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Reede, 2. september

Pühad paigad
Uuring  — Rm 4:23-25

JÄRELDA
Ükskõik, mida ka saatus meie elurajale toob – perekonna tragöödia või unis-

tuste maja, elegantse jumalateenistuspaiga või bambusest pühakoja – peaks meie 
lipuks olema Jeesus, kes kergendab edukate ja raskete aegadega toime tulekut 
ilma, et oleks vajadust asendada Tema sõna inimliku tarkuse või teiste jumalate-
ga. Jