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MÕTLE JÄRELE
• Tee sinu jaoks tuttavast jumalateenistusest diagramm, tuletades meelde 

kõik osad, millest teenistus koosneb. Võid teha nii, et teed nimekirja, kujundad 
reklaamplakati, lood koguduse teenistuse jaoks trükitud kava, teed diagrammi 
vms.

• Näita selle diagrammiga, kus sinu meelest on kõige paremini näha Jumalat, 
teades, et Tema peaks olema selle teenistuse keskmeks. Kas sellest ilmneb, kuidas 
Jumal pühamust või lavalt kaob? Kas Jumal on jutlustaja kõrval või taga? Koori? 
Koorijuhi? Muusikapala ettekandja? Klaverimängija või organisti kõrval või taga? 
Isiku, kes palvetab? Isiku, kes esitab üleskutse kokku panna kümnis ja annetused? 
Lastejutu rääkija? Diakonide? Helitehniku kõrval või taga? Pühakirja lugeva ini-
mese kõrval või taga? Kas Jumal istub koguduse keskel? Mõned on Temast üle? 
Kõik on Temast üle?

• Näita, kus peaks Jumalat näha olema siis, kui jumalateenistus tõesti kes-
keneb Jumalale? Pidades sellist rõhuasetus meeles, peaks Jumal olema seal, kus 
kogudus tavaliselt istub. Jumalateenistus ei ole etendus neile, kes pinkides istu-
vad. See on tänu ja kiituse ühine väljendamine Jumalale. Jumal on siis kuulajaks.

• Seda illustratsiooni jumalateenistuse kohta kasutades vali mõned koguduse-
liikmed, kes kujutaksid jumalateenistuse osi, palu neil seista lavale, et nad paremi-
ni kujutaksid oma teenistuse osa ja seda, kus peaks seisma Jumal. On mälestus-
vääriv näha, kuidas inimene, kes on Jumala kujund, liigub paigast paika näitpildi 
juhi suunamisel (nagu tavaliselt sellise loo puhul juhtub), juht palub isikul, kes on 
Jumala kujund, istuda pinki ja juhendab kogudust. Ka nemad peaksid olema laval, 
näidates, et Jumal on jumalateenistuse ainus keskpunkt [kuulaja].

• Kajasta, kuidas Jumalale keskenenud jumalateenistuses tõrgub keegi osa-
lemast, uskudes, et tema ei ole nii hea kõneleja, laulja, lugeja jne, et seda juma-
lateenistust pidada. Kui Jumal on fookuses, siis on kõrvaldatud surve “esineda”. 
Tulemused? Kõik inimesed, kes jumalateenistusel osalevad, on hinnatud oma ta-
lentide tasandil. 

SEOSTA
Lk 19:9-14
Kristuse tähendamissõnad, “Kaks jumalakummardajat”, lk-d 150-163.

Rick Blondo, Clarksville, Maryland, USA
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Ole õnnelik, Iisrael!

Hingamispäev, 23. juuli

Austada Jumalat sõnakuulmisega
Sissejuhatus — 5Ms 33:26

Üks vaene noormees oli elule alla andnud. Ta ei suutnud näha oma tulevikus 
lootust. Elu polnud teda milleski soosinud. Veel sügavamaid haavu lõi talle tõsi-
asi, et ta oli võlgu rohkematele inimestele, kui tema arvepidamine näitas, ja ta ei 
olnud võlgu väikesi summasid.

Ühel päeval päästis üks rikas talumees selle noore mehe ja tegi ta maksevõi-
meliseks. Ta andis noormehele ka möbleeritud maja. Talumees ütles noormehele 
aga seda, et too ei tohi kunagi minna tuppa, mille uksel oli silt “Sõnakuulmine”. 
Juhul, kui ta seda teeb, järgnevad kohutavad tagajärjed ja tal tuleb majast minema 
minna.

Talumees tegi noormehe selle maja pidajaks ja läks siis ise pikale reisile. Ta ei 
tulnud aga tagasi ajaks, mida oli arvanud. Tegelikult jäi ta ära palju kauemaks, 
kui oli öelnud. Nii siis juhtuski, et noormees otsustas avada ukse, millel oli silt 
“Sõnakuulmine”. Tulemuseks oli see, et kui uks juba lahti oli, ei saanud seda enam 
ilma talumehe isikliku kohalolekuta sulgeda. Mis selles kõige hirmuäratavam oli?

