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Reede, 26. august

Takistusteta jumalateenistus
Uuring — Js 1:10-18

JÄRELDA
Nii kerge on langeda moonutatud jumalateenistusse. Meil on olemuses kaldu-

vus hinnata asju teisiti kui seda teeb meie taevane Isa. Seega ei ole ime, miks me 
kaldume nii kergesti valeprohvetite poole ja meile on vastuvõetavad väär-ideed 
jumalakummardamisest. On vaid üks võimalus, kuidas taab tagada meie jumala-
teenistuse lähtumise südamest ja et see oleks suunatud sellele ainsale, kes seda 
väärib: lähtepunktiks on Tema Sõna. Kui veedame aega Teda tundma õppides 
alandlikkuses ja sõnakuulmises, leiame, et teenimegi Teda tõeliselt.

MÕTLE JÄRELE
• Palu inimestel oma koguduses vastata küsimusele: “Mida sisaldab Jumala 

tõeline kummardamine?”
• Rollimäng Kaini ja Aabeli loost; kasuta tänapäevaseid näiteid vastuvõeta-

vast ja vastuvõetamatust teenimisest.
• Sõnasta Js 8:20 ümber selleks, et mõista, mida peab Piibel oluliseks tõelise 

prohveti puhul. Anna hinnang, milline koht on Jumala Sõnal ehedas jumalakum-
mardamises.

• Tee oma päevast diagramm. Jaga oma päev osadeks ja seo oma päeva tegevu-
sed erinevate osadega. Püüa välja selgitada, mida sa enim hindad. Analüüsi, mida 
see sinu jumalateenistuse kohta ütleb.

• Kuula viit vaimulikku laulu. Küsi endalt, milline on sinu reaktsioon pärast 
iga laulu: (1) ma imetlen muusiku andekust ja võimeid. (2) Mind köitis meloodia 
või rütm. (3) Ma tunnen ennast inspireerituna ja Jumalale lähemal.

• Mõtiskle, mida sa sellega taotled, kui sa Jumalat kummardad.
• Kirjuta moodustest, kuidas sa saad teenida südamest, igapäevaselt, kõiges, 

mida teed.

SEOSTA
Louie Giglio, Th e Air I Breathe: Worship as a Way of Life, (Multnoma Publis-

hers: Sisters, OR., 2003); Oswald Chambers, My Utmost for His Highest, (Disco-
very House Publishers, Grand Rapids, MI.; n.d.).

Sandra Araújo-Delgado, Apison, Tennessee, USA 
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“Ära usalda petlikke sõnu”: 
Prohvetid ja kummardamine

“Kes on minu sarnane? See hüüdku, jutustagu sellest ja kandku mulle 
ette! Sest ajast, kui ma seadsin muistse rahva ja tulevased sündmu-
sed, jutustagu nad neile sellest, mis on tulemas” (Js 44:7).

Hingamispäev, 20.august

Elusõnad: hukatusesõnad
Sissejuhatus — Jr 7:3, 4

18. november 1978. aasta on päev, mida paljud inimesed tahaksid palju meel-
samini unustada ja mitte meenutada. See oli päev, mil toimus ettekujutamatu. 
Oma juhi Jim Jonesi juhtnööride järgi sooritas rohkem kui üheksasada Peopleś 
Temple-nimelise ususekti liiget enesetapu meetodil, et jõi pitsitäie puuviljapunši, 
milles olid surmavalt mürgine tsüaniid ja üks rahusti. Need isikud otsustasid järg-
neda oma juhile Ameerika Ühendriikidest Guyanasse selleks, et saaksid kummar-
dada sel moel, kuidas nad tahtsid, ilma et neil hoidnuks silma peal Ühendriikide 
valitsus. Pärast väljarändamist ei läinudki pikalt, kui kogu maailm oli tunnistajaks 
sündmusele, mida hakati tundma Jonestowni massimõrvana. 

David Koresh, kes kuulutas enda viimaseks prohvetiks ja keda paljud selleks 
siis pidasid, oli vastutav seitsmekümne viie inimese (24 neist olid lapsed) surmas 
28. veebruaril 1993.aastal. Kõiki, kes surid, loeti tema järelkäijateks. Mõnede ini-
meste sõnade kohaselt, kes teda järgisid, ütles ta sageli, et on Jumala Poeg ning 
väitis, et tal on prohvetianne ja isegi vägi äratada ellu surnuid.

Jim Jonesi ja David Koreshi õpetused läksid selgelt vastuollu Piibliga, riigisea-
dustega ja inimliku loogikaga. Ometi veensid need kaks meest edukalt teisi selles, 
et nad olid Jumala prohvetid ning et neid järgides on nad tõelised Jumala kum-
mardajad. Need mehed on vaid kaks paljudest, kes on väitnud, et nad jutlustavad 
Jumala kohta tõde, kuid tegelikult räägivad Temast valet. Selliste inimeste puhul 
tuleb meil küsida:

1. Kes on Piibli kohaselt õige prohvet?
2. Millised on (jumalakummardamist silmas pidades) prohveti funktsioonid? 
3. Kuidas saame kaitsta ennast jumalakummardamist puudutavate petlike sõ-

nade eest?
Käesoleva nädala õppetükk püüab nendele küsimustele vastata.

Orande Th omas, Jamaica, Lääne-India
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Saatesõna: „Ütles ta sageli, et on Jumala Poeg ning väitis, et tal on prohvetianne ja 
isegi vägi äratada ellu surnuid.”

Pühapäev, 21. august

Jumalakummardamise ettekäändel
Logos — Js 1:11-15; 6:1-8; 44; 58:1-10; Jr 7:1-11; Mi 6:1-8

Mitte mingit tänu (Js 1:11-15)
On sulle kunagi pakutud midagi, mille eest sa pole tänanud? Me ütleme “tä-

nan, ei” siis, kui meil ei ole vaja seda kingitust, mida pakutakse. Kuid oletame, et 
sulle pakutakse kingitust, mille kohta sa tead, et seda ei tehtud siirast südamest, 
kas sa vastad ka siis “tänan, ei”?

Jumal vastas nii iisraellaste poolt Jesaja ajal Talle pakutud jumalakummarda-
misele. Võib olla natuke ärritav, kui teine inimene keeldub sinu kingitust vastu 
võtmast, ja kui Jumal keeldub sinu annist, siis peaks see olema veel suuremat sü-
damevalu tekitav. Kuid miks Jumal keeldus vastu võtmast Tema loodud inimeste 
kummardamist, kuigi Ta läbi kogu Piibli kutsub inimesi üles Teda kummardama?

Katkestage oma jumalakummardamise šaraadid (Js 1:11-15)
Js 1:13-17 ütleb Jumal oma rahvale: “Ärge tooge enam tühiseid ande… need 

on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi sirutate, peidan 
ma oma silmad teie eest, kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed 
on täis verd!” Need on karmid sõnad, mida peab ütlema armastav ja kaastundlik 
Isa. Kuid Tema mõõt oli täis saanud. Tema rahvas väitis, et teenib Teda, kuid selle 
asemel käisid nad keelatud radu.

Jumal oli iisraellased valinud selleks, et nad oleksid valguseks paganlike rah-
vaste juhtimisel Tema juurde. Nende religioossed kombed olid suurepärased ja 
rahvavanemate väljaütlemised mõjuavaldavad. Ometi ütles Ta neile: “Need inime-
sed liginevad mulle oma suuga ja austavad mind oma huultega, kuid nende süda 
on minust kaugel” (NIV). Ehkki nad väitsid, et olid Jumala vahimehed, tapsid 
nad prohveteid, keda Jumal saatis neid Jumala õige kummardamise juurde tagasi 
juhtima. Jesaja saeti tükkideks ning teisi piinati ja vaevati.

Vale vagadus (Mi 6:1-8)
Põhiküsimus pole mitte selles, kuidas sa kummardad, vaid miks sa kummardad 

– mis sind kummardama ajendab. Iisraellaste jumalakummardamine oli pealtnä-
ha laitmatu, kuid Jumalal polnud sellest heameel, sest kuigi nad kummardasid, 
püüdsid nad muljet avaldada teistele ja au tõmmata endale. Jumal hülgas reli-
gioosse eliidi sellise jumalakummardamise. Siiski võttis ta vastu Jesaja, Jeremija 
ja teiste vähemtuntud prohvetite alandliku kummardamise. Issand ei tunne hea-
meelt meie ohvriandidest juhul, kui need on esitatud isekalt. Ta ootab, et me käik-
sime alandlikult koos Temaga, toimiksime õiglaselt ja armastaksime halastust. 
Ohvrid, mida Jumal soovib, on murtud vaim ning purukslöödud süda (PS 51:19). 
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Neljapäev, 25. august

Mis sa arvad, kes sa oled?
Arvamus — Hb 2:6-8

Kui ma mõtisklen, et mis meie kogudustes tänapäeval toimub ja vaatan tagasi 
sellele, mis juhtus Jesaja ajal, mõistan, et meie teeme samu vigu. Usume endiselt, 
et Jumal õnnistab meid lihtsalt sellepärast, et käime kirikus. Ja ma ei saa isegi 
öelda, millepärast me Jumalat teenime, kuna enamik meist isegi ei tea, keda nad 
teenivad ja milleks me seda teeme. Ärgem olgem uhke Kaini sarnased. Olgem pi-
gem nagu Aabel ja tulgem Jumala ette sügava austuse ja alandlikkusega. Peame 
mõistma, et jumalakummardamine ei põhine meie eelistusel. Jumalakummarda-
mine peab keskenema üksnes Jumalale.

Selleks, et Jumalat tõeliselt teenida, tuleb meil Temaga tuttavaks saada. See 
ei tähenda üksnes teadmist, kes Ta on. Kirjatundjatel ja variseridel, Kainil ja ka 
Lutsiferil oli teadmine. Meil tuleb Jumalat isiklikult tunda. Meil tuleb kogeda, 
mida Tema teeb meie kui patuste heaks. Rakendades Tema Sõna otseselt oma 
ellu, õpime Teda mõistma. Saame Talle lähemale Piibli uurimise, Tema Sõna üle 
mõtisklemise ja Tema poole palvetamise kaudu. Niimoodi saame kogeda Tema 
majesteetlikkust ja väge ja Teda tõeliselt kummardada. Niimoodi hakkab Tema 
iseloom meid kütkestama. Siis, seda isegi teadmata, hakkame järk-järgult üha 
rohkem muutuma Tema sarnaseks. 

Jumalateenistus on midagi, mis lähtub südamest siis, kui me mõistame, et 
Jumal on meie Looja, Lunastaja, Kohtunik ja Eluhoidja. Meil on vaja vaadata, kel-
leks oleksime saanud versus sellega, kes on Tema ja kelleks Ta tahab, et me saa-
me. Ärgem lubagem ennast laastada samal patul, mis piiras sisse variseri ja Kaini. 
Uurigem Jumala Sõna enda jaoks ja ärgem laskem ennast petta sellest, mida Ju-
mal meilt väidetavalt nõuab. Siis ei mõtle me, et Temal on meie suhtes moraalsed 
kohustused või et me enamuse ajast Teda ju tõeliselt teenimegi. Lähenegem ar-
muaujärjele murtud ja purukslöödud südamega (Ps 51: 19), valmis õppima meie 
Päästja teid, valmis andma ennast täielikult Temale, valmis kummardama Teda 
tões ja vaimus.

REAGEERI
1. Kas sa arvad, et Jumal võtab selle, mida sina Talle annad, vastu? Miks või 

miks mitte?
2. Kas sa isegi tead, mis see on, mida Ta sinult nõuab, või lähed sa lihtsalt 

massiga kaasa?

Glenese Tulloch, bartons District, St. Catherine, Jamaika, Lääne-India

Saatesõna: “On vaja, et me tunneksime Jumalat isiklikult.”
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Kolmapäev, 24. august

Tõelise jumalateenimise kunst
Kuidas siis — Mt 5:3; Jh 17:3

“Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel 
aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal 
seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega 
ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: 
“Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema au!” (Js 6:1-3).

