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Reede, 22. juuli

Tõeline teenimine
Uuring — Rm 12:1, 2

JÄRELDA
William Temple kirjutas raamatus Readings in St. John´s Gospel jumalakum-

mardamise kohta järgmise defi nitsiooni: “Jumalakummardamine on kogu meie 
olemuse allutamine Jumalale. See on südametunnistuse elustamine Tema püha-
duse kaudu; mõistuse toitmine Tema tõega; kujutlusvõime puhastamine Tema 
iluga; südame avamine Tema armastusele; tahte allutamine Tema eesmärkidele 
– Ja kõik see võetakse kokku ülistuses, isekusetuimas emotsioonis, milleks meie 
loomus on suuteline ja mis on seega peamiseks ravimiks meie enesekesksusele, 
mis on meie algne patt ja kogu tegeliku patu lähe.” (William Temple, Readings in 
St. John, First Series, (London: MacMillian, 1939), lk 68.)

MÕTLE JÄRELE
• Loo oma valikul üks laul kas Ps 47 või mõne muu jumalateenistuslaulu ai-

netel.
• Pane kirja oma jumalakummardamis-kogemused, nii isiklikult toimunu kui 

ka ühiselt toimunu. Pööra eriliselt tähelepanu sellele, millised kogemused on sinu 
jaoks sisukaimad.

• Fotografeeri ja koosta montaaž nendest praktilistest moodustest, kuidas 
inimesed saavad väljendada, et nad kummardavad Jumalat.

• Kirjuta näitpilt ühest täiskasvanud noorest Iisraeli leeris, kes toob oma tal-
le pühamu juurde patuohvriks. Taga, et sellesse oleks sisse kirjutatud põhjused, 
miks olid jumalakummardamisel rituaalid ja miks need tähtsad olid.

• Ehita mudel-pühamu ja teenistus-elemendid, mida see sisaldas. 
• Uuri tõelise jumalakummardamise osiseid ja kavanda nendest kõnelevat ju-

malateenistust. Palu kohaliku koguduse juhatuselt luba sinu koguduse täiskasva-
nud noortel läbi viia selle plaani kohane jumalateenistus.

SEOSTA
Suur võitlus, lk-d 437, 438; Tunnistuseds, 5. kd, lk-d 491–500; N.T. Wright, 

For All God’s Worth: True Worship and the Calling of the Church; (Grand Rapids, 
Mi.: Eerdmans, 1997); David Peterson, Engaging With God: A Biblical Th eology of 
Worship, (Downers Grove, Il.: 1992). 

Deena Bartel-Wagner, Spencerport, New York, USA
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Rõõmustada Issanda ees: 
pühamu ja Jumala ülistamine

“Ja olge rõõmsad Issanda, oma Jumala ees, teie ja teie pojad ja tütred, 
teie sulased ja teenijad, ka leviit, kes on teie väravais, sest temal ei ole 
osa ega pärandit koos teiega” (5Ms 12:12).

Hingamispäev, 16. juuli

Jumala nähtav abivahend
Sissejuhatus — Ps 95:6, 7

Jumal otsib tõelisi jumalakummardajaid. Iga inimene kummardab paratama-
tult kedagi või midagi. Meie valida on mitte see, kas kummardada, vaid et keda 
või mida me kummardame. Kõikide põhjuste hulgast, miks Jumalat teenida, on 
ikkagi parim see, et Tema meid armastab. Ta armastab meid niiväga, et Ta saatis 
oma ainsa Poja surema meie asemel meie pattude eest.

Oma maapealse teenistuse jooksul rõhutas Issand Jeesus Kristus jumalakum-
mardamise tähtsust nii oma tegudes kui ka oma õpetustes (vaata Mt 15:8, 9; 
18:20; Lk 4:16; Jh 4:22-24). Jeesus võttis aega, et kummardada oma taevast Isa 
– kas siis templis, sünagoogis või mäeküljel. 

Lunastatute eesõigus on kummardada Jumalat läbi igaviku lõputute aegade. 
Me pärineme erinevatest suguvõsadest, rahvastest, keelerühmadest ja riikidest, 
kuid meie kummardamine sulab ühte üheks kauniks ülistussümfooniaks. “Taevas 
ja maa ühinevad “hingamispäevast hingamispäeva” (Js 66:23) Jumalat ülistama 
ning kõik päästetud rahvad kummardavad rõõmsalt Jumala ja Talle ees.” (Ajastute 
igatsus, lk 770.)