Nädal hiljem naases talumees, ja avastas, et noormees oli ainsast eksamist läbi 
põrunud. Eneselegi teadmata oleks noormehest (juhul, kui ta oleks eksami soori-
tanud), saanud talumehe pärija. Selle asemel aeti ta nüüd sellest kodust ära.

Sarnaselt oleme meie, inimesed, laostunud ja lootuseta. Me seisame silmit-
si igavese surmaga. Ometi on Jumal varunud meile pääsetee Tema Poja Jeesuse 
Kristuse kaudu. Tema pääste tõttu väärib Ta meie kummardamist. Kuid kuna ole-
me kalduvad patule, vajame suunamist, kuidas Teda õigesti kummardada. Väga-
väga kurb on see, kui me tallame jalge alla Tema pühad eeskirjad! Juhul, kui me 
Tema korraldusi täidame, teeb Ta meist Tema jumaliku kuningriigi pärijad (nii 
nagu Ta on lubanud). Selleks, et suuta Teda austada sõnakuulmisega, on ilmne, 
et Tema Pühal Vaimul tuleb asuda elama meie südamesse. Kuigi ajuti võib sõna-
kuulmine näida labane, on see jumalakummardamises vundament. Siis, kui oleme 
sõnakuulmatud, võtame pühi asju nagu argiseid. Käesoleval nädalal uurime mõ-
ningaid piiblitegelasi, et näha, mida on neil meile õpetada tõelise jumalakummar-
damise ja pühade asjade kohtlemise kohta.

Kofi  Kermah Wagya, Ghana 

Saatesõna: “Nädal hiljem naases talumees, ja avastas, et noormees oli ainsast eksa-
mist läbi põrunud.”
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Pühapäev, 24. juuli

Jumalakummardamine: õnnetus või õnn?
Logos — 3MS 9; 10:1-11; 5Ms 33:26-29; 1Sm 1; 15; Js 5:20, 21; Ilm 20:7-10

5Ms 33. peatükis vannutab Mooses Iisraeli, suguharude kaupa, osa saama Ju-
mala õnnistustest. Tema kokkuvõttev osa (salmides 26-29) julgustab iisarellasi 
pühendama ennast Jumalale, kes lunastas nad nii nende vaenlaste käest kui ka 
nende pattudest. Siis kriipsutab ta alla mõtte: “Õnnis [õnnelik] oled sa, Iisrael!…
Rahvas, keda Issand on päästnud” (29.s). Tõepoolest olid need salmid mõeldud 
sütitama Tema rahvas usaldust ja lootust. Juhul, kui nad sidunuks ennast Issan-
daga, lõiganuks nad õnnistusi ja rõõmu. Jumalakummardamise õigeim vorm, mis 
teeb kummardajad õnnelikuks, seisneb Jumala tundmises Loojana, Eluhoidjana, 
Päästjana ja Issandana.

Mitte lihtsalt mingi elustiil (3Ms 9; 10:1-11; Js 5:20, 21)
Kuna Naadab ja Abihu asusid ohverdama tavalise tulega, mida ei olnud võetud 

põletusohvri altarilt nagu Jumal oli korralduse andnud, surid nad jalamaid. Nad 
kaotasid elu sellepärast, et nad olid “enda meelest targad”, nimetades heaks seda, 
mis oli tegelikult kuri (vaata Js 5:20, 21).

Miks ei suutnud Naadab ja Abihu eristada seda, mis oli kuri sellest, mis oli hea, 
tähendab sellest, mida Jumal oli neil kasutada käskinud? Esiteks, ei olnud neid 
“nooruses harjutatud ennast valitsema” (Patriarhid ja prohvetid, lk 360.) Nende 
kalduvused domineerisid Jumala põhimõtete ja korralduste üle, kuni nad enam ei 
tajunudki Temale kuuletumise tähtsust. Teiseks, korraldus, mille Jumal Aaronile 
ja tema ülejäänud poegadele andis (mitte juua veini ja vägijooke) enne pühamusse 
sisenemist (3Ms 10:9), annab arvata, et Naadab ja Abihu toimetasid pühitsemata 
tulega sellepärast, et nad olid enne jäänud vägijoogist purju. Vein oli mõjutanud 
nende otsustust selle suhtes, mis õige, mis vale, nende suutlikkust teha vahet sel-
le vahel, mis püha ja mis argine.

Niisiis õpime, et see, kuidas me elame oma igapäevast elu, mõjustab seda, kui-
das kummardame Jumalat. Naadab ja Abihu õpetavad meile, et me peame olema 
teadvustanud endale Tema määrused sõltumata sellest, kuskohas oleme. Kristla-
sed ei saa rahulduda lihtsalt mingi elustiiliga. Kõik, mida nad teevad, peab austa-
ma Jumalat (1Kr 10:31).

Sõnakuulmine või ohver? (1Sm 1; 15)
Selle asemel, et Jumalale kuuletuda, lubas Saul endale lähtumist eeldustest ja 

omakasust. Ta põletas põletusohvrit, kuigi teda oli juhendatud, et ta nii ei teeks. 
Ta soovis väga, et Iisraeli rahvas usaldaks teda. Ta ohverdanuks isegi oma poja, et 
aga kindlustada oma positsiooni kuningana (juhul, kui poleks sekkutud; 1Sm 13; 
14). Siiski säästis Jumal teda ja andis veel ühe võimaluse – hävitada amalekid. Ja 
isegi siin oli Saul Jumalale sõnakuulmatu sellega, et jättis ellu mõned loomad ja 
säilitas Agagi elu. Ehkki see, kuidas ta oma tegu vabandas, võib tunduda arukas, 
jättis Ta siiski täitmata Jumala korralduse; ning Jumal ütles selgelt, et Sauli tegu-

43Ole õnnelik, Iisrael!

Neljapäev, 28. juuli

Head hingamispäeva! Head päeva! 
Arvamus — Js 58:14

Paljude meie jaoks on “Head hingamispäeva!” tavapärane fraas iganädalases 
sõnavaras. Paljud inimesed vastavad sellisele tervitusele sõnadega: “Head päeva!” 
Väikese lapsena aga tõi paljas hingamispäeva mainiminegi mulle ebameeldiva 
tunde. Seda kogu tüütu töö pärast, mida tuli teha, et selleks päevaks valmistuda. 
Siis tähendas hingamispäev ise päeva, mil ma ei saanud jalgpalli mängida. Minu 
jaoks oli hingamispäev tollal kõige rohkem päev, mil ma ei saanud teatud asju 
teha. Nii et, mida õpime sellest tervitusest sellist, mis aitaks meil paremini mõista 
hingamispäeva olemust?

Issanda hingamispäev on “märk loovast ja lunastavast väest; see osutab Ju-
malale kui elu ja tunnetuse allikale, see meenutab inimesele algset aulikkust ja 
selliselt annab tunnistust Jumala kavatsusest meid taasluua Tema näo järgi.” 
(Kasvatus, lk 250.) Issanda päev jumalakummardamiseks on meie jaoks eriline 
aeg saada koos taevaste hulkadega hämmastavalt osa eesõigusest austada oma 
Loojat ja kuulutada Tema suurust. Samuti on see aeg, mil tulla oma Valmistaja 
ette selleks, et Ta saaks meid uueks luua.

Kõigi hingamispäevaste tegevuste fookuses on jumalakummardamine. “See ei 
ole meist. See on Jumalast.” (CB Radio Ghana, E CB Radio Ghana, Enoch Aff um, 
http://www.cbradioghana.com/vidsermons.htm.)

Kwasi Oppong, Columbia, Maryland, USA

Saatesõna: “Hingamispäev peaks olema ainulaadne päev, millega me saame Issan-
dale heameelt valmistada.”

Reede, 29. juuli

Jumalale keskendunud teenimine
Uuring — 1Sm 15:22

JÄRELDA
Käesoleva nädala õppetükk rõhutab järgmist: Jumalale sõnakuulelik olemine 

on jumalakummardamise oluline tingimus; see, kuidas me oma elu elame, mõju-
tab seda, kuidas me Jumalat kummardame; hingamispäevase tegevuse fookuses 
on jumalakummardamine ning iga tegevus jumalateenistusel peaks olema meie 
selge tänulik vastus Jumala armastusele. Alljärgnevad tegevused pööravad tähe-
lepanu tõsiasjale, et Jumal on jumalateenistuse fookuses. Need põhinevad Des 
Cummings juniori jutluse-illustratsioonidel 1970ndate keskpaigast, mil ta oli 
Southern Missionary Kolledži kaplan (Southern Adventist University) Tennes-
sees.
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Kolmapäev, 27. juuli

