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Reede, 8. juuli

Uuring — Js 46:9-11

JÄRELDA
Soov tunda Jumalat on olnud osaks inimese elurännakust alates ajast, mil patt 

lahutas meid meie Loojast. Huvitav küll, alates sellest päevast on ka Jumal püüd-
nud järelejätmatult suhelda langenud inimkonnaga. Ta valis Aabrahami lapsed 
selleks, et nad saaksid Tema erilise tähelepanu ja hoole osaliseks. Ta valis nad, et 
Temast saaks nende Jumal ja nendest Tema rahvas selleks, et levitada sõnumit 
päästest kogu maailmale. Kahjuks jooksis see mõte luhta. Iisraellased hülgasid 
Jumala plaani; ja nii pöördus Jumal paganate poole. Kas sina tahad tunda Ju-
malat? Keera kinni müra, astu eemale meelelahutusest. Ta ootab, et ennast sulle 
ilmutada.

MÕTLE JÄRELE
• Kirjuta luuletus, mis kõneleb Jumalast. Kasuta piltlikke väljendeid ja võrd-

lusi, mis näitavad Tema ainulaadsust ja kuidas sina Teda isiklikult näed.
• Analüüsi kümmet käsku, püüdes leida nendest Jumala erinevaid omadusi, 

mida Ta tahab sulle teatavaks teha.
• Loe tõotusi, mis leiduvad 5MS 31:6, 2; Js 40:31; Jh 14:27; 2Kr 1:3-4 ja Fl 

4:19. Kirjuta välja põhjused, miks Jumal väärib meie kummardamist.
• Mine jalutama loodusesse ja vaatle Jumala käekirja, “Suur Mina Olen” sel-

les, mida sa näed.
• Mõtle sellele, kui sageli pöörduvad sinu mõtted Jumalale. Võrdle teiste asja-

dega, mis su meeli köidavad.
• Näitlikusta Ilm 14:6-13. Pööra erilist tähelepanu inglite jumalakummarda-

misviisile.
• Ärka varahommikul ja võtta aega, et mõtiskleda Js 46:9-11 üle.

SEOSTA
J. I. Packer and Carolyn Nystrom, Knowing God Devotional Journal (Downers 

Grove, IL.: InterVarsity Press, 2004); A. W. Tozer, Th e Pursuit of God (Christian 
Publications: Camp Springs, PA., 1993).

Sandra Araújo-Delgado, Apison, Tennessee, USA 
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Jumalateenistus ja Egiptusest väljaminek: 
saada aru, kes on Jumal

“Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, or-
jusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!” (2Ms 
20:2, 3).

Hingamispäev, 2. juuli

Üks jumalatest või üks Jumal
Sissejuhatus — 2Ms 20:2, 3

Sõnu üks mingi ja üks ainus kasutatakse sageli ebatäpselt. Näiteks, kui üks 
mees leiab ühe naise, kellega ta tahab koos olla kogu oma ülejäänud elu, viitab ta 
temale sageli kui “ainsamale”. Juhul, kui ta viitaks temale umbes nii, et “ta on liht-
salt üks mingi naine”, annaks ta mõista, et tema erilises huviorbiidis on rohkem 
kui üks naine. Kujuta ette, milliseid probleeme ta siis endale tekitaks!

Ajaks, mil Iisraeli lapsed lahkusid Egiptusest, ei olnud nad kummardanud 
Jumalat enam nii pühendunult nagu pidanuksid. Tegelikult olid paljud Ta päris 
unustanud, ja kuna nad olid pikalt elanud Egiptuses, kus teeniti paljusid jumalaid, 
oli ühe tõelise Jumala väärtus nende silmis tähtsuse kaotanud. Seetõttu oli vaja 
protsessi, mille käigus Jumal ennast neile taastutvustada saaks. 2Ms raamatus 
oleme tunnistajateks selle protsessi algusele ja kaasnevatele kasvuraskustele.

Üks põhikontseptsioon, mida Jumalal oli vaja iisraellaste mällu vajutada, oli 
tõsiasi, et Tema üksi oli Jumal. Selleks Ta näitas, kui tohutult erinev oli Ta igast 
teisest väidetavast jumalast.

