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JÄRELDA
Hingamispäev Jumala kummardamiseks on mõeldud olema rõõmus pidupäev, 

mis hindab Jumala loomistööd ja Tema lunastavat armu. See peaks olema tunnis-
tus teistele ja õnnistus igale jumalakummardajale. Jumala kummardamine hin-
gamispäeval peaks kõnelema täielikust kuulekuses alistumisest Jumala Sõnale 
ning Tema võimsa kohalolu tunnetamisest looduses. Kummardamine peaks pee-
geldama, et hingamispäev on Jumala ja inimkonna vaheline märk sellest, et meie 
ustavus kuulub Temale. Ta soovib, et me räägiksime Talle oma hirmudest ja rõõ-
mudest ning otsiksime viise, kuidas muuta kummardamine kõigi jaoks sisukaks. 
Hingamispäev on ka aeg head teha. Jumala teenimine hingamispäeval jätkub tae-
vas ja uueksloodud maal.

MÕTLE JÄRELE
• Visanda silme ette kuus erinevat nägu, kaasa arvatud sinu oma (aafriklane, 

eurooplane, hiinlane, eestlane, eskimo, indiaanlane) ning kujuta ette, et need “ini-
mesed” on sinu koguduse ainsad liikmed. Kirjuta ritta asju, mida saaksid teha, et 
muuta nende jaoks hingamispäevane jumalateenistus rõõmuks.

• Vaata Peakonverentsi istungjärku Atlantas, Georgia osariigis USAs. Igast 
rahvusest inimesed rääkisid oma rõõmust, mida nad kogesid hingamispäeva 
hommikusel ja õhtusel jumalateenistusel. Kasuta neid kogemusi selleks, et ette 
kujutada hingamispäeva pidamist taevas.

• Mõtiskle hingamispäeva kohta antud korralduste üle (2Ms 20:8-11 ja 1Ms 
2:1-3). Millist infot pakuvad need meile Jumala kummardamise kaudu Jumalaga 
saadavast suhtest?

• Pane ritta seitse sarnast joogi- või katseklaasi. Nummerda nad ära (1-7) ja 
täida poolest saadik veega. Lisa seitsmendasse klaasi suhkrut ja lahusta see ära. 
Muuda suvaliselt klaaside järjekorda. Kirjelda klassile seitsmenda klaasi sisu ja 
palu kellelgi see leida. Kasuta seda katset selleks, et selgitada hingamispäeva eri-
lisust.

• Oleta, et ühe tavalise koguduse ühise söögisaali sissepääs on ainult 3 jalga 
kõrge. Kogu toit tuleb süüa selles ruumis. Ühel külastajate salgakesel, kes usub 
Jumalat, on oma kultuuris selline reegel, et saali sisseastumisel ei tohi pead kum-
mardada. Juhul, kui see saal kujutab hingamispäevast Jumala õnnistust, kuidas 
aitaksid sa sellele salgakesel mõista, kui tähtis on ka neil saada osa sellest õnnis-
tusest?

• Võta kaks väikest istutuspotti. Täida üks neist kuiva liivaga ja teine viljaka 
niiske mullaga. Juhul, kui kumbki neist kujutaks hingamispäevast jumalakum-
mardamist ja sina oleksid seeme, siis millises potis valiksid sina kasvada? Miks?

• Hangi kolm pilti seitsmenda päeva adventistide kirikutest: üks on ehitus-
likust küljest kehvake, teine keskmine ja kolmas suurepärane. Küsi klassi käest, 
millises neist valiksid nemad osaleda. Siis arutlege selle üle, mis teeb kirikust õn-
neliku jumalateenistuse paiga.

SEOSTA
Kristuse tähendamissõnad, lk 25-27, Patriarhid ja prohvetid, lk 48-50. Walton 

J. Brown, Home At Last, lk-d 83-86.
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Hingamispäev ja Jumala ülistamine
“Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma 
Looja palge ette! Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa 
rahvas ja lambad, kes on tema käe all” (Ps 95:6, 7).

Hingamispäev, 9. juuli

Kummardamise kese
Sissejuhatus — 2Ms 31:13; Ps 95:6, 7; Hs 20:12

Mäletan, et laulsime hingamispäevakoolis: “Hingamispäev on rõõmupäev… 
rõõmupäev. Tunnen rõõmu ma igast hingamispäevast.” Lapsena olin õnnelik selle 
üle, et hingamispäeval ei tulnud teha neid tüütuid kodutöid. Hingamispäeval pa-
nin selga oma parimad riided ja sõin paremat toitu. Suuremaks kasvades taipasin, 
et hingamispäev on rõõmupäev sellepärast, et on olemas Keegi, kes lunastab mind 
pattudest ja kes lõi selle maailma, kus ma elan. Suurepärane on panna mängima 
ülistuslaulud ja klõpsata ette evangeeliumi kanal siis, kui päike reede õhtul loojub, 
kuid meil võivad kõik need võimalused olla, ja ometigi ei pruugi me tegelikult Ju-
malat kummardada. Peame pöörduma südamest lähtuva kummardamise juurde, 
et mõista, millest üldse jutt käib. Jutt käib Jeesusest! Loe Ps 95:6, 7.

Me saame muuta Jeesuse oma jumalakummardamise keskmeks ainult siis, kui 
me alistame ennast täielikult Temale sõnakuulmises ja teeme maailmale teata-
vaks, et oleme ustavad oma Valmistajale. Meie kummardamine ja hingamispäeva 
pidamine on sümbolid Temas olevast meie päästest. Meie jumalakummardamine 
on märk meie pühitsemisest ning sümbol meie truudusekohustusest oma Val-
mistaja suhtes. 2Ms 31:13 ja Hs 20:12 meenutavad meile, et hingamispäev on 
märk Jumala ja Tema rahva vahel. Ta rajas hingamispäeva kõikidele inimestele 
mälestusmärgiks loomisest; ja Ta nõuab, et me peaksime hingamispäeva puhke- 
ja jumalakummardamispäevaks. Hingamispäev peaks olema meeldiva suhtlemise 
päev Temaga ja üksteisega.

Hingamispäeva pidamine on siiski enamat kui kirikus käimine. See peegeldab 
sinu isiklikku suhet Kristusega. Liiga sageli kasutame hingamispäeva selleks, et 
eristada seitsmenda päeva adventiste teistest uskkondadest ning seega ei õnnes-
tu meil seostada hingamispäeva tõelise jumalakummardamise ja põhjustega, miks 
me peame hingamispäeva pühaks. Miks mitte näidata maailmale tõelist põhjust, 
miks eraldada 24 tundi ainult Kristusele? Võibolla siis, kui hingamispäeva pida-
misest paistab meie naabritele ja sõpradele välja suurem rõõm ja tõeline südamest 
lähtuv jumalakummardamine, tahaksid nemadki osa saada rõõmust, mida oleme 
leidnud Kristuses.



22 3. õppetükk, 9. – 16. juuli

Kui sa sel nädalal õpid, mõtle järgmiste asjade üle: (1) Miks sa hingamispäeva 
pead? (2) Milliseid muudatusi saad oma elus ette võtta selleks, et Kristust tegeli-
kult Tema pühal päeval austada? (3) Kuidas saad aidata teistel häälestuda paremi-
ni sellisele jumalakummardamisele, mida lunastatutelt oodatakse?

Helyne Frederick, Mt. Rose, Grenada

Saatesõna: “Hingamispäeva pidamine on siiski enamat kui kirikus käimine.”

