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Reede, 19. august

Jumalakummardamise kaudu muudetud
Uuring — Mt 6:33

JÄRELDA
Oleme pidevalt hajutatud, raske on leida aega jumalakummardamiseks. Ole-

me kiusatud mõtlema, et jumalakummardamine ei ole tegelikult vajalik osa elust. 
Me ei saa rängemalt eksida. Meie suhe Jumalaga sõltub Tema kummardamisest. 
Mida rohkem me Teda teenime, seda paremini suudame eristada Tema plaane 
meie elus. Kui me hindame Jumala kutset otsida esmalt Teda, tagab Ta kõik, mida 
iganes vajame.

MÕTLE JÄRELE
• Loe läbi kõik salmid, mis Piibli konkordantsis on märksõna “Kummardama” 

all, et alustada temaatilist piibliuurimist enda jaoks või koos väikese grupiga.
• Kirjuta jumalakummardamist puudutav palve. Väljenda, kuidas Mt 6:33 ra-

kendub just sinu elus.
• Kirjuta oma psalm Jumala kummardamisest. Kes on Jumal? Miks sa tahad 

Teda teenida? Kuidas saad panna Ta esikohale?
• Joonista või maali kujutlus sellest, mida tähendab sinu jaoks jumalakum-

mardamine. Näita ja seleta oma tööd sõbrale.
• Organiseeri sõpradega väikese rühma jumalateenistus, milles Jumal saab 

teie kogemustes seatud esikohale.
• Tee mõttetalgud moodustest, kuidas veel rohkem kaasa lüüa oma kohaliku 

koguduse jumalateenistustel.
• Võrdle oma pöördumiskogemuse eelset elu selle järgse eluga. Kuidas on ju-

malakummardamine sinu elu teistsuguseks muutnud?

SEOSTA
Mt 6; Ilm 14:6-12
Jean Sheldon, No Longer Naked and Ashamed, “Transformed Instead of Con-

formed,” lk-d 121–140.

Christy Yingling Gusse, Conroe, Texas, USA
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Mugavus, kompromiss ja kriis teenimises
“Tahke toit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal 
harjunud eristama head ja kurja” (Hb 5:14).

Hingamispäev, 13. august

Ära piilu teisi, sest ma olen sinuga
Sissejuhatus — Rm 12:1, 2

On kõnekäänd, mis ütleb: “Sarnased linnud kogunevad ühte parve.” Kuid ma 
ütlen naljaviluks nii: “Sarnased linnud on samad linnud.” Selline mõte tuleb män-
gu siis, kui eristatakse isiku omadusi, kasutades otsekui etalonina isikut, kellega 
seda inimest tavaliselt samastatakse. Isiku iseloom, kellega seostatakse, ei pruugi 
siiski mitte alati olla lõplik tõend selle teise isiku iseloomust. Kuid see võib anda 
viite üldistele nimetajatele, mida nad võibolla jagavad.

Noorukieas olemist iseloomustatakse sageli omataoliste survega. Omataolis-
te grupp surub indiviidi muutma oma väärtushinnanguid ja käitumist selleks, et 
gruppi sobituda. Võib olla, et indiviidi ei ole kasvatatud hindama selliseid väärtusi 
ja seda käitumist, mida omataoliste grupp talle peale surub, kuid ta on tugevalt 
survestatud järgnema grupile selleks, et olla tunnustatud. Indiviidid võivad olla 
tagant torgitud tegema asju, mida nad tavaliselt ei teeks ja mis on vastandlikud 
nende uskumustele. Tulemuseks on, et nad lähevad oma põhimõtetega kompro-
missile ja tasapisi kaotavad oma isikliku identiteedi.

Meil pole vaja vaadata Piiblist kaugemale, et seda punkti tõestada. Muistsel 
Iisraelil ei õnnestunud oma identiteeti (Jumala valitud rahvaks olemist) säilita-
da. Nad teenisid pigem Jumalat sellisel moel nagu nad ise tahtsid, mitte sellisel 
moel nagu Jumal neid juhendas. Selleks, et tagada militaar-kaitset, tegid kunin-
gad poliitilisi leppeid ebajumalaid teenivate rahvastega. Sellised liidud võtsid sa-
geli segaabielude vormi ja viisid järeleandmisteni stiilis “Ma sügan sinu selga siis, 
kui sina sügad minu oma”. Tasahaaval hiilisid paganlike rahvaste kombed Iisraeli, 
kuni valdav osa Iisraelist loobus kummardamast tõelist Jumalat, kes oli neile ek-
simatult näidanud oma külluslikku armastust ja halastust.