Mõtle sellele, kuidas tundsid end iisraellased pärast seda, kui nad olid sajan-
deid olnud egiptlaste orjad. Järsku olid nad vabad teenima tõelist Jumalat – oma 
esiisade Jumalat. Tõenäoliselt polnud vabastamise hetkel paljudel neist peaaegu 
üldse mitte või siis väga vähe teadmist päästjast. Nii andis Jumal neile üksikasja-
likud juhised, kuidas ehitada pühamu, milles toimuvad teenistused ja mille riistad 
pidid neid õpetama Kristust ja lunastusplaani tundma. Ja kuigi meie seda kõike 
teame, ei suuda me siiski mõista, kui püha oli pühamu. Iga üksikasi, iga ese sel-
les, iga ohver ja teenistusosa, isegi värvid aitasid õpetada iisraellastele lunastust. 
Käesoleval nädalal õpime natuke sellest, mida õpetab pühamu meile jumalakum-
mardamise kohta. Sedamööda, kuidas sa uurid, mõtle sellele, kuidas saad õpitud 
rakendada oma kummardamises.

Ever Santillan Tandug, Jizan, Saudi Araabia Kuningriik 
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Pühapäev, 17. juuli

Muusika meie südames
Tõend — 2Ms 28:33-35; Ps 47

Muusika on jumalakummardamise juures mänginud alati tähtsat osa. Siis, kui 
Jumal juhendas Moosest pühamus toimetava ülempreestri riietuse suhtes, an-
dis Ta juhised, et preestrirüü allserva palistuse küljes oleksid kuldsed kellukesed. 
Kuigi need kellukesed ei olnud kuidagi eriliselt häälestatud, andis nende helin 
“jumalakummardajatele teada, et [ülempreester] astus nende heaks Jumala ligi-
dusse, ning see ergutas neid mõtetes ja palvetes preestrile järgnema siis, kui too 
preesterliku rituaali erinevaid osasid toimetas… Usu kaudu võime ka meie kuulda 
helisid pühamust, mis suunab meie südame ja mõtted sinna, kus Kristus istub 
Jumala paremal käel selleks, et teha vahendustegevust meie heaks (Rm 8:34; Kl 
3:1-3; Hb 8:1, 2).” (Piibli kommentaarid, SPA poolt välja antud, 1. kd, toimetuse 
osa, lk-d 649, 650.) 

Palju aastaid hiljem kirjutati laulud, mida laulda templis, kus jätkusid ohv-
riteenistused ja pühamuteenistus. Üheks selliseks lauluks on 47. psalm. See on 
“pidulik hümn puhast ülistust Jahvele, keda Jumalana ülistasid mitte ainult iisra-
ellased, vaid kõik maailma rahvad… Avaliku jumalateenistuse hümnina lauldi 47. 
psalmi arvatavasti antifooniliselt, st lauluna, mida kaks koori laulsid vaheldumisi; 
üks koor laulis salmid 1, 2 ja 5, 6, teine omakorda salmid 3, 4 ja 7, 8 ning mõlemad 
koos laulsid 9 salmi.” (Samas, 3. kd, lk 746.)

Tänapäeval on taevaõued täis ülistuslaulude kõla. Siis, kui kummardame Ju-
malat muusika kaudu, on meil eesõigus ühineda selle taevasesümfooniaga. “Muu-
sikal on oma osa Jumala teenimisel taevas ja meil tuleks püüelda sinnapoole, et 
meie kiituslaulud oleksid võimalikult kooskõlalisemad taevaste kooride omade-
ga… Vaimuliku teenistuse osana on laulmine samaväärne Jumala teenimine nagu 
palvegi. Ent laul saab õige väljenduse alles siis, kui süda ühtib selle mõttega.” (Pat-
riarhid ja prohvetid, lk 594.) Tänapäeval tuletab pühamu meile meelde taevast 
pühamut, kus Kristus teeb vahendustegevust meie heaks. Kuigi ei nõuta enam 
ohvrite toomist, tuleb meil Jumalale tuua ohvriks tänu ja ülistust Tema Poja Jee-
suse eest, kes ohverdas ennast meie pattude pärast.

REAGEERI
Milline on sinu lemmiklaul, laul, mis tõeliselt su südant liigutab? Miks mitte 

laulda seda praegu kiituseks ja tänuks Issandale? 

Rachel Leer, Aspers, Pennsylvania, USA

Saatesõna: “Muusikal on oma osa Jumala teenimisel taevas…”
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Neljapäev, 21. juuli

Ohvri abil õppimine
Arvamus — 2MS 19:1-6

“Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse val-
guseks ja valguse pimeduseks, kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks! 
Häda neile, kes on iseenese silmis targad ja iseenese meelest arukad!” (Js 5:20, 21)

Läbi ohvri-rituaalide pakkus pühamu vahendeid, mille kaudu Jumala lepingu-
rahvas võis astuda Tema lähedusse. Mis oli neis ohvrites seda, mis avas pääsu Ju-
mala juurde? Ja kuidas kujutasid need ohvrid ette seda, mida Kristus pidi tegema 
ja on meie heaks teinud?

Pühamu oli Jumala moodus kutsuda oma rahvast jumalakummardamise kau-
du lepingusuhtesse Temaga. Pühamu kaudu võisid nad õppida tundma Tema 
päästeplaani ja osa saada Tema pühadusest. Samuti võisid nad õppida elamist 
usus ja seda, kuidas olla Temale kuulekas.

Patt katkestas selle lepingusuhte. Kui patuga ei oleks midagi ette võetud, siis 
oleks Tema rahvas jäänud oma ülekohtusse ega oleks kunagi enam saanud iga-
vest elu. Oma armu kaudu näitas Issand aga, kuidas nad võivad saada andeks ja 
puhastatud patust. Sellised tingimused olid pühamu ohvriteenistuse südameks. 
Kui iisraellane tõi pühamu juurde ohvritalle, tunnistas ta oma usku Jumalast tõo-
tatud Päästjasse. Preester omakorda (kes seisis Jumala asemel) tegi lepitust patu 
eest (3Ms 5:5, 6). See, milline loom või rituaal oli vaja teostada, olenes paljudest 
teguritest, kuid põhiline mõte oli alati seesama. 

Kui keegi mõtleb pühamule, siis polegi ebaharilik, kui talle heiastub ehitis, mis 
püstitati Issanda enda juhiste kohaselt. Palju tähtsam aga, kui selle ebatavaline 
ilu, oli ilus sõnum, mida Jumal kavatses pühamuteenistuse kaudu edastada, eel-
kõige see, milline osa on nende teenistuste tõdenemisel Jeesus Kristusel.

“Kristus ise oli kavandanud leviitliku jumalateenistus-süsteemi, mis näidete ja 
sümbolite kaudu kujutas varjukujuna vaimseid ja taevaseid asju… Igasse ohvrisse 
oli kätketud, iga tseremoonia vajutas oma pitseri, pühalikult jutlustasid preestrid 
oma pühas ametis, ja Jumal ise juurutas tungivalt meeltesse üht õppetundi – mõ-
tet, et ainuüksi Kristuse veri on pattude andestus… Kogu mõistus, kogu hing, 
kogu süda ja kogu jõud ostetakse Jumala Poja verega.” (God´s Amazing Grace, lk 
155.)

REAGEERI
Tänapäeval ei too me Jumalale loomohvreid siis, kui me patustame. Siiski või-

vad olla mingid konkreetsed asjad või tegevused, mida Jumal palub meil ohverda-
da siis, kui me võtame Ta vastu oma Päästjaks. Mida oled sina ohverdanud selleks, 
et järgida Kristust, ja mida õpetab see ohver sulle Temast?

Glenn Brian Ente, Zambales, Filipiinid

Saatesõna: “Pühamu oli Jumala moodus kutsuda oma rahvast jumalakummardami-
se kaudu lepingusuhtesse Temaga.” 
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Kolmapäev, 20. juuli

Usalduse hind!
Kuidas siis — 2Ms 24:5-8

Siis, kui me Jumalat kummardame, kogeme isiklikku ümbermuutmist. Või-
matu on seista Tema läheduses ja jääda endiseks. Jumala tõeline kummardamine 
mõjutab meid isiklikult. Taavet teatas: “Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: “Lähme 
Issanda kotta!”” (PS 122:1). Ta oli avastanud, et Jumala läheduses on rõõmu täius. 
Me kogeme rõõmu siis, kui me kummardame Jumalat tões ja vaimus. Kuigi alati 
on oht langeda “hüper-superi” ja tunderikkuse voogudesse (nagu on näha teatud 
liiki koguduseteenistustest), on samamoodi oht, et meie jumalateenistus jääb ja-
hedaks, tardunuks ja elutuks.

Sõjale ja hävingule mõeldes kirjutas poeet W. H. Auden, et inimesed olid nagu 
lapsed, kes olid ära kadunud “tondi-laanes”, “kartsid ööd” ja kellel “ei ole kunagi 
olnud õnne või head”.  Need masendavad fraasid võtavad kokku inimese olukorra 
üldiselt. Õnneks tahab Jumal meid sellest mülkast välja juhtida. 1Ms 3:21 õpetab 
meile, et niipea, kui tuli patt, oli ka Päästja. Läbi ajastute on Päästja avaldanud 
oma päästeplaani, mis pakub lootust ja igavest elu hirmunud olendeile, kel pole 
ei õnne ega head. Sajandeid oli peamiseks võimaluseks, kuidas Ta ennast avaldas, 
maise pühamu teenistus, mis pakub põhimõtteid selle kohta, kuidas tuleks Juma-
lat kummardada.

Jumala tõeline kummardamine lähtub tahtlikust südamest (2Ms 25:1, 2). Asu-
da Jumalat kummardama sellepärast, et sinu õpilaskodu kasvatajad, kolleegid või 
vanemad seda nõuavad, ei ole Jumala tõeline kummardamine. Ehtne kummarda-
mine seisneb tahtmises Jumalat kummardada. Me tahame Jumalat kummardada 
siis, kui meil on Temaga armastav suhe.

Iga Jumala laps kasutab oma talente Jumala teenimiseks (2Ms 35:10-35). Mil-
lised on sinu talendid, mida saad kasutada oma kohaliku koguduse jumalateenis-
tusel? Kuidas saad neid samu talente kasutada selleks, et elavdada oma isiklikku 
jumalakummardamise aega?

Jumalakummardamine hõlmab oma südame läbiuurimise ja oma pattude tun-
nistamise ning Jumalalt andestuse palumise (3Ms 4:27-29). Teised võivad palve-
tada, et Püha Vaim puudutaks meie südant. Kuid ainult meie üksikisikuina saame 
minna Jumala juurde, ütelda Temale oma patud ja paluda Tal meile andestada. 
Võibolla on see (olgu siis öeldud ja tehtud, mis iganes on) Jumala kummardamise 
südamik – laskuda põlvili meie Päästja ette südamest tulevas patukahetsuses oma 
loomupäraste pattude pärast ja patuste tegude pärast, mida teeme, igatsedes, et 
Tema haavade kaudu saaksime parandatud (Js 53:5).

Leonardo del Rosario Jr., Davao City, Filipiinid

Saatesõna: “Tõeline kummardamine seisneb tahtmises Jumalat kummardada.”
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Esmaspäev, 18. juuli

“Eralda see pühaks otstarbeks”
Logos — 2Ms 25:1-22; 29:38, 39; 2Ms 35; 5Ms 12:5-7, 12, 18; 16:13-16

Kummardada: keda (Mt 4:10; Ilm 19:10)
On ainult üks, kes väärib kummardamist. Siis, kui saatan õhutas Jeesust kum-

mardama ja teda teenima, vastas Jeesus: “Mine minema, saatan, sest kirjutatud 
on: KUMMARDA ISSANDAT, OMA JUMALAT JA TEENI AINULT TEDA!” (Mt 
4:10).

Kuigi Pühakiri tunnistab selgelt, et kummardamise keskmes peaks olema ai-
nult Jumal, on aegu, mil üksikisikud püüavad suunata oma kummardamist mil-
lelegi veel. Näiteks, kui apostel Johannes seisis silmitsi ingel-olevusega, langes 
ta kummargile maha. Ta sai taevaselt käskjalalt noomida: “Vaata, ära tee seda!… 
Kummarda Jumalat!” (Ilm 19:10).

Meie eesõigus on igal hetkel kummardada oma Loojat. Iga kord, kui me tõsta-
me oma südame ja hääle Tema ülistamiseks Tema poole, ühineme Tema trooni ees 
olevate taevaste olevustega, kes kummardavad Teda päeval ja ööl. Läbi vaiksete 
tänu- ja kiitusepalvete saame me kummardada oma Jumalat igal ajal, igal pool. 
Mitmelgi moel on meie isiklik pühendumine ja kummardamine palju tähtsam kui 
see, mida saame teha kogukonnana.