Pühapäev, 10. juuli

Oma Lähte äratundmine
Logos — 2Ms 20:4-11; 5Ms 5:15; Js 44:95-20; Mt 11:23-30; Rm 6:16-23

Loe Ilm 14:7 ja Ps 100:3. Meie side Jumalaga on kinni tõsiasjas, et Tema tegi 
meid, kuid see pole inimkonna kohta veel lõplik lugu. Kõik käesoleva nädala piib-
lisalmid tuletavad meile meelde meie päritolu: Looja Jumalat, kellel on ülim voli 
meie üle ja kes üksnes on väärt meie austust. Tänased salmid toovad esile meie 
täieliku eluloo: meie lähtepunkti, raja, meie suurima ohu ja sellest väljapääsu.

Meie lähe (2Ms 20:11)
Hingamispäeva käsk Moosese teises raamatus viib meid tagasi päris algusesse, 

aega, mil meie Valmistaja tegutses Maa loomisel ja kujundas siia elu. “Kuue päe-
vaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on” (2Ms 20:11). 1Ms näitab, 
et Jumala poolt lausutud sõna võtab kuju. Tema sõnad vormivad reaalsuse – ning 
Tema loovast kavatsusest saab ilmsiks kogu elu. “Saagu valgus!… Saagu laotus 
vete vahele ja see lahutagu veed vetest!… Maast tärgaku haljas rohi!” Meiegi tule-
me esile Jumala mõttest ja südamest, kui Ta võtab mulla ja küljeluu, vormib neid 
ning annab neile mehe ja naise kuju (1Ms 26, 27). Me oleme olemas sellepärast, et 
Jumal meid tegi; ja sellepärast, et Ta tegi meid Tema näo järgi, oleme Tema omad.

Rada (5Ms 5:15)
Oleme Jumala omad, ja Ta ei lase meid Eedeni aiast välja siiski ise ohje hoid-

mata. Juhul, kui mingisugune kosmiline kaamera oleks salvestanud meie ajaloo, 
näidanuks see inimkonna suundumist Eedenist Mesopotaamia ja Ida-Aafrika del-
taaladele ja tasandikele, Aafrika mandri lõunaossa, Aasiasse idas ja Vahemereni 
põhjas (1Ms 10). Aiast tõime me kaas kogu oma loovuse ja jõu, millega Jumal 
meid varustas, kuid samas tõime kaasa ka oma süü, kaitsetuse, hirmud ja suutlik-
kuse vägivallaks. Kunstid ja teadused õitsesid kõrvu mõrvade, laastamise ja orjas-
tamisega – ka meie kõige arenenumates tsivilisatsioonides.

5Ms kaastekst meenutab meile, et ehkki me sündisime Jumala käe all, said 
meist loovad, kuritarvitajad ja andekad orjad. Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptu-
semaal ja et Issand, su Jumal, tõi sind sealt välja vägeva käega, ja väljasirutatud 
käsivarrega; sellepärast on Issand, su Jumal, käskinud sind pidada hingamispäe-
va” (5Ms 5:15). Heebrealaste jaoks, kes öeldut kuulsid, pakkus hingamispäev va-
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mine või jutluse kuulamine ja siis isikliku elurütmi juurde tagasi pöördumine. 
Koguduse-siseselt on paljude koguduseliikmete jaoks normaalne üksteist tervita-
da. Lisaks sellele ülistame Jumalat muusika, palvete ja jutluste kaudu. Usun aga 
siiski, et hingamispäeval Jumala kummardamine ulatub neist kommetest palju 
kaugemale. Mõtiskle selle üle: “Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, 
ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi” (Lk 4:16). Tähelepa-
nu väärib, et Jeesusel oli harjumus (komme) hingamispäeval sünagoogis Jumalat 
teenida, kuid mitte ainult – Ta esitas sellesama jumalakummardamisega ka välja-
kutse Juuda juhtide kommetele. Sageli lõi ta selle pihta siis, kui tegi hingamispäe-
val head. Meiegi peaksime järgima Jeesuse eeskuju. Loe salmid 17-28.

