe lapse ema.

Naisel oli kaks last, 10-aastane Alex ja 8-aastane 
Marie. Sugulastel õnnestus leida neile kasupere. 

Esimesel hingamispäeval uues kodus läksid Alex 
ja Marie peale hommikusööki õue ning peitsid end 
suurde heinakuhja, kus nad õppisid hingamispäe-
vakooli õppetükki ja lugesid Piiblit. Kui nad tuppa 
tulid, andis maja peremees neile naha peale. 

Järgneval hingamispäeval veetsid nad päeva 
metsas. Kui nad naasid, kordus sama mis eelmi-
selgi korral: kasuisa andis neile peksa. Kolmandal 
hingamispäeval takistasid kasuvanemad lapsi 
metsa minemast. Naabrid tulid külla just samal ajal, 
kui mees Alexit ja Mariet lõi. Hiljem teatasid naab-
rid juhtunust vastavatele ametivõimudele. Kasuva-
nemad arreteeriti.

Kui saabus aeg kasuvanematele karistus mää-
rata, ütles kohtunik karmilt: „Teid pekstakse sama-
moodi, nagu te peksite neid lapsi!“

Alex tõusis püsti ning lausus: „Kohtunik, palun 
ärge pekske neid. See on tõsi, et nad peksid nii 
mind kui ka mu õde hingamispäeva pidamise eest. 
Aga peksa saada on väga valus. Me teame. Uues 
Testamendis on kirjas, et armastaksime oma vaen-
lasi ning palvetaksime nende eest.“

Kohtuniku süda pehmenes. Ta ei määranud 
kasuvanematele esialgset karistust, vaid lasi neil 
allkirjastada lubaduse, et nad ei kiusa enam kunagi 
lapsi nende usu pärast.

Varsti peale neid sündmusi hakkas kasuisa koos 
kohaliku adventistiga Piiblit õppima ning ta ristiti. 
Mehe muutunud elu üle ei olnud keegi õnnelikum 
kui Alex ja Marie.*

* Kohandatud Barbara Westphali jutust „Palun ärge pekske 
neid“, 1965
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reede

Tänane palvemõte
Täna Jumalat sulle antud 

vabaduse eest uskuda. Palu, et 
Ta õpetaks sind oma armas-
tuse suurusest aru saama ning 
kuidas see kaotab kõik hirmud, 
mis võivad lõpukohtule mõeldes 
tekkida. 

Mõtle sellele
Milliseid vaimulikke valesid inime-

sed usuvad?
Miks on sinu arvates oluline, et 

Jumala lõpukohus aset leiab?!

Jumala  
armastus 
võidab
„Siis ta saab juua Jumala raevu viina“  
Ilmutuse 14:10

Mürgitatud jook

Peruu talunik Eustorgio vihkas adventiste 
rohkem kui midagi muud. Täna õhtul kutsub 
ta adventisti õhtusöögile, aga mitte selleks, 

et head toitu pakkuda, vaid ta kavatseb teda hoopis 
mürgitada. 

„See lõhnab hästi!“ ütles adventist Eustorgio 
onni astudes. „Mul on nii hea meel, et sa mind 
kutsusid,“ jätkas ta. „Mul on sulle nii palju rääkida 
sellest ajast, kui olen Jeesuse enda ellu palunud.“

„See kõlab hästi,“ valetas Eustorgio. „Räägi mulle 
sellest siis, kui oleme sööma asunud.“ Kaks meest 
istusid maha, et süüa lihtsat toitu riisist ja ubadest. 
Nende ees olid klaasid jookidega. Adventisti ees 
olevas joogis olid väikesed lilled ning surmav mürk.

Adventist langetas palveks pea, et Jumalat toidu 
eest tänada. Peagi võttis ta mahlaklaasi ning tüh-
jendas selle ühekorraga. „Ah, see oli väga maitsev!“ 
ütles ta. „Papaiamahl on mu lemmik!“

„Ma tegin selle just sinu peale mõeldes,“ lau-
sus Eustorgio õela naeratusega. Varsti kukub see 
adventist kokku ja sureb, mõtles ta endamisi.

Minutid möödusid ning külalisega ei juhtunud 
midagi. Eustorgio hakkas närviliselt oma toolil 
nihelema. Möödus kaks tundi ning adventist nautis 
oma einet ning rääkis Jumala armastusest.

Viimaks ta tõusis, et lahkuda, kutsudes võõrus-
tajat hingamispäeval jumalateenistusele. Kui mees 
oli läinud, langes Eustorgio oma onnis põlvedele. 
Värisedes mõtles ta, kuidas saab see mees veel elus 
olla. Kas ta on mingi võlur? Või äkki kõik see, mida 
ta Jumalast rääkis on tõsi!

„Oh, Issand, adventisti Jumal,“ sosistas Eustor-
gio, „nüüd ma näen, et sa oled tõeline ning sul on 
vägi päästa. Palun, päästa ka mind!“*

* Kohandatud Juliana Marini jutust „Õnnistatud mürk“, 2009
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II hingamispäev

See, mis jääb
„Siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoia-
vad alal Jumala käske ja Jeesuse usku!“ 
Ilmutuse 14:12

Kahe loo väljakutse
Mõtle, mis on nendes kahes loos sarnast.

Lugu 1
Nadia magamistoa vaip oli luitunud ning ta 

vanemad lubasid tal uue valida. „Oh, mulle meel-
dib see!“ ütles ta, näidates roosa vaibarulli poole. 
Ema ja isa nõustusid.

Müüja ütles: „See on väga populaarne vaip. 
Õigupoolest on see väike rull jääk suurest rullist. 
Hea uudis on see, et ma saan selle teile odava-
malt müüa!“

Lugu 2
Eelija põgenes kurja kuninganna Iisebeli eest. 

Väsinuna varjus ta koopasse, et seal ööbida. Ta 
tundis ennast väga üksikuna!

Äkitselt kuulis ta häält! „Mis sa siin teed, 
Eelija?“ Jumal rääkis temaga!

„Issand, vägede Jumal,“ vastas Eelija. „Ma olen 
sind alati teeninud nii hästi, kui suudan. Iisraeli 
lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on kisku-
nud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud 
sinu prohvetid. Mina üksi olen jäänud ja nad 
püüavad võtta mu hinge!“

Jumal teadis, et Eelija ei olnud ainus, kes tõelist 
Jumalat teenib. Ta ütles Eelijale: „Aga ma jätan Iis-
raelis üle 7000: kõik põlved, mis ei ole nõtkunud 
Baali ees.“ (1. Kuningate 19:9–18)

Tänane palvemõte
Palu Jumalal näidata sulle 

selgelt oma lõpuaja kogudust. 
Palu, et Ta kingiks sulle alati 
julgust järgida Jeesust ning 
kümmet käsku. 

Mõtle sellele
Milliseid eeskujusid jääk-rahvast 

Piiblis sulle meenub? Vihje: see 
grupp keeldus kummardamast hiig-
laslikku kuldset kuju.

Millised kohustused kaasnevad 
sellega, kui keegi kuulub Jumala vii-
mase aja jäägikoguduse hulka?

!