Kosmilise konfl ikti teravik on ikka täpselt seesama nagu seda kirjeldab Jumala 
Sõna: Keda me kummardame? Paulus rõhutab meile: “Nüüd, vennad ja õed, kut-
sun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, 
pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge 
muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite 
läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik” (Rm 12:1, 2 
NIV).
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Sellel nädalal õpime, kuidas mugandumine maailmaga toob üldiselt kaasa 
kompromissi ja tagajärjeks on jumalakummardamise kriis.

Bongga L. Agno, Muntimlupa linn, Filipiinid

Saatesõna: “Teravik on ikka täpselt seesama nagu seda kirjeldab Jumala Sõna: Keda 
me kummardame?”

Pühapäev, 14. august

Surm moodsates südametes
Tunnistus — 1Ms 6:5

Päris alguses, Moosese esimeses raamatus, räägib Piibel meile, et kuri valitses 
meeste ja naiste südames ja mõjutas negatiivselt nende jumalakummardamist. 
Tänapäev on kurjust samuti kubinal täis. On vähe või pole üldse vahet õelusel, 
millest loeme Piibli esimesest raamatust selle kurjaga, mida näeme nüüd. Ini-
meste ideed jumalakummardamisest sageli hääbuvad moodsais südameis. Öeldu 
tõestub selgelt tõsiasjas, et tänapäeval on paljud inimesed liiga hõivatud tööta-
misega (selle asemel, et Jumalat teenida). Nad on rohkem orienteeritud maisele 
kui et jumalakummardamisele, orienteeritud karjäärile, mitte aga hoolitsemisele. 
Suuremjagu inimesi on hõivatud elatise hankimisega niivõrd, et Jumala kum-
mardamiseks aja võtmine ei tule neile isegi pähe. Samasugune lugu on ka paljude 
kristlastega. Nad keskenevad rohkem ressursside ja jõukuse hankimisele kui et 
Jumala kummardamisele. Ainult vähesed mõtlevad taevale, sest nende jaoks ei 
saa taevast võrrelda raha ja rikkusega.

Paljude tänapäeva inimeste jaoks on võõristav mõte, et jumalakummardamine 
on pääsemiseks oluline. Kuigi suurem osa inimesi elab tegusat elu, soovib vaid 
väike osa kummardada oma Loojat. Kaini sarnaselt lähevad mõnedki inimesed 
oma kummardamis-kommetes kompromissile, mõeldes, et küll Jumal mõistab. 
Kuid nii nagu me Kaini loost õppisime, ei saa Ta selliseid kompromisse heaks kii-
ta. Vahel võtame Jumala armastust millegi sellisena, mis on tagatud, mõeldes, et 
uskumine ilma sõnakuulmiseta on Talle vastuvõetav.

Just nii nagu saatan ahvatles ära Eeva, ahvatleb saatan meid uskuma, et tema 
pakub meile palju lootustandvamat kui on see, mida pakub meile Jumal. Saatan 
tahab meid veenda, et Jumala kummardamine ei pea tegelikult meie elus olema 
tähtsal kohal. Selline mõtlemine aga loob meis vaimuliku kriisi. Kui meie Juma-
la kummardamine luhtub, jääb Tema meie elus tahapoole ja me kaotame Temas 
oleva pääste.

REAGEERI
1. Kuidas me saame aru, et Jumala tõeline kummardamine on Temast seatud 

ja et meil tuleb igal päeval Teda kummardada?
2. Kuidas saame tagada, et me ei laseks silmist jumalakummardamise tõelist 

keset?
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Neljapäev, 18. august

Siis, kui Jumala tõeline kummardamine takistab kohustusi 
Arvamus — 5Ms 13:18

Joon, mis eraldab tõde halvast, muutub õhukeseks siis, kui me jätame hoole-
tusse Jumala kummardamise. Kui jätame kummardamise hooletusse, jääme kiu-
satustele alla, sest meie jaoks muutub raskemaks eristada, mis on vale. 

Praegusel tehnoloogia ajastul kasutavad üliõpilased raamatuid või raamatuko-
gusid oma kodutööde tegemiseks harva. Kuivõrd neil on arvuti ja internetiühen-
dus, siis miks teha endale vaeva raamatukokku minemisega, kui oma uurimus-
tööd saab teha kohvikus, “burgeri-kioskis” või kasvõi lennujaamas? Internet on 
teabe koha pealt suurepärane allikas. Selles on tohutult ruumi huvitavatele idee-
dele ja uurimustele. Liiati aitab internet leida kaua kadunud sõpru ja hoiab meid 
ühenduses praeguste kaaslastega. Praegu seda kirjutades on teada, et on saadaval 
umbes 174 sotsiaalset võrgukohta, nende hulgas kohtamis-saidid. Mul on oma 
kogemused selliste veebilehtedega ja eelistega, mida need mulle pakuvad. Kuid 
ma leian, et mul tuleb esitada endale järgmised küsimused: Kui palju aega ma 
tegelikult nendel lehekülgedel veedan? Kas on hea nii palju aega sellele kasutada?

Internet kõigi oma kasudega võib viia meid kompromissile meie usuga ja juma-
lakummardamise viljelemisega. Kuigi tehnoloogia kindlasti lihtsustab meie elu 
ja lahendab mugavalt mõned meie probleemid, saab see kindlasti tõmmata meid 
eemale Jumala kummardamisest.

5Ms 13 meenutatakse Iisraelile, et isegi pereliikmed võivad juhtida meid teis-
te jumalate juurde, mis meid enda haardesse võtavad ja selliselt röövivad meilt 
meie suhtlemise Loojaga. Sedamööda, kuidas naudime selle maailma mugavusi, 
näiteks sellist nagu pakub tehnoloogia, pöörake siiski tähelepanu Jumala kutsele 
otsida esmalt Teda. Kui me sellele kutsele kuuletume, ei saa selle maailma muga-
vusedki viia meid eemale Temast, keda me kummardame.

REAGEERI
1. Kuidas saab internetti tõhusalt kasutada evangeeliumi levitamiseks? 
2. Mõtle sellele ajahulgale, mille veedad internetis ja miks veedad. Kas kasu-

tad seda sel viisil, mis juhib sind Kristusele lähemale või viib Temast kaugemale?
3. Milliseid veebilehti võid leida, mis aitavad kaasa sinu jumalakummardami-

se kogemusele?

Eva Veronica A. Regachuelo, Quezon City, Filipiinid

Saatesõna: “Kuigi tehnoloogia kindlasti lihtsustab meie elu ja lahendab mugavalt 
mõned meie probleemid, saab see kindlasti tõmmata meid eemale Jumala kummarda-
miselt.”
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Kolmapäev, 17. august

Jumalakummardamisest saadav kasu
Kuidas siis — Jh 4:23, 24

Paljud inimesed, ka inimesed, kes nimetavad end kristlasteks, ei tea, kuidas 
teha Jumal esmaseks. Just seepärast ei ole jumalakummardamine käesoleval het-
kel top-kümnes esikohal olev tegevus. Suuremjagu inimesi on niivõrd mässitud 
sellesse, mida maailm pakub, et Jumal ei ole nende elus esikohal. Kuidas me saa-
me teha Jumala oma peamiseks sihiks? Kuidas saame avada oma südame Tema-
le nii, et Tema elab meis ja motiveerib kõike, mida teeme, eelkõige meie Jumala 
kummardamist? Siin mõned võimalused, kuidas oma jumalakummardamist vää-
ristada:

Pea meeles, kes on Jumal. Ta on kõikväeline, kõikvõimas ja kõiki armastav. 
Tema on meie Looja, Lunastaja, Vahemees, Lohutaja ja Sõber. Ta andis oma elu 
meie eest, et meie võiksime saada päästetud patust ja elada koos Temaga igavesti.

Võta omaks, et oleme patused. Koos selle tõsiasja omaks võtmisega on meil 
alati vaja mõelda sellele, et Jumal saab meid Püha Vaimu väe läbi uueks muuta. 
Meil on nõrkused, mida ainult meis elav Vaim saab asendada Vaimu viljaga. Loe Gl 
5. Me ei ole mitte keegi niikaua, kui me ei võta vastu Jumalat ega lase Temal elada 
meie südames. Kummardagem Teda aupaklikult, sellepärast, et Ta kuuleb meid 
alati ja andestab meile, kui me Tal seda teha palume.

Tea, et elu on lühike. Ei ole mitte mingit muud aega Jumala kummardamiseks, 
kui seda on aeg, milles me praegu elame. Kuna me ei tea, millal sureme, on vaja, 
et laseksime oma elul olla pidevalt pühendunud Jumalale. Tema kummardamine 
on Temas kasvamise tähtis moodus. Just sellepärast on oluline panna Jumal oma 
elus esikohale. Paljud inimesed ei võta aega, et kummardada Jumalat. Nad ütle-
vad, et neil on kõike muud nii palju teha. Nad ei mõista, et esiteks Jumalat otsides 
saab ka kõik muu korda.

Ära lase maailmal ennast petta. Maailma väärtused ei ühti nendega, mida Is-
sand meile soovib. Me ei tohiks lubada maailmalikel väärtustel oma silmi Jeesu-
selt tõsta (Jer 17:5). Oleme siin planeedil ainult külastajad. Meie kodu on taevas 
ning Jumala kummardamine aitab meil kaitstult sinna jõuda.

REAGEERI
1. Millisega nendest neljast viisist, kuidas vääristada oma jumalakummarda-

mist, tuleks sul kõige rohkem tegeleda?
2. Miks sageli ei ole jumalakummardamine inimeste jaoks, kes Kristust oma 

Päästjaks peavad, prioriteet?
3. Mida saame teha selleks, et muuta jumalakummardamine sisukaks ja lak-

kamatuks? 

Dulce Regachuelo-Bano, Quezon City Filipiinid
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3. Mõtle oma päevaplaanile (igapäevasele ja iganädalasele). Kui palju aega ku-
lub sul palves ja Piibli uurimises võrreldes Facebookis olemisega, poeskäimisega, 
elatise teenimisega või akadeemilise kraadi omandamisega? Kuidas leida oma elus 
tasakaal jumalakummardamise ja elatise teenimise vahel?

4. Kuidas saame töönädala rutiinist läbi minna jumalakummardamise meel-
suses?

Allen Y. Bano, Bongabon, Nueva Ecija, Filipiinid

Saatesõna: “Kui me valmistame pettumuse Jumala kummardamises, jääb Tema 
meie elus tahapoole.”

Esmaspäev, 15. august

Progressioonilt regressioonile
Logos — 1Ms 6:5-8; 5Ms 12:8; 13:17, 18; 1Kn 11:1-13; 18;
Jr 17:5, Ml 3: 16-24

Mugandumine (1Ms 6:5-8; 5Ms 12:8; 13:17, 18)
Maa peal oli enne veeuputust nii palju kurjust, et Jumal tegelikult kahetses, 

et Ta oli inimesed loonud. Selle asemel, et kummardada Teda, “kummardasid nad 
enesehellitamist – söömist, joomist, lõbusat olemist – ning kasutasid abinõuna 
(juhul, kui nende soove ja kirgi häiriti) vägivallategusid ja mõrva.” (Ellen G. White, 
Käsikiri 24, 1891.)

Kõigist kiusatustest suurim oli iisraellaste jaoks siiski kiusatus muganduda 
ümberkaudsete paganlike rahvastega. Selliste kultuuridega ühinemine viis varem 
või hiljem selleni, et nad võtsid omaks nende rahvaste jumalakummardamis-kom-
bed ja rikkusid seega jumalakummardamise mõttes abielu ainsa tõelise Jumalaga 
–YHWHga. Just sellepärast andis Jumal neile korralduse hävitada ebajumalaid 
teenivate kultuuride iidolid ja altarid, mida nad leidsid maalt, mille Jumal neile 
andis. Tegelikult oli niivõrd tähtis (nende endi jaoks) jätkata ainsa tõelise Jumala 
kummardamist, et Tema lülitas selle oma armastuse erilise seaduse koosseisu. Loe 
2Ms 20:2-6 ja Mt 22:34-40. Kummardada üht väärjumalat või teha ebajumalaks 
ükskõik mis taevas, maa peal või vees ja siis seda ebajumalana kummardada, on 
Jumala otsese olemuse ründamine. Siis, kui Tema rahvas mugandub selliste kom-
metega, muutuvad nad Jumala esindajatena maa peal kasutuiks ja otstarbetuiks.