Osana hingamispäevasest jumalateenistusest oli apostlitel komme võtta osa 
kogunemistest sünagoogis ja jutlustada. Ap 13:14, 42, 44 ja 17:2 ning 18:4 val-
gustavad seda kommet. Eriti oli Paulusel kombeks jutlustada hingamispäeval 
juutide sünagoogides. Kui vaatame eespool nimetatud Jeesuse ja apostlite ju-
malakummardamise näiteid edasi, näeme, et jumalakummardamine oli midagi 
rohkemat kui vaid sünagoogis käimine. See oli ka maailmani jõudmine, haigete 
tervistamine, vajaduses olijate eest hoolekandmine ning aja võtmine, et looduses 
jälgida Jumala loomingut.

Hingamispäevane jumalakummardamine ei vaja tingimata fi kseeritud rutiini. 
Peaksime aga siiski siduma ennast ühe missiooniga, milleks on: mitte kunagi kao-
tada silmist tõsiasja, et me kummardame oma Loojat ja juhime teisi Tema juurde. 
Meil on vaja astuda samu samme, mida astusid apostlid: minna loodusesse, leida 
vaikne palvepaik (Ap 16:13) ning jagada häid sõnumeid Kristusest hingamispäe-
val. Kaalutletud ja palvemeelne olek lubab meil viia oma jumalateenimine nen-
deni, kes vajavad ja selliselt levitada häid sõnumeid päästest. Meid kutsutakse 
aeg-ajalt üles astuma välja kommetest, mida oleme loonud, ning järgima Jeesuse 
ja Tema apostlite hingamispäevase jumalakummardamise eeskuju.

REAGEERI
1. Mida pead sina oluliseks küljeks hingamispäevases kummardamises?
2. Milliseid mõningaid erinevaid vorme esitab Piibel hingamispäevase juma-

lakummardamise kohta?
3. Kirjuta mõned loovad võimalused, mil moel saad kasutada hingamispäeva 

ajana Jumalast tunnistamiseks.

Raul Peters, Fort Worth, Texas, USA

Saatesõna: “Hingamispäevane jumalakummardamine ei vaja tingimata fi kseeritud 
rutiini.”

Reede, 15. juuli

Sisukas jumalakummardamine
Uuring — 1Ms 2:1-3
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ma meie suhet ja sidet Jumalaga. Tema on meie Valmistaja ja “väga kiidetav” 
(PS 48:2; 96:4; 145:3). Päevadel, mil kõik läheb libedasti ja meie tundetaevas on 
päikeseline ja hele, võib jumalakummardamine olla ülistus ja tänu. Neil päeva-
del aga, kui elutormid meid piitsutavad, võib jumalakummardamine sisaldada 
kisendamist Issanda poole palves ja anumises. Issand soovib, et me räägiksime 
Temaga nagu me räägime oma sõbraga. Ta tahab, et me jagaksime Temaga oma 
sisimaid mõtteid, oma äärmisi vajadusi, meie ees seisvaid väljakutseid, oma nõr-
kust ja oma rõõme.

Jumal soovib, et meie hingamispäeva pidamine oleks eriliselt sisukas koge-
mus. Hingamispäev peaks meid kosutama ja karastama uueks nädalaks. Siinko-
hal mõned viited, mis aitavad meil sel viisil Jumalat kummardada. 

Ole oma jumalakummardmises aus. Juhul, kui sul on olnud keeruline nädal, 
soovib Jumal sellest kuulda. Kuigi on tõsi, et Ta teab kõike, soovib Ta, et me rää-
giksime sellest kõigest Talle. Taavet kirjutas: “Ma hüüan Jumala, Kõigekõrgema 
poole, Jumala poole, kes viib täide oma kavatsuse minu suhtes” (Ps 57:3, NIV). 
Tehkem meiegi nii!

Sisaldagu sinu jumalakummardamine ülistust ja tänu. Vaatamata sellele, mis 
meie elus juhtub, on juba seegi tõsiasi, et meil on eluõhku ja meil on juurdepääs 
oma Isale, küllaldane põhjus, et Teda ülistada; ja siis me leiame, et Teda ülistades 
meie tuju tõuseb. “Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand, tema oli mulle pääs-
teks. Tema on mu Jumal ja ma ülistan teda, tema on mu isa Jumal ja ma kiidan 
teda kõrgeks” (2Ms 15:2).

Kummardamine olgu mitmekülgne. Jumalakummardamine peaks sisaldama 
palvet, kuid ka inspireeritud laule ja lugemist. Mitmekülgsus hoiab eemale meie 
vaimulikku teekonda kimbutava tüdimuse ning aitab meil pöörata tähelepanu 
sellele, mida Jumal püüab meile Tema kummardamise kaudu rääkida. Lühikeses 
alguspalves palu, et Jumal suunaks Tema kummardamist – see on igal ajal hea 
nõuanne. Las Tema juhib, ning meid üllatab alati see, mida Tema teha saab.

REAGEERI
1. Mis on jumalakummardamise rituaalis head? Kuidas saab rituaal takista-

da kellegi kummardamist?
2. Kuidas sa kirjeldaksid ideaalset hingamispäevast jumalateenistust?

Arlette Wildman, Calivigny, St. George, Grenada

Saatesõna: “Hingamispäev peaks meid kosutama ja karastama uueks nädalaks.”

Neljapäev, 14. juuli

Enamat kui traditsioon
Arvamus — Lk 4:16

3Ms 23:3 viitab hingamispäevale kui “pühale kokkutulekule”. Paljude jaoks 
meist on hingamispäevane jumalateenistus siiski vaid hingamispäevakoolis käi-
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banemist sunnitööst ja sellega kaasnevast inimsuse alavääristamisest. Iganäda-
lase sümbolina meenutas hingamispäev neile Jumalikku Lunastajat, kes hoolis 
mitte ainult nende rituaalsest puhtusest, vaid ka nende füüsilisest vabadusest. 
“Pea meeles, et sa olid ori” pole lihtsalt võimaluse pakkumine uuesti kuulata lugu 
vanadest haavadest või säilitada vimma. See käsk annab heebrealastele pigem aja-
loolise põhjuse peatuda, tuletada meelde nende Lähet ja vabastamist ning jätkata 
selle raja valimist, mis on vaba füüsilisest rõhumisest või vaimulikust sõimust (Js 
58; Rm 6).

Meie suurim oht ja sellest väljapääs (Js 44:95-20; Js 58).
Siis, kui Jesaja kirjutas 58. peatüki paastust, mille Issand oli oma rahva jaoks 

valinud, kujutas ta hingamispäeva kui rõhumise tunnistajat ning õnnistust neile, 
kes austasid sügavalt Jumalat ja oma kaasinimesi. Jesaja 44. ptk-s kirjeldab proh-
vet ka suurimat ohtu vabadusele, pühadusele ja heale südametunnistusele: eba-
jumalateenistust. Ebajumalateenistus on enamat kui et millegi kummardamine, 
mida on valmistanud inimkäed, või teise loodud olevuse kummardamine. Mitte 
keegi ei saa kummardada jumalana midagi/kedagi ilma, et ta lükkaks Jumala Loo-
ja kohalt ning Jesaja kritiseerib teravalt igasugust katset sellist asja teha. Püüe 
asendada Jumalat on kindlasti vale, kuid nii nagu Jesaja näitab, on see ka rumal, 
sest seda on võimatu teha.

Jumal on esimene ja viimane. Tema kõrval ei ole mitte kedagi teist (Js 44:6-
9). Kuna Talle pole võrdset, ning mitte millelgi, mis loodud, ei ole teist Lähet, ei 
saa Kõikväelist asendada. Jesaja pilkab käsitöölisi, kes lõid puutüki kaheks. Ühest 
tükist kujundasid ebajumala ning teist tükki kasutasid toa soojendamiseks või 
leiva küpsetamisel tule tegemiseks. Tobe on kummardada midagi, mida Tema või 
meie oleme teinud. Puud ega metalli ei saa Jumalaga võrrelda. Ainult Jumal tegi 
ja ainult Jumal päästab. Ainult Tema väärib kummardamist.