Taevane pühamu õpetab meile, et oma tahte seadmine kõrgemaks Looja tah-
test (nagu toimus Lutsiferi puhul) takistab meid Jumalat tõeliselt teenimast. 
Kummardamine, mis keskeneb loodu tahtele ja mitte Looja tahtele, on jumala-
kummardamise moonutus, mis moonutab Jumala tõelist teenimist.

“Variser ja tölner [Mk 18:9-14] kujutavad kahte suurt inimklassi, milleks jagu-
nevad need, kes tulevad Jumalat kummardama. Nende kaks varasemat esindajat 
olid olemas juba esimese kahe maailma sündinud lapse näol. Kain pidas ennast 
õigeks ja ta tuli Jumala ette ainult tänuohvriga. Tema ei tunnistanud pattu ega 
tundnud vajadust armu järele. Kuid Aabel tuli verega, mis osutas Jumala Talle-
le. Ta tuli patusena, tunnistades, et on kadunud; tema ainsaks lootuseks oli osa 
saada teenimatust Jumala armastusest. Jumalal oli tema ohvri suhtes poolehoid, 
kuid Kaini ja tema ohvri suhtes mitte. Vajaduse tunnetus, oma viletsuse ja patu 
tajumine on Jumalast vastuvõetuks saamise päris esimene tingimus. “Õnsad on 
need, kes on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik” (Mt 5:3).” (Kristuse 
tähendamissõnad, lk 152.)

Kuidas saame meie oma valmidust teenida tõeliselt väljendada?
1. Esimene tõelise jumalakummardamise tegu on oma patususe tunnistamine.
2. Siis tuleb meil vastu võtta Jumal kui ainus vahend, kuidas meie patud saa-

vad andestatud.
3. Siis saab meie jumalateenistuse keskpunktis olla Tema. 

REAGEERI
1. Miks on enesesalgamine Jumala tõelise kummardamise puhul nii tähtis?
2. Kuidas aitab Jumala tõeline kummardamine koguduse tegevustel üleüldi-

selt toimida?
3. Kuidas saad tagada, et teenistus, mida sa osutad, on Jumalale vastuvõetav?
4. Mismoodi teenid Jumalat sina? Kas sa oled nagu Kain või Aabel? Kas vari-

ser või tölner?

Diana Wright, Spanish Town, Jamaika, Lääne-India

Saatesõna: “Aabel tuli verega, mis osutas Jumala Tallele.”
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Jumala tõeline kummardamine austab Jumalat, mitte meid endid.

Reaktsioon (Js 6:1-8)
Jumalakummardamine on meie reaktsioon, vastus sellele, mida Jumal on meie 

heaks ja meie kaudu teinud. Kui Jesaja nägi nägemuses Issandat, valdas teda oma 
võimetuse tunnetus.Ta hüüatas: “Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast 
et ma olen roojane mees huultelt” (Js 6:5). Edasi vastas ta sellega, et võttis vastu 
Jumala kutse oma elus (Js 6:8).

Juhul, kui me ei alluta ennast Jumala tahtele, pole meie jumalakummardami-
ne parem kui Juuda juhtide oma – vorm ilma sisuta. Ärgem laskem oma usulistel 
harrastustel ennast petta, mõeldes, et me saame rahuldada Issandat oma rituaali-
dega nii nagu paganad vaigistavad oma jumalate viha. Loe 1Sm 16:7.

Teiste teenimine (Jes.58:1-10)
Jumalakummardamine ei ole tunne. See on igapäevane Jumalast kinni hoid-

mine. Jumalakummardamine ei piirdu hoonega, kus me hingamispäeviti kogune-
me. See on inimhinge (kes on kokkupuutes Jumalaga) sisemine avaldus. Jumalalt 
saadav rikastumine ilmneb selles, et ülistame Teda oma sõnade ja tegudega.

Ja meie teod peavad alati sisaldama abivajajate teenimist. Siis, kui oleme samal 
lainel Issandaga, ei saa me teisiti, kui kergendame teiste kannatusi.