Kristliku elu lainetes on ustavus Jumalale hädavajalik. Ainult Tema väärib 
meie kummardamist. Meie usk on Jumala jaoks oluline. Meil tuleb teenida ja 
kummardada ainult Teda.

Kompromiss (1Kn 11:1-13; 18)
Kompromissi võetakse sageli kui midagi positiivset ja vajalikku. Näiteks mõt-

les Saalomon, et tark on abielluda naistega ümberkaudsete ebajumalaid teenivate 
rahvaste hulgast selleks, et säilitada head diplomaatilised suhted (5Ms 17:17; 1Kn 
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11:1, 2). Ühe naise võtmine, seejärel teise ja siis veel järgmise võtmine sillutas 
tee jumalakummardamise valedele tavadele, mis tema naiste kaudu hiilisid heeb-
realaste religiooni (1Kn 11:4-8). Järk-järgult rajas Saalomon tee kompromissile. 
“Ta naised pöörasid tema südame teiste jumalate poole” (1Kn 11:4) ning tee kul-
ges juba allamäge edasi (1Kn 11:11). 

Teine näide kompromissi ohtudest on näha Ahabi elus, monarhi elus, keda 
samastati militaarse tugevusega, kuid kes oli nõrk Jumalaga suhtlemisel. Tema 
väikesed kompromissi-teod viisid ta lõpuks sinnamaani, et ta tappis Jumala proh-
veteid. Kuningas ei takistanud oma naist Iisebeli, kes seadusevastaselt muutis 
Jumala tõelise kummardamise maskeeritud kummardamiseks. Kui läheme oma 
suhtes Jumalaga kompromissile, siis on tegemist alati liikumisega progressioo-
nilt regressioonile! Kui me läheme oma suhtes Jumalaga kompromissile, toetume 
maistele asjadele ja mitte enam oma Loojale.

Kriis (Jr 17:5; Ml 3:16-24) 
Vana Testament on täis näiteid sõnakuulmatusest, mis viivad kriisini. Saabu-

mas on suur kriis. Selles kriisis saab ilmsiks vahe protagonistide ja antagonisti-
de vahel, Jumala rahva ja nende vahel, kes valisid olla sõnakuulmatud Jumalale; 
nende vahel, kes jäävad truuks oma suhtele Jumalaga ja nende vahel, kes on usta-
vusetud oma suhtele Temaga. Pööra tähelepanu tõsiasjale, et mugandumine kok-
kusulatatud jumalakummardamisega viis Jumala muistse rahva kompromissini ja 
tagajärg, kriis, oli paratamatu. Sama lugu saab olema saabuvas kriisis.

Eedeni aias oli teemaks, keda kummardavad Aadam ja Eeva. Ja nende valiku 
tõttu, keda või mida inimesed kummardavad, saab see olema põhiteema kuni Ee-
deni taastamiseni. “Lõpuajal on maailmas ainult kaks rühma inimesi: need, kes 
austavad ja kummardavad tõelist Jumalat ning need, kes vihkavad tõde ning on 
lohe ja metsalise kummardajad.” (Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: 
Commentary on the Book of Revelation (Berrien Springs, Mich.: Andrews Univer-
sity Press, 2002), lk 444, 445.)