Issanda pärast?
Kuidas siis — 2Ms 32:26

Suur võitlus toimub selle ümber, keda kummardada. Lutsiferi eesmärk on saa-
da suuremaks kui Jumal, keda peaks ainsana kummardama (Js 14: 13, 14). Sel-
leks, et Jumalat õigesti kummardada, peame kummardama kohasel viisil, sügava 
austusega, alandlikkuses ja kuulekuses Tema pühadele seadlustele. Niisiis tuleb 
meil viljeleda teatud harjumusi:

Tunnistada, kes on Jumal. Jumala tõeline kummardamine tunnistab Jumala 
meie Loojaks, Päästjaks, Isaks, Tervendajaks, Hoolitsejaks ja Varjupaigaks. Meil 
tuleb meeles pidada, et “ükski pole nii püha kui Issand” (1Sm 2:2; Ps 95:1-7).

Austa Jumalat. Me peaksime Jumalat sügavalt austama, olgu siis üksikisikui-
na või kogudusena. Kuna Püha Vaimu järgi elamine (Gl 5:13-16, 22, 23) on juma-
lakummardamise üks vorm, ei peaks me Jumalat häbistama sellega, et suuga kin-
nitame, et me Tema järel käime, kuid meie elus ei ole Vaimu. Loe, kuidas Paulus 
sellist elu kirjeldab Gl 5:19-21.

Ole sihikindel. Otsusta Jumalat kohaselt kummardada (Jos 24:15; Tn 3; Rm 
12:2).

Otsi Jumalat. Pole piisav, kui otsustad kummardada sobival moel. Meil peab 
Jumalaga olema elav ühendus. Igapäevane palve, Piibli uurimine ja Jumala Sõna 
üle mõtisklemine hoiab meid Temaga ühenduses. Need tegevused peaksid olema 
meie elustiili lahutamatud osad (Ps 55:18; 77:12, 13; 119:11.

Ole motiveeritud. Jumala armastus on kõigest kõige suurem motivaator. Selle-
pärast, et Ta meid armastab, tahame Tema järel käia (2Kr 5:14).

Ole ärgas. Hajutatud tähelepanuga sportlane vaevalt et võidab auhinna. Sinu 
hajutatuse taseme määrab see, kui palju aega sa veedad palves, Piibli uurimises 
ja mõtisklemises. Keskene Jeesuse palve- ja jumalakummardamise eeskujule (Hb 
12:2). Hinge kanaleid – nägemist, kuulmist, puudutamist, maitsmist ja haistmist 
– saab saatan üsna väljapressivalt kasutada, nii et me peaksime neid kanaleid väga 
hoolikalt valvama. Kui me ei valva, on tal kerge ähmastada vahe selle vahel, mis 
on püha ja mis mitte.

Paranda meelt. Palu andeks siirast südamest. Peaksid sa jumalakummardami-
ses eksima, ära kõhkle Issandalt andeks paluda (1Jh 1:9; Jk 4:6).

Juhul, kui liigume Jumalale ligemale, liigub Tema ligemale meile (Jk 4:8). Ta 
õnnistab meid siis, kui Teda kohaselt kummardame (Js 58:13, 14).

REAGEERI
1. Mis mõjutab tavaliselt sinu otsustust selle suhtes, mis on püha ja mitte?
2. Oled sa valmis ohverdama selle, mis paneb piirid sinu jumalakummardami-

sele? Miks või siis miks mitte?

Abena Marfowaa Boateng, Vitebsk, Valgevene

Saatesõna: “Jumala armastus on kõigest kõige suurem motivaator.”
39Ole õnnelik, Iisrael!

viis ärritab Teda (1Sm 15:10, 11). Saamueli inspireeritud sõnad rõhutavad mõtet, 
et Jumalale sõnakuulmine on seotud jumalakummardamisega samamoodi nagu 
pea on seotud kehaga (1Sm 15:22, 23).

Ka tänapäeval ei tunne Issand heameelt “põletus- ja tapaohvreist”, vaid “Is-
sanda hääle kuulda võtmisest” (1Sm 15:22). Niisiis on Jumalale sõnakuulmine 
ja Tema esikohale asetamine kõigis asjus väga hindamisväärne, olles jumalakum-
mardamise põhituum. Kõrvalekaldumatu kuulekus peaks olema vastus Jumala 
armastusele, mitte aga vastus karistada saamise hirmule. Jeesus ütleb: “Kui te 
armastate mind, siis pidage mu käske!” (Jh 14:15).