Tervistamise ja õpetamise kaudu osutas Jeesus täiuslikule vabadusele, mida 
Jumal meile pakub (Mt 11:23-30). Mistahes olukordades ka oleme, meid on teh-
tud täiuslikuks Temas. “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, 
ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest 
mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele” (sal-
mid 28-29). Hingamispäev tõendab meile, et me võime tõmmata hinge Jumalas, 
kes meid lõi ja kes jätkuvalt meie eest hoolitseb ning kogu meie olemuse eest hoolt 
kannab. Meie Jumal kujundas meid, kutsub meid välja rõhumisest ning pakub 
meile puhkust ja Tema hoole all olemist. Meie hing on täiuslik, kuid ainult Temas.

REAGEERI
1. Paulus kirjutas, et see, kelle kuulekusse ennast loovutame, on meie pere-

mees (Rm 6:16). Millises orjuses võivad kaasaegsed kristlased ennast leida? Kui-
das on hingamispäev vastuseks kaasaegse orjuse vormidele?

2. Loe veelkord üle Js 44. ja 58. peatükk. Millist seost näed neis peatükkides 
ebajumalateenistuse ja rõhumise vahel?

Keisha McKenzie, Lubbock, Texas, USA 
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Saatesõna: “Hingamispäev tõendab meile, et me võime tõmmata hinge Jumalas, kes 
meid lõi ja kes jätkuvalt meie eest hoolitseb ning kogu meie olemuse eest hoolt kannab.”

Esmaspäev, 11. juuli

Hingamispäev: ustavuse märk
Tunnistus — Js 66:23

Ellen White tuletab meile meelde, et hingamispäev kutsub meie mõtteid loo-
dusele ning toob meid ühendusse Loojaga. “Linnulaulus, puudekohinas, merem-
ühinas kuuleme veelgi Tema häält, kes vestles Aadamaga õhtu saabudes Eedenis. 
Nähes Tema väge looduses, saame lohutust, sest Sõna, kes ütles: “Paistku valgus 
pimedusest!” on see, kes on hakanud paistma meie südames, “et tekiks tunnetuse 
valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust” 2Kr 4:6. (Ajastute igatsus, lk-d 
281, 282.)

Meie Jumal oli kavakindel, kui Ta seda maailma lõi. Olles kõik loonud, eraldas 
Ta ühe päeva meie jaoks, et puhkaksime koos Temaga, tunneksime rõõmu loo-
dusest ja samal ajal tunnetaksime Tema väge. White ütleb hingamispäeva koh-
ta: “Sest nii kaua, kui püsivad taevas ja maa, meenutab hingamispäev alati Looja 
väge. Siis, kui Eeden jälle maa peal õilmitseb, austavad kõik Jumala püha päeva. 
“Hingamispäevast hingamispäeva” tulevad kõik uue maa elanikud “mu ette kum-
mardama, ütleb Issand” Mt 5:18; Js 66:23. (Samas, lk 283.)

Hingamispäev on ka märk meie ustavusest Temale, “sest see on tõepunkt, mil-
lele eriti vihaselt vastu vaieldakse. Siis, kui inimesed seatakse viimase läbikatsu-
mise ette, tõmmatakse piir nende vahele, kes teenivad Jumalat ja kes mitte. Nii 
nagu vale-hingamispäeva pidamine, kuulekuse avaldusena riigiseadusele, kuid 
vastuolus Jumala neljanda käsuga, on truudusemärgiks Jumala-vastasele võimu-
le, nii on õige hingamispäeva pühitsemine, kuulekuses Jumala käsule, ustavuse 
tõendiks Loojale. Sel ajal, kui ühed, näidates oma alistumist maistele võimudele, 
võtavad vastu metsalise märgi, võtavad teised, kes valivad ustavuse jumalikule 
autoriteedile, vastu Jumala pitseri.” (Suur võitlus, lk 605.)

