Karu ja mesi
Vajalik: Suur mängukaru, meepurk ja mesilane.
Seo ühel lapsel silmad kinni ja anna lusikaga mett suhu.
Mis see on? Mesi! (Näita meepurki.) Kuidas maitses? Magus ja samas väga tervislik. Kas teate kedagi, kellele mesi väga maitseb? Karu! (Näita karu.) Karu on mee järgi väga maias! (Tõsta karu mee juurde.)
Piiblis on Jumala Sõna võrreldud meega: “Jumala Sõna on enam kui mesi mu suule” Ps 119:103. Meil peaks
olema Jumala Sõna järgi samasugune igatsus ja nälg nagu karul mee järele. Kujutage endale ette karu, kes istub
ükskõikse näoga meepoti kõrval (Aseta karu seljaga meepoti poole.) ja pole üldse meest huvitatud – see karu on siis
ilmselt haige.
Kuid tihti tuleb ette seda, et me kristlastena istume Jumala Sõna “meepoti” juures ilma igatsuse ja näljata selle
järele. Võib-olla käid sinagi pühapäevakoolis lihtsalt harjumusest või kohustusest, ilma tõelise igatsuseta Jumala
ja Tema Sõna järele?
Mida teha, kui puudub isu? Tuleb minna arsti juurde, kes isutuse põhjuse välja selgitab! Meil tuleb paluda Jumala
abi. Võib-olla on mõni patt vahele tulnud, mis on isu ära võtnud. Siis tuleks see Jumalalt andeks paluda. Kui meie suhe
Jumalaga on korras, taastub tervis ja isu Tema Sõna järele tuleb tagasi.
Mida karu peab mee kättesaamiseks tegema? Kas ta tellib selle lihtsalt endale postiga koopasse? Ei, ta peab selle
järele ise minema – ta peab ise vaeva nägema, takistusi ületama. Üks takistustest, millega tal tegemist tuleb teha
on selline torkaja – (Näita mesilast.) kes püüab karu meest eemale hoida.
Sinulgi võib ümber olla selliseid torkajaid, kellele ei meeldi, et sa pühapäevakoolis käid, Piiblit loed või palvetad. Aga kas karu jätab sellepärast mee söömata, et mõni mesilane teda ähvardab? Ei! Ära sinagi jäta Jumala
Sõna, sest “Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?” (Rm 8:31).
Selleks algavaks pühapäevakooliaastaks soovin sulle sellist isu Jumala Sõna järgi nagu karul on mee järgi.
Samuti olgu sul kannatlikku meelt, et hakkama saada ka nende torkajatega.
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