Iga Jumalat teeniv tegu, mis tõmbab tähelepanu teenijale enesele, ei ole Juma-
la tõeline teenimine. Meie laulmine, palvetamine, jutlustamine ja teenistuse laad 
peaks kõik osutama Jumalale. Kõik, mida isekalt tehakse, muudab meile Juma-
last antud talendid ja võimed väär-jumalateenistuseks.

Jumala õigesti kummardamise aeg (5Ms 4:29; 1Kr 10:11)
Ärgem korrakem viga, mida tegid vana-aja iisraellased, kui nad ei mõistnud 

Jumala tõelise teenistuse olemust. Me oleme Jumala poolt loodud, lunastatud 
ja Tema hoiab meid alal. See peaks panema meid tahtlikult kogu südamest Teda 
kummardama. Juhul, kui me ei teeni Teda kogu südamest, siis me Teda tõeliselt 
ei teenigi. Oh otsiksime me lähedast ja sisukat suhet Issandaga, nii et meie juma-
lakummardamine oleks tõeline ega oleks lihtsalt tühjad sõnad ja teod.

REAGEERI
1. Kuidas saad olla kindel, et sinu jumalateenimine on siiras?
2. Mis võiks viidata sellele, et meie jumalateenistus on muutumas petlikuks?

Bentley Chambers, St. Catherine, Jamaika, Lääne-India

Saatesõna: “Tõeline jumalateenistus austab Jumalat, mitte meid ennast.”
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Esmaspäev, 22. august

Jumalateenistus selliselt, “kuidas ütleb Jumal”
Tunnistus — Õp 16:25

“Ussija pikka valitsemist Juuda ja Benjamini maal iseloomustas õitseng, mille 
sarnast polnud kogetud Saalomoni surmast alates ühegi teise kuninga ajal – ligi 
kakssada aastat… 

Välise õitsenguga ei kaasnenud siiski võrdväärset vaimuliku väe elustumist. 
Templiteenistust jätkati nagu varasematel aastatel ja rahvahulgad kogunesid 
kummardama elavat Jumalat, kuid uhkus ja vormilikkus tõrjusid tasapisi kõrvale 
alandlikkuse ja otsekohesuse…

Ussijale sai saatuslikuks tema ülbus. Ta eiras Issanda selget käsku, mis lubas 
preestritena teenida ainult Aaroni järeltulijail. Kuningas ise sisenes “templisse 
suitsutama suitsutusaltaril”. Ülempreester Asarja ja tema kaaslased veensid ku-
ningat kavatsusest loobuma. “Sa oled üle astunud,” ütlesid nad, “ja see ei tule sulle 
auks.”…

Ussija vihastas väga, et teda, kuningat, nõnda noomiti.Kuid pühamut tal teo-
tada ei lastud. Kui ta vihases vastupanus pühakojas seisis, tabas teda äkki Juma-
la karistus. Tema laubale ilmus pidalitõbi. Õuduses põgenes Ussija ega astunud 
enam kunagi templiõuedesse. Kuningas jäigi pidalitõbiseks. Temast sai elav näide 
tõsiasjast, mida tähendab eirata selget juhtnööri: “Nõnda ütleb Issand:”” (Prohve-
tid ja kuningad, lk 303, 304.)

“Tõeline usk, mis toetub täielikult Kristusele, ilmneb kuulekuses kõikidele Ju-
mala käskudele. Aadama päevist meie ajani on võideldud suurt võitlust Jumala 
käsule kuuletumise pärast. Kõikidel aegadel leidub inimesi, kes väidavad, et neil 
on Jumala heakskiit, kuid nad ei hooli mõnest Tema korraldusest. Piibel ütleb, et 
tegude kaudu saab “usk täiuslikuks” ning et ilma kuulekustegudeta on usk “sur-
nud”.” (Patriarhid ja prohvetid , lk 73.)