Tõeline kummardamine ei tähenda lihtsalt seda, kas inimesed kummardavad 
Jumalat nädala esimesel päeval, kuuendal päeval või nädala seitsmendal päeval. 
Jumala tõeline kummardamine tähendab seda, kes või mis valitseb meie süda-
mes, meie mõtetes ja meie tegevuses. Jumalakummardamine on oma sügavamas 
tähenduses suhte küsimus. “Jeesus kasutab Isa-Poeg armastavat suhet näitena 
sellest, missugune suhe peaks Tema jüngritel Temaga olema. Just nii nagu Jeesu-
se suhte juurde oma Isaga kuulus sõnakuulmine Isa tahtele, nii peaks ka Jeesuse 
jüngrite suhte juurde Temaga kuuluma sõnakuulmine. “Kui te armastate mind, 
siis pidage mu käske!” (Jh 14:15). (Seventh-day Adventist Believe, sec. ed. (Nam-
pa, ID.: Pacifi c Press©, 2005), lk-d. 159, 160.)

Felixian T. Felicitas, Silang, Cavite, Filipiinid

Saatesõna: “Kui läheme oma suhtes Jumalaga kompromissile, siis on tegemist alati 
liikumisega progressioonilt regressioonile!”
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Teisipäev, 16. august

Tõelisel religioonil on mõtet
Tunnistus — Jk 1:26, 27

“Õppetunniks, mida meil sellest moondunud eluloost on vaja õppida, on pi-
dev sõltumine Jumala nõuannetest; tuleb hoolikalt jälgida meie suuna kallet ja 
reformida iga harjumust, mis kavatseb tõmmata meid Jumalast kaugemale. See 
õpetab meile, et vaja on suurt ettevaatust, valvsust ja palvet selleks, et hoida meie 
usk määrdumatu ja lihtsana. Juhul, kui me arendame kõrgeimat kõlbluskvaliteeti 
ning püüdleme religioosse iseloomu täiuslikkuse poole, vajame suhete loomisel 
ja kogu eluks kaaslase valikul väga peent otsustusvõimet!” (Th e Health Reformer, 
mai 1878.)

“Jumalast lähtuv usk on ainus usk, mis viib Jumala juurde. Selleks, et õigesti 
Teda teenida, tuleb meil sündida uuesti Pühast Vaimust. Tema puhastab südame 
ja uuendab mõistuse ning annab meile uue võime tunda ja armastada Jumalat. 
Tema teeb meid tahtlikuks täitma kõiki Kristuse korraldusi. See on tõeline juma-
lateenimine. See on Püha Vaimu mõju vili.” (Ajastute igatsus, lk 189.)

“Kristus mõistis, et midagi peab ette võtma. Rahvalt nõuti tseremooniate 
täitmist, kuid polnud selgitatud nende tähendust. Jumalat kummardama tulnud 
inimesed tõid ohvreid, mõistmata, et need kujutasid ainsat tõelist ohvrit. Nende 
keskel seisis tundmatuna Tema, kellele kogu see jumalateenistus osutas. Tema oli 
andnud ohvriteenistust puudutavad juhtnöörid. Tema mõistis nende võrdkujude 
tähendust ja nägi, et neid moonutati ja mõisteti vääriti. Vaimulikkus oli teenistu-
sest täiesti kadumas. Mitte miski ei sidunud preestreid ja rahvavanemaid Jumala-
ga. Kristus soovis rajada hoopis teistsugust teenistust.” (Samas, lk 257.)

“Juudid juhiti eksitusse ja laostumisse ja Issanda au hülgamisse sellepärast, et 
nad ei tundnud Pühakirja ega Jumala väge. Meie ees on suur töö – juhtida inimesi 
võtma vastu Jumala sõnu oma elu reegliteks, mitte tegema kompromissi komme-
te või tavadega, vaid käima Issanda korralduste ja määruste järgi.” (Review and 
Herald, 17. juuli 1888.)

“Kristluse paljal vormil ei ole mingit väärtust. See on lage päästvast väest, ei 
oma uuendavat energiat. Usk, mis piirdub hingamispäeva pidamisega, ei saada 
teistele välja ühtki valgusekiirt.” (Tunnistused kogudusele, 5. kd, lk 339.)

REAGEERI
1. Millised põhimõtted aitavad meil vältida kompromissi?
2. Põhinedes Tunnistused kogudusele artiklile, milline on Jumala tõeline 

kummardamine? Kuidas sa sellele reageerid?

Madonna Lourdes Morenos-Felicitas, Silang, Cavite, Filipiinid