Tänapäeval on ikkagi veel palju inimesi, asju ja mõttekäike, mis tõmbavad meie 
tähelepanu ja võimutsevad meie elus ning paljusid neist võib üsnagi hästi pidada 
üheks mingiks jumalaks. Meie arusaamine sellest, kes Jumal on, mõjutab oluliselt 
meie Jumala kummardamist. Mõned ütlevad, et Ta on mingi koht. Teised, et Ta 
on kogemus või tunne. “Iga religiooni südames on ühel või teisel viisil kompro-
missitu pühendumine sellele, et ära määratleda, kes on Jumal, et ära määratleda 
elu eesmärk.” (Ravi Zacharias, Jesus Among Other Gods.)

Adam Ramdin, Nottingham, England

Saatesõna: “Meie arusaamine sellest, kes Jumal on, mõjutab oluliselt meie Jumala 
kummardamist.”
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Pühapäev, 3. juuli

Jumala dimensioon
Tõend — 5Ms 29:29

Käesoleva nädala pealkiri on hämmastav. Kuidas me saame üldse mõista, kes 
Jumal on, kui Piibel viitab tõsiasjale, et kõige täiemal kujul tajume Tema olu tae-
vas, kus ei ole pattu. Jumal on meist niipalju üle ja kõrgem, et taipad: ei ole mitte 
midagi, mida saaksime teha, et Teda tundma õppida, kui Tema ise ei valiks ennast 
meile ilmutada. 

C. S. Lewis seletas oma raamatus Lihtsalt kristlus:minu argumendid Jumala 
[meiepoolset] tunnetamatust väitega, et Jumala niiöelda dimensioonid on fun-
damentaalselt teised (sellest raamatust 24. ptk, “Kolme-isikuline Jumal”). See on 
midagi seesugust, nagu me elaksime kahedimensioonilises maailmas ja oleksime 
suutelised võrdlema midagi lamedal, paberilehe, tasandil, Tema aga elab kolme-
mõõtmelises maailmas, palju keerulisemas reaalsuses. Meie nelinurk on Tema 
kuup. Meie suudame näha ainult ühte esikülge, kuigi tegelikkuses on neid kuus. 
Tema tunnetamatutest omadustest hoolimata on tõepoolest oluline Teda mõista, 
selleks et Teda teenida, kas pole?

Siis, kui Paulus külastas Ateenat, sai talle selgeks, et ateenlased kummardasid 
paljusid jumalaid, vähemalt üht neist sellena, kes oli neile tundmatu (Ap 17:23). 
Mõned teadlased (nagu näiteks Einstein; ) usuvad mitteisikulisse jõusse (nime-
tatagu seda siis “jumalaks”), kes/mis on looduse maailma vaieldamatute imede 
taga. Võibolla on sul sõpru, kes usuvad mingil kujul “jumalat” ning paluvad teda/
seda, hoolimata sellest, et neil ei ole mingit muud ilmutuslikku tõendit peale nen-
de isiklike uskumuste. Niisiis on võimalik kummardada seda, keda/mida me ei 
mõista. Ainus probleem on selles, et Jumal tahab, et Teda tuntaks (Jh 4:22, 23).

2Ms aruanne on täis Jumala eneseväljendusi, millest silmatorkavaim oli küm-
ne käsu andmine. Ta kuuleb Iisraeli hala. Ta vabastab Iisraeli vangipõlvest. Ta näi-
tab neile oma võimsust Punases meres ja siis Siinail, kus Ta teeb teatavaks oma 
kuningriigi väärtushinnangud. Ta võinuks vastu võtta nende kummardamise ka 
siis, kui nad tundsid Teda pilvesambana, tulekumana, tuulejõuna, merd lõhestava 
tuulena; kuid kõik see polnud veel see, kes Ta on. Ta tahab saada kummardatud 
vaimus ja tões (Jh 4:23), kuna sel viisil saame luua tõelise suhte Temaga nüüd ja 
igavikus – eriti igavikus, mil me ühineme Temaga kolmemõõtmelises taeva-aus 
(1Kr 13:12). 

http://www.godandscience.org/apologetics/einstein.html#FovJAuNxEQ6G

Maroria Oroko, Glasgow, Šotimaa

Saatesõna: “On tõepoolest oluline Teda mõista, selleks et Teda teenida, kas pole?”