REAGEERI
1. Meiegi seisame silmitsi vastuseisuga sõnumitele lootusest. Kas me jätame 

ehmunult oma kohustuse sinnapaika? Või oleme kõigis asjus Jumalale kuulekad?
2. Kui kergesti ilmneb meis vormilikkus, uhkus ja liigne enesekindlus? Kuidas 

saame olla valvel selliste hoiakute suhtes, mis takistavad meil Jumalat tõeliselt 
kummardamast?

3. Mida õpetab meile Ussija lugu sellest, kui tähtis on teenida Jumalat “kor-
rakohaselt”?

William Gordon, St. Catherine, Jamaika, Lääne-India

Saatesõna: “…uhkus ja vormilikkus tõrjusid tasapisi kõrvale alandlikkuse ja otseko-
hesuse.”
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Teisipäev, 23. august

Jumalateenistuse olemus
Tunnistus — Js 6; Js 57:15; Mk 6:8

Jesaja prohvetlik teenistus algas aastate 750 ja 739 vahel. (Piibli kommen-
taarid, SPA poolt välja antud, toim lõik, 4. kd, lk 83.) Ta elas kriiside ajajärgul, 
mil Juudat valitses Asarja (Ussija). Samal ajal tahtis maailma valitseda Asüüria. 
(Samas, lk 127.) Kuigi Juuda oli saanud tugevaks, oli materiaalne heaolu toonud 
kaasa vaimuliku languse. 

Kuidas tõstis Jesaja oma mõtted maailmast selliselt kõrgemale, et sai tol ajal 
olla Jumala õige tunnistaja? Ta oli tugev, kuid samas tavaline noormees, nagu üks 
noor inimene tänapäeval. Ka elas ta prohvetina aktiivset elu. Jesaja pidi olema 
Jumala tõeline tunnistaja ning tema igapäevane käimine koos Jumalaga võimal-
das tal üles ehitada kristliku iseloomu, mis valmistas teda ette templis toimunud 
kogemuseks. Igapäevane jumalateenistus vajutab pitseri meie iseloomule.

Jesaja läks templisse Jumalat kummardama. (Prohvetid ja kuningad, lk 307.) 
(Heebreakeelset sõna templi kohta – hêkal – võib tõlkida “tempel”, “loss” või 
“mõis”. (Th e SDA Bible Dictionary, parand tr, lk 1093.) Seal ilmutas Issand ennast 
Jesajale nägemuses. Jesaja nägi Jumalat (üllaimat ja kõrgeimat) oma troonil istu-
mas. Sügavalt huvitatuna maailma asjadest, kutsus Ta oma rahvast patukahetsu-
sele. Oma õiglase iseloomu tõttu peab Jumal kohut mõistma nende üle, kes jäävad 
oma kurjadele teedele.

Jesaja nägi oma puudulikkust ja tühisust võrrelduna “Iisraeli Pühaga”. Kui üks 
seerav võttis altarilt tulise söe ja puudutas sellega tema suud, teadis ta, et soo-
vib viia Jumala hoiatuse- ja lootusesõnumi Iisraelile. Ta lootis, et nemadki saavad 
nägemuse Jumala armastusest ja pühadusest ning saavad siis päästetud. “Süsi 
altarilt kujutas jumaliku armu puhastavat ja õilistavat väge. Ühtlasi tähistas see 
iseloomu muutust. Siitpeale oli [Jesaja] ainsaks suureks sooviks, et ka Tema rah-
vas kogeks samasugust puhastavat ja ümbermuutvat tööd” (Piibli kommentaar, 
SPA poolt välja antud, toim lõik, lk 129.) Prohvet nägi jumalateenimist Jumalale 
sõnakuulelik olemisena ja Tema tahte täitmisena. Jesaja väljendas seda siis, kui ta 
ütles: “Siin ma olen, läkita mind!” (Js 6:8).

REAGEERI
1. Kuidas avaldab Jumal oma au meile 21. sajandil?
2. Kuidas võime teada, et oleme Jumala tõelised kummardajad? Loe Miika 

6:8.

Kaydian Gordon, St. Catherine, Jamaika, Lääne-India

Saatesõna: “Igapäevane jumalateenistus pitseerib meis Jumala iseloomu.”