Kuulekus Jumalale kummardamises on tõend Tema usaldamisest. Kui Hanna 
läks ära, saanud rahu Eeli õnnistusest, ei olnud ta enam masenduses. See, et ta 
Jumalat usaldas, ilmneb tema Jumala kummardamisest. Ta pöördus koju tagasi 
Tema õnnistusega ning Tema austas Hannat palutud poja kinkimisega, sest “kes 
austab mind, seda austan mina, ja kes mind põlgab, saab põlatavaks” (1Sm 2:30).

Seista sellega silmitsi nüüd või hiljem (Ilm 20:7-10)
Meie täpse kohustuse on kuningas Saalomon ühemõtteliselt väljendanud nii: 

“Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus!” (Kg 12:13, 14). 
Sarnane ütlemine leidub Ilm 14:7: “Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema 
kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja 
maa ja mere ja vete allikad!” Kohus eraldab luste nisust; kuid siis, kui meie jumala-
kummardamine ei põhine kuulekusel Jumalale, kui me ei eralda seda, mida Tema 
on käskinud teha sellest, mida Ta ei ole käskinud, määratakse meid nende hulka, 
keda tuli ära sööb (Ilm 20:9). Neile, kes on sõnakuulelikud ja Jumala kummarda-
mises siirad, öeldakse: “Õnnelik oled sa, Iisrael!”

REAGEERI
1. Kuidas võib sinu eluviis olla mõjutanud sinu otsustust selle suhtes, mis on 

hea ja mis on halb. Kui sa oma vastust kaalutled, mõtle ka sellele, mida sa telerist 
vaatad, millised sõbrad sul on, milliseid veebilehti külastad jne.

2. Millised igapäevased otsused aitaksid sul sõnakuulelikumalt kummardada 
Jumalat?

3. Mõtle ajale, mil sa nimetasid heaks midagi, mis oli tõeliselt halb? Mis oli 
tulemus? Mis pani sind meelt muutma?

Silas Owusu-Nkwantabisah, College Park, Maryland, USA

Saatesõna: “Kristlased ei saa rahulduda lihtsalt mingi elustiiliga.”
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Esmaspäev, 25. juuli

Kuulekus Jumala käskudele
Tunnistus — 5Ms 28:1-14; Ilm 20:7-10

Eilses Logose-lõigus õppisime tähtsat seost sõnakuulmise ja jumalakummar-
damise vahel. Selline seos tugevdab meid paljude õnnistustega. 

“Nii kaua, kui Iisrael oli jumaliku kaitse all, ei suutnud ükski rahvas ega riik ka 
kõigile Saatana vägedele toetudes neid võita. Kogu maailm pidi panema imeks, 
kui imeliselt Jumal oma rahvast aitas…Arm, mida Jumal sel korral Iisraelile ilmu-
tas, pidi kinnitama Tema kaitsva hoolitsuse kindlust kõikidele ustavatele, sõna-
kuulelikele jumalalastele kõigil aegadel.” (Patriarhid ja prohvetid, lk 449.)

Jumala kaitse ei saa meid katta juhul, kui me elame Tema käskude vastaselt. 
Jumal on andnud meile palju tõotusi, kuid need saavad täituda ainult juhul, kui 
me oleme Tema sõnakuulelikud sulased. Me ei saa tõeliselt kummardada Jumalat 
ja samal ajal olla sõnakuulmatud Tema käskudele. “Jumal aga nõuab kuulekust 
kõikidele Tema käskudele. Ainus viis, kuidas inimesel on võimalik olla õnnelik, 
on osutada kuulekust Jumala kuningriigi käskudele.” (Our High Calling, lk 24.)

“Issand lubas Iisraeli rikkalikult õnnistada, kui nad järgivad Tema juhtnööre.” 
(Patriarhid ja prohvetid, lk 535.) 5Ms 28:1-14 loetleb mitmeid õnnistusi, mida 
Iisraeli lastele tõotati, kõik need olid sõnakuulmise tingimusel. Põhimõtteliselt on 
need tõotused ja õnnistused meie omad juhul, kui me kuuletume Tema käskudele. 
Peatüki ülejäänud osa loetleb needusi, mis tabavad neid, kes on sõnakuulmatud. 