19Jumalateenistus ja Egiptusest väljaminek: saada aru, kes on Jumal

Neljapäev, 7. juuli

Kummardada Jumalat elu lõpuni!
Arvamus — Ilm 4:8

Mis paneb meid Jumalale selga keerama? Vanas Testamendis ilmneb ikka ja 
jälle fraas: “Ja iisraellased tegid pattu Issanda vastu”. Mul on kombeks mõelda, 
et juhul, kui mina elanuks tollal, olnuks mina ustavam. Kuid sedamööda, kuidas 
jätkan Piibli lugemist ja meie postmodernistliku maailma jälgimist, mõistan üha 
enam, et me kõik oleme iisraellastele sarnasemad kui mõelda tahaksime.

Nii et mis siis paneb meid nii sageli Jumalale selga pöörama? Siin on mõned 
vihjed:

• Me ei ole küllalt kannatlikud ning liiga sageli unustame, mida Jumal on 
meie heaks teinud. Unustame, et Tema teed ei ole meie teed ning Tema mõtted 
ei ole meie mõtted. Nii et kui millelegi kulub rohkem aega, kui meie mõtleme, et 
peaks Tal kuluma, on tegemist mitte sellega, et Ta meid oleks unustanud, vaid 
sellega, et Tema on Jumal ja Tema poolt valitud aeg on parim. Ühtlasi, kui Ta 
midagi meie heaks teeb, unustame sageli (selle asemel, et olla tänulikud) Tema 
helduse ja hakkame nurisema.Oleme kergesti rööpast välja viidavad. Heaks näi-
teks selles asjas on see, kui keegi kirikusse hilineb, ja veel hullemaks läheb, kui 
tema riietus on kohatu. See juhtub sellepärast, et me lakkame mõtlemast oma 
armastavale Päästjale.

• Meid viib segadusse see, kes Jumal on. Enamik meist tänapäeval (nii nagu 
tollased iisraellased) oleme pigem religioossed kui et armunud Jumalasse. Te-
geleme liiga palju seaduse kirjatähega kui et seaduse vaimuga. Selliselt toimides 
väsime Jumalast ja mõtleme, et Ta lihtsalt ootab, millal meid karistada, kui libas-
tume.

Kuid väga me eksime! Piibel näitab meile päris algusest päris lõpuni välja Ju-
malat, kes on armastav, lahke, kannatlik, pikameelne – igati hea. Mitte ükski tei-
ne jumal ei saa võtta seda kohta! Mitte ükski teine jumal ei saa teha seda, mida 
on teinud Tema ja mida Ta veel teeb!

Kas Jumal pole hämmastav! Miks me siis mõtleme, et vajame või tahame veel 
teisi jumalaid? Ärgem kummardagem kedagi/midagi muud kui vaid Kristust!

Tänasest päevast igavesti olgu mu laul:
“Püha, püha, püha, Armuline Issand,
kõrge ja igavene oled Sa!” (Vaimulikke laule, nr 92.)

Maureen Gatharia, Banbridge, County Down, Põhja-Iirimaa

Saatesõna: “Enamik meist tänapäeval oleme pigem religioossed kui Jumalassear-
munud.”
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Kolmapäev, 6. juuli

Olla pühal pinnal
Kuidas siis — 2Ms 3:5; 32:1-6; Ps 100:3; 1Kr 15:45

Jumalakummardamise elutähtis osa on tunda Jumalat. Kui me tuleme Tema 
ette palves, kas siis koguduse pühamus, looduses, oma kodu üksinduses või ka 
oma mõtete vaikuses, on mõned olulised osised mis loovad meis jumalakummar-
damise hoiaku:

Pea meeles, et Jumal on Vaim (1Kr 15:45). Piibel ütleb meile, et Jumal on 
Vaim. Me ei saa sirutuda ja Teda puudutada ega näha Teda nii nagu me näeme 
üksteist. Me näeme Teda oma vaimusilmadega ja tunneme Teda oma südames. 
Niisiis teenime me Jumalat vaimus ja tões (Jh 4:23, Fl 3:3). See ületab füüsilise 
[maailma]. Jumalakummardamine on enamat kui et kummardame pea, laskume 
põlvili, ristame käed või et laulame Tema ülistamiseks. Jumalakummardamine 
tähendab näha Teda oma vaimuliku mõttega, teada, et Ta on väga reaalne ning 
uskuda, et Ta on meie juures siis, kui Temale läheneme.