REAGEERI
Kuidas avaldad sa ustavust Kristusele sellega, et kummardad Teda hingamis-

päeval? Mida peaksid sa tegema selleks ajaks valmistumiseks, mil sinu truudus 
Jumalale hingamispäeva pidamise pärast proovile pannakse?

Shirley Roberts, Mt. Rose, St. Patrick, Grenada

Saatesõna: “Hingamispäev on tõepunkt, millele eriti vihaselt vastu vaieldakse.”

25Hingamispäev ja Jumala ülistamine

Teisipäev, 12 juuli

Kellest sa lugu pead?
Tõend — 2Ms 20:11; Rm 6:16

Meil on palju erinevaid mooduseid, mille kaudu väljendada seda, kui väga hin-
dame tähtsaid inimesi: sõbrapäev ja emadepäev, Oskarid ja Grammyd ja Nobeli 
preemiad. Mõnede selliste auavalduste omistamine põhineb kindlatel kriteeriu-
midel. Seepärast on üldiselt mõningast tulist väitlust enne, kui lõplikud otsused 
välja kuulutatakse. Pühakiri viitab reale aunimedele ja auavaldustele nagu näiteks 
vürst, preester, vahvad mehed ja isand. Kuid nii nagu kaasajagi auavaldustega, ei 
saa alati need, kes eesõigusi pälviksid, neid endale. 

Ilm 14:7 kuulutab ingel maailmale: “Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest 
tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud tae-
va ja maa ja mere ja vete allikad!” See salm annab ainult ühe kriteeriumi, mistõttu 
saab pälvida au saada austatud ja kummardatud: “… teda, kes on teinud.” Kuigi 
Piibel ei püüa tõestada Jumala olemasolu, esitab see terve hulga võrdlusi; Tema, 
kes on Jumal ja nende vahel, kes/mis seda pole. Üks peamine asi, mis eristab tõe-
lise Jumala ebajumalatest, on tõsiasi, et tõeline Jumal on see, kes tegutseb. Näi-
teks tuleb meil hingamispäevaga seoses meeles pidada, et Valmistaja, Jahve “tegi” 
selle, “puhkas”, “õnnistas” pidas seda päeva (2Ms 20:11). 5Ms 5:15 kästi Iisraelil 
seda “meeles pidada” sellepärast, et Jahve “tõi “ nad orjatööst “välja” ja “käskis” 
neid. Teisest küljest leiame, et selle asemel, et olla tegevad, iseseisvust nautivad, 
loovjõud, on väärjumalad ainult inimeste kätetöö. Loe Js 44. 

Otsus, keda sel aastal pärjatakse Oscari parimaks meesnäitlejaks või naisnäit-
lejaks, ei mõjuta meid siin kuigipalju, kuid meie otsus, kellele anname au ja keda 
kummardame, on igaveste tagajärgedega.

REAGEERI
1. Mis tähsust on Rm 6:16 kohaselt meie valikutel? Kõigist valikutest, mida 

me igal päeval teeme, on kõige tähtsam, keda valime jumala(te)ks. Meie jumal(ad) 
ei pruugi olla tehtud puust, kuid meil kõigil on midagi/kedagi, millel/kellel laseme 
sobimatult kontrollida oma elu. Mis või kes on sinu jaoks selline jumal?

2. Mida pakub Mt 11:28-30 põhjal Jumal sulle sinu maiste jumalate asemel?

Yogeld André, Lubbock, Texas, USA

Saatesõna: “Tõeline Jumal on see, kes tegutseb.”

Kolmapäev, 13. juuli

“Pühaduse ilu”
Kuidas siis — 2Ms 15:2; Ps 48:2

Hingamispäeva pidamine ei peaks olema puhtalt rituaal. See peaks kajasta-