Kummardada: kus, kuna, kuidas (2Ms 25:1-22; 29:38, 39; 2Ms 35; 5Ms 
12:5-7, 12, 18; 16:13-16)

Meie isiklik jumalakummardamine on tähtis, kuid Logose-lõigu piiblisalmid 
õpetavad meile sedagi, et peavad olema erilised ühised jumalakummardamise 
ajad. Selliste aegade kohta leiduvad põhimõtted pühamu teenistust ja heebrea 
pühi puudutavates Jumala korraldustes. 

Saame nendest salmidest teada, et pühadus tähendab “eraldamist pühaks ots-
tarbeks”. Tegelikult on ühise jumalateenistuse mõte just selles – eraldada mit-
te lihtsalt ainult oma aega, vaid ka ennast eriliseks osaduseks ja läbikäimiseks 
Jumala ja üksteisega. See on moodus ütlemaks: “Suur oled, Sa, Jumal; ja meie 
oleme vääritud.” See on moodus tunnistamaks meie täielikku sõltumist Kristuse 
õigusest kui meie ainsast päästevahendist. Korraldused, mida Jumal andis seoses 
pühamuteenistustega, õpetavad meile, et meil tuleks eraldada ajad, mil me jäta-
me oma töö, oma mängud, kõik muu, mida teeme, selleks et valada ennast välja 
Temale, kes on kõige selle Lähtepunkt, kes me oleme; Temale, kelle surm ristil on 
avanud ukse taevasse kõikidele, kes sellest uksest sisse astuvad. 

Jumala tõeline kummardamine (1Jh 5:3)
Jumala tõeline kummardamine on palju enamat kui lihtsalt vorm, laulud või 

liturgia. Jumala tõeline kummardamine on tänulikkuse väljendamine selle üle, 
kes on Jumal ja mida Ta on meie jaoks Jeesuse kaudu teinud. Nii nagu Johannes 
ütleb: “See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske” (1Jh 5:3), nii 
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avaldame me Jumalale armastust sellega, et me Teda kummardame. Kindlasti oli 
see üks osa Jeesuse ütlusest, et me kummardaksime Issandat “vaimus ja tões”.

Kummardamine, nagu iga asi, mida me korduvalt teeme, on silmitsi ohuga 
muutuda masinlikuks rutiiniks. Kui me loobume Jumalat kummardamast siirast 
armastusest selle pärast, kes Ta on ja mida Ta on meile teinud, võib kummardami-
ne minna ebaterves suunas.

Jumal elab koos meiega (2Ms 25:8)
2Ms 25:8 käsib Jumal Moosest: “…nad tehku mulle pühamu, siis ma asun ela-

ma nende keskele.” Üksikasjalike juhistega, mida Jumal Moosesele andis, kavan-
das Ta maise ehitise kajastama “pühamut ja tõelist lepingutelki, mida ei ole püsti-
tanud inimene, vaid Issand” (Hb 8:2). Liigagi sageli unustame, et Jumal ise rajas 
pühamu selleks, et õpetada oma rahvale lunastust.

“Issand on oma pühas templis, tema palge ees vaikigu kogu maa!” (Ha 2:20). 
Niisiis oli pühamu üks eesmärk kohtumine Issandaga ja võimalus lasta ennast 
soojendada Tema aupaistuses. “Siis tõusis Issanda auhiilgus keerubi kohalt koja 
lävele, koda täitus pilvest ja õu täitus Issanda auhiilguse särast” (Hs 10:4). Sõnum, 
mis tuleneb maisest pühamust, on selge: Jeesusest saab meie pattude kandja, Ta 
võtab enda peale meie patud ja saab nende eest karistatud. See teeb Temast ainsa 
pääste- ja andestuse vahendi kogu inimkonna jaoks.