Pea meeles, et Jumal on püha (2Ms 3:5). Nägin kord telesaadet, kus üks inime-
ne, viinaklaas käes, kõneles Jumalast. Kui ta lõpetas, rüüpas ta klaasist. Olen kin-
del, et selle saate toimetaja kavatses esile tõsta selle mehe lugupidamatust. Kuid 
vägagi sageli tuleme meiegi Jumala ette Tema pühadust märkamata, kas pole? 
Siis, kui Mooses oli oma äia lambakarjaga väljas, jõudis ta leekides oleva põõsani, 
kuid põõsas ei põlenud ära. Jumal ütles talle põlevast põõsast: “Võta jalatsid ja-
last, sest paik, kus sa seisad, on püha maa!” (Vaata 2Ms 3:1-6.) Iga kord, kui me 
Jumala poole pöördume, asume pühal pinnal. Kui peame meeles, et Ta on püha, 
muutume alandlikeks ja järeleandlikeks. Oleme ettevaatlikud oma valikutes, oma 
tegudes ja tegevustes.

Pea meeles, et Tema on Jumal (2Ms 32:1-6; Ps 100:3). Varsti pärast Egiptusest 
lahkumist jäi Iisrael telklaagrisse Siinai mäe lähistele ning Mooses läks üles mäele, 
et rääkida Jumalaga. Pärast seda, kui Mooses oli mõnda aega ära olnud, hakkasid 
inimesed kartma, et neid on üksi jäetud. Näis, et nad unustasid Jumala, kes oli 
nad vabastanud ja seepärast tegid nad kullast jumala. Meilgi on oht anda oma elus 
koht, mida peaks omama ainult Jumal, teistele asjadele. Tema on ainus, kes väärib 
meie kummardamist ja ülistamist. Isegi kirikus ei peaks mitte midagi imetlema 
rohkem kui Jumalat.

REAGEERI
Kuidas on võimalik sügavas austuses kõneleda Jumalaga samal ajal, kui täidad 

oma igapäevaülesandeid?

Ann Stewart, Silver Spring, Maryland, USA

Saatesõna: “Iga kord, kui me Jumala poole pöördume, asume pühal pinnal.”
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Esmaspäev, 4. juuli

Mõista, kes Jumal on
Logos — 2Ms 3:1-15; 12:1-36; 20:4, 5; 32:1-6; 33:12-23

On rida köitvaid teemasid, mis tulevad ilmsiks Moosese teist raamatut uuri-
des. Alljärgnevalt neist vaid mõned.

Tema on Ainus, kes on väärt kummardamist (2Ms 3:1-5)
Jumal on väärt meie kummardamist sellepärast, et ei ole kedagi teist sellist 

nagu Tema. Sellepärast käskis Ta Moosesel võtta kingad jalast, et justkui mitte 
tuua argimaailma erilisele ja pühale pinnale, kus Ta tol hetkel oli. Sarnaselt näib 
tänagi olevat soovimisväärseim, et ligineme Jumalale ainulaadsel/erilisel viisil, 
kuna Tema on kõige Ainulaadsem Olevus üldse. Olgem sügavalt aupaklikud seal, 
kus aupaklikkus on kohane (Kg 5:1, 2). Olgem kärmed täitma juhiseid, mida Tema 
annab, sest jumalakummardamise üks vorm on sõnakuulmine (Kg 12:13). 

Jumal on Ainus, kes näeb ja kuuleb (2Ms 3:7-9)
Aabrahami ajal, siis kui Haagar ja Iismael saadeti telklaagrist minema ning nad 

rändasid kõrbes, kuulis Jumal nende hüüdmist ja pakkus oma kaastundlikku abi 
(1Ms 21:9-21; pööra erilist tähelepanu 17. salmile). 2Ms ütles Jumal Moosesele, 
et Ta oli näinud ja kuulnud oma rahva armetut olukorda ning et Ta kavatses mida-
gi nende heaks teha. Tema on Ainus, kelle poole saame igal ajal pöörduda. Võime 
usaldada, et me ei jää Talle märkamata ega kuulmata. 