“Jumal oli kuulutanud needust kõigile, kes taganevad Tema käskudest ega tee 
vahet püha ja argise vahel… Ärgu petku keegi ennast uskumisega, et osa Juma-
la käskudest on vähemtähtsad või et Ta kiidab heaks midagi muud selle asemel, 
mida Ta on nõudnud.” (Samas, lk 360.)

REAGEERI
1. Millised on mõned asjad, mida iisraellased tegid selleks, et jääda Jumala 

kaitse alla?
2. Millised on mõned asjad, mida iisraellase tegid, milletõttu Jumal kõrvaldas 

oma kaitse?
3. Mida öelda tänapäeva maailma kohta, mis tõmbab meid eemale Jumalast 

ja Tema rikkalikest õnnistustest?
4. Mida saad hakata täna tegema sellist, mis tugevdaks seost, mis peaks sinu 

elus olema sõnakuulmise ja jumalakummardamise vahel?

Elizabeth A. Adonu. Owings Mills, Maryland, USA

Saatesõna: “Ärgu petku keegi ennast uskumisega, et osa Jumala käskudest on vä-
hemtähtsad…” 

41Ole õnnelik, Iisrael!

Teisipäev, 26. juuli

Kuulekus: jumalakummardamise üks eeldus
Tõend — 3Ms 9:6; 10:1, 2, 10

3Ms raamat on põhiliselt Jumala pühadusest ja sellest, kuidas sõnakuuleliku 
suhte kaudu Temaga saavad sellised patused inimesed nagu meie ligineda jumala-
kummardamises Temale (3Ms 20:7, 8).

5Ms raamat, nii nagu ka 3Ms, sisaldab samuti üksikasjalikku teavet jumala-
kummardamise kohta. Leviitlikult ajajärgul andis Jumal Iisraeli juhtidele ja hiljem 
kogu rahvale juhised selle kohta, kuidas Jumalat kummardada. Nende raamatute 
uurimine tänapäeval toob esile aga jumalakummardamise aluspõhimõtted kaas-
aegses kristluses – et me kummardame Jumalat vastavalt Tema juhistele (3Ms 
9:6, 7, 16).

2Ms 28:36 kirjeldab ülempreestri riietust. Jumala juhiste kohaselt pidi ülemp-
reester oma peakatte puhtast kullast plaadile graveerima sõnad Pühitsetud Issan-
dale. “See graveering kõneles inimestele religiooni sügavaimast mõttest ja osutas 
selle ülimale alusele (3Ms 11:44, 45; Hb 12:14; 1Pt 1:15, 16). See meenutas kogu 
aeg, et ilma eluliselt olulise pühaduseta on kõik jumalakummardamise tegevused 
Jumala silmis pilge (vaata Js 1:11-17). Ülempreestri jaoks aga pidi see hoidma 
mõtted tõsiasjal, et tema teenistus ei pidanud muutuma vormilikuks, vaid et tee-
nistuse alusele pühendumine pidi ilmnema tema elus ja rahva elus.” (Piibli kom-
mentaarid, SPA poolt välja antud, 1. kd, toim osa, lk 650.)

Kui preestrid ja Iisraeli rahvas kummardasid Jumalat Jumala juhiste kohaselt, 
pidi seda olema neis näha selles, et nad armastava valmidusega allutasid ennast 
Temale – ja see on Jumala kummardamise tuum. Sellel peaks põhinema Jumala 
tõeline kummardamine. Kui meie oma arvamused tallavad jalge alla seda, mida 
Piibel on selgesti ilmutanud, teeme me Jumala kummardamise millekski, mida 
Tema ei saa vastu võtta. Ilm 14:1-13 näeme, et armastav, kuulekas meie Looja 
Jumala kummardamine saab lõpuajal olema ¬Jumala rahva jaoks . “Saatana pet-
tustesse mähituna kummardab maailm metsalist ja tema kuju ning viib ellu tema 
määrusi ja käskkirju… Teisest küljest keelduvad pühad mugandumast tema nõud-
mistega. Nad peavad Jumala käske. Eriliseks võitluse punktiks saab neljas käsk 
kümnest käsust.” (Piibli kommentaarid, SPA poolt välja antud, 7. kd, lk-d 832, 
833.)
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Saatesõna: “Sellel peaks põhinema Jumala tõeline kummardamine.”