Tänasel päeval on Jeesus taevases pühamus tegemas vahendustööd meie 
heaks. “Meie jumal on õrn, halastav Isa. Tema teenimist ei peaks peetama kurvas-
tavaks ega ahastamapanevaks ülesandeks. Issanda teenimine ja tema töös osale-
mine peaks olema nauding. Jumal ei taha, et tema lapsed, kellele on valmistatud 
nii suur lunastus, tegutseksid nii, nagu oleks ta vali ja nõudlik töödejuhataja. Ta 
on nende parim sõber ja kui nad teda teenivad, soovib ta olla koos nendega, neid 
õnnistada ja lohutada, täita südame rõõmu ja armastusega. Issand soovib, et tema 
lapsed saaksid lohutust tema teenimisest ja leiaksid tema töös pigem rõõmu kui 
vaeva. Ta soovib, et need, kes tulevad teda kummardama, võtaksid endaga kaasa 
väärtuslikud mõtted tema hoolest ja armastusest, et nad võiksid olla rõõmsad iga-
päevases töös, et neil oleks jõudu talitada kõiges ausalt ja ustavalt.” (Tee Kristuse 
juurde, lk 103.)

REAGEERI
Kuidas saab kohaldada pühamus ja heebrea pühades leiduvaid põhimõtteid nii 

sinu isiklikesse jumalateenimis-harjumustesse kui ka kohaliku koguduse jumala-
teenistusse?

Farrah Paterniti, Taylor, Michigan, USA

Saatesõna: “Kummardamine, nagu iga asi, mida me korduvalt teeme, on silmitsi 
ohuga muutuda masinlikuks rutiiniks.”
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Teisipäev, 19. juuli

Minevikust õppimine
Tunnistus — 1Aja 23:28-30

“Iisraeli palvetega koos ülespoole kerkiv viirukisuits kujutab Kristuse teeneid 
ja vahendustööd ning Tema täiuslikku õigust, mis usu kaudu loetakse Tema rahva 
omaks ja mis ainsana saab teha patuste inimeste teenistuse Jumalale vastuvõe-
tavaks. Pühamu pühima paiga vaheteki ees oli pideva igavese vahendustöö altar 
ning pühamu esimese osa ees pideva lepituse altar. Jumalale tuli läheneda vere ja 
viirukiga. Need kujutasid suurt Vahemeest, kelle kaudu patused võivad lähene-
da Issandale ning kelle ainsal vahendusel võib kahetsev ja uskuv inimlaps saada 
armu ja päästet.

Kui preester hommikul ja õhtul viirukisuitsutamise ajal pühasse paika sisenes, 
oldi eesõues valmis teostama igapäevast ohverdamist seal oleval altaril. Jumala-
teenistusele kogunenud inimesed jälgisid toimuvat suure huviga. Enne kui nad 
preestri teenistuse vahendusel Jumala ette astusid, tuli neil tõsiselt süda läbi kat-
suda ja patud tunnistada. Pilk pühamule suunatud, ühinesid nad vaikse palvega. 
Nii tõusis nende palve suitsutusrohu pilves üles ning haaras usus kinni tõotatud 
Päästja teenetest, mida lepitusohver kujutas.

Hommikuse ja õhtuse ohvri aegu peeti pühaks ning hiljem peeti neid juma-
lateenistuse korralisteks aegadeks kogu Iisraelis. Kui juudid olid aegade käigus 
sunnitud hajuma pagulastena kaugematesse maadesse, pöördusid nad neil tea-
daolevail päevatundidel ikka näoga Jeruusalemma poole ja kummardasid Iisraeli 
Jumalat. See tava pakub kristlastele eeskuju hommiku- ja õhtupalveteks. Ehkki 
Jumal ei kiida heaks tühja tseremooniat, milles pole tõelist Jumala kummardami-
se meelsust, on Tal heameel näha inimesi, kes Teda armastavad, kummardumas 
hommikul ja õhtul selleks, et paluda andestust tehtud pattude eest ja paluda vaja-
likke õnnistusi.” (Patriarhid ja prohvetid, lk 353, 354.)

REAGEERI
1. Millised tänapäevase osasaamisteenistuse osised osutavad Jeesusele, meie 

Vahemehele?
2. Miks on hommikud ja õhtud heaks ajaks, mil palve kaudu Jumalaga suhel-

da?
3. Siis, kui me palvetame, palume andestust ja “vajalikke õnnistusi”. Miks me 

veel peaksime palvetama?
4. Meenuta, et palve on kahesuunaline tänav. Millal on sobiv lihtsalt palve 

ajal kuulata Jumalat?

Lyn Van Denburgh, Milwaukee, Wisconsin, USA

Saatesõna: “…Jumal ei kiida heaks tühja tseremooniat, milles pole tõelist Jumala 
kummardamise meelsust…”