Jumal on Iisraeli Vabastaja ja Lunastaja (2Ms 3:8, 10-12)
Jumal ei ole mingi passiivne Jälgija, kes jälgib Tema ümber keerlevat univer-

sumi. Ta on Jumal, kes parandab ettetulevad vead. Probleemi suurus ei ole oluli-
ne, Tema tõotab vabanemist rõhumisest ja orjusest, eriti patu poolt põhjustatud 
rõhumisest. Sama kehtib tänapäeval, survestagu siis miski, mis on nii igapäevane 
nagu ebasoodus majandusseis, või olgu selleks midagi, mida harrastab ühiskonna 
varjukülg (nagu türanlikkus seksiorjade kaubanduses). Jumal kavatseb vabastada 
kõik, keda kuri on orjastanud ja kuritarvitanud. Ta kutsub meid üles tegema seda 
sama niihästi, kui saame (Js 58:6, 7; Am 5:14, 15; Mi 6:8).

Jumal on suur “Mina olen” (2Ms 3:13-15)
“Mina olen”. Selle salapärane nimega seoses on paljugi arvatud. Tegelikult (et 

aidata meil “mõista, kes Jumal on”) kirjeldab see nimi Teda, kes on alati juures, 
Teda, kes kunagi ei puudu (2Ms 33:15, 16), kes ei unusta kunagi tõotusi, mida 
Ta oma rahvale on andnud. Seepärast kuulutab Heebrea raamatu kirjutaja vastu-
vaidlematult: “Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!” (Hb 13:8). Ta on 
alati ustav, eriti siis, kui me Teda kõige rohkem vajame, mis võibki olla just praegu, 
täna.

Jumal on lahendus surmale (2Ms 12:1-13, 21-30)
Nendes salmides kirjutab Jumal ette rituaali, millest võime mõelda, et see on 
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barbaarne, kuna on seotud pahaaimamatute loomade vere valamisega. Need aga, 
kes lubavad ennast “katta verega”, on kaitstud kurjade jõudude eest, kes soovivad 
neid hävitada (Ps 91). Seega kavatseti selle toiminguga väljendada Jumala sõnapi-
damist (Tema juhistele kuuletudes ei kaotatud elu), kuid veel enamat – piltlikus-
tada Jumala Talle (Jh 1:29; Ilm 5:6, 9, 10), Jeesust Kristust. Tema veri on see, mis 
ühel päeval vabastab Maa patu ja surma näivalt murdmatust haardest (Hb 2:14, 
15).

Jumal kutsub meid Teda kummardama (2Ms 20:4, 5; 32:1-6)
Teine käsk hoiatab meid ebajumalateenistusega seotud nuhtluste eest. 2Ms 

32:1-6 näitab, miks see käsk vajalik on. Siis, kui unustame Tema, kes on andnud 
meile kõik õnnistused, mida omame, unustame me tegelikult tõelise ja ainsa elu-
allika. Nagu õpetussõna õpetab: “Sest kes leiab minu, leiab elu ja saab Issanda hea 
meele osaliseks. Aga kes ei taba mind, teeb kahju oma hingele; kõik, kes vihkavad 
mind, armastavad surma” (8:35, 36). Juhul, kui unustame, keda me kummarda-
me, unustame, kes me oleme, sest me oleme loodud Tema näo järgi (1Ms 1:26, 
27). Just see juhtus iisraellastega kõrbes. Ja see pani nad pattu tegema Jumala 
vastu.

Jumal on puhkuse andja (2Ms 33:14)
Väga sageli käitume Jumalaga nii nagu mingi sihi või isikuga, kelle/millega 

midagi koos teha, kelle/mille poole pöörduda. Vahel võtame Temast ka “puhkust”. 
Kuid Piibel kirjeldab Teda kui hingetõmbe andjat (1Ms 2:1-3; 2Ms 20:8-11; Mt 11: 
28-30). Kui rumal on meist püüda otsida puhkamist kuskilt mujalt!

Jumal on see, kes on varjatud; see, kes ise endast teada annab (2Ms 33:12, 
13, 18-23).

Mõnikord on meie side Jumalaga raskesti taibatav. Ta on näivalt ümbritse-
tud “pilvede ja pimedusega” (Ps 97:2) nii, et me ei suuda mõista Tema teid. Nagu 
loeme Iiobi raamatust: “Kas sa suudad leida Jumala sügavuse?” (11:7). Apostel 
Paulus nimetab Teda selleks, keda “ei suudeta uurida” (Rm 11:33). Siiski ilmutas 
Jumal Moosesele oma auhiilgust. Tema andis Johannesele ka Ilmutuseraamatu, 
mis kõneleb meile Tema iseloomust nagu see avaldus Kristuses. Seega õpime, et 
juhul, kui me tahame Temast midagi teada, peame olema valmis Teda kuulama!

REAGEERI
1. Mida sa veel saad Jumala kohta õppetükis toodud Pühakirja tekstidest õp-

pida?
2. Kas sa arvad, et selline lähenemine Piibli lugemisele (otsimine, kuidas Teda 

paremini mõista selle kaudu, mis on kirjutatud), võiks olla kasulik ka Pühakirja 
teiste osade puhul?

Jerry Smith, London, Inglismaa

Saatesõna: “Võime usaldada, et me ei jää Talle märkamata ega kuulmata.”
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Teisipäev, 5. juuli

Igavene olu
Tunnistus — 2Ms 3:14

“MINA OLEN” tähendab igavest olu; minev, olev ja tulev on koos Jumalaga. 
Tema näeb möödaniku varjatumaid sündmusi ning kauget tulevikku niisama sel-
gelt nagu meie näeme sündmusi, mis juhtuvad igapäevaselt. Meie ei tea, mis meie 
ees on, ja juhul, kui teaksime, ei tuleks see alati meile igaviku mõttes kasuks.” 
(Th at ja May Know Him, lk 12.)

“Kristus kasutas Jumala võimsat nime, mida öeldi Moosesele selleks, et väljen-
dada igavese kohalolu.” (Samas.)

Ja Jumal ütles Moosesele: “Ma olen see, kes ma olen!” Ja ta jätkas: “Ütle Iisra-
eli lastele nõnda: “Ma Olen” on mind läkitanud teie juurde.” (2Ms 3:14).

“Jumala au on olla halastav, lahke, hea, rikas heldusest ja tõest. Kuid õiglus, 
mis väljendub patuse karistamises, on sama kindlalt Issanda au kui seda on Tema 
halastus.

Sa ei tohi teenida teisi jumalaid, “sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vi-
haga Jumal”. Issand, Iisraeli Jumal kaitseb püha vihaga oma au. Ma küsin siis 
nüüd, mida peab Ta ette võtma selle maailma elanikega, kes elavad Tema majapi-
damises, Tema rohkete varanduste keskel, keda Ta varustab toidu ja joogiga, kuid 
kes kunagi ei ütle Talle selle eest aitäh? Nad on Tema headuse suhtes mõtlema-
tud. Nad on nagu enneveeuputus-aegne maailm, mis hävitati sellepärast, et selle 
elanikud tegutsesid kogu aeg oma Looja vastasrindel.” (Th e Advent Review and 
Sabbath Herald, 10. märts 1904, “Laborers Together With God”.)

“Kummardagu ja teenigu inimesed Issandat Jumalat ja ainult Teda. Ärgu tõs-
tetagu esile mingit isekat uhkust. Juhul, kui sensuaalsust ei hoita mõistuse kõr-
gemate jõudude kontrolli all, hakkab alatu kirg valitsema inimolevust. Ükskõik, 
mis tehakse ebakohase mõtte ja jumaldamise sihtmärgiks, mis tõmbab mõtted 
endale, saab Issanda asemel jumalaks. Jumal on südamete uurija. Tema eristab 
tõelise südamest-tuleva kummardamise ja ebajumalateenistuse.” (Sermons and 
Talks [2SAT], ptk 25, “Th e Giving of the Law,” Käsikiri 126, lk 185.)

Ruth Reider, Milton Keynes, Inglismaa

Saatesõna: “Ärgu tehtagu jumalaks raha.”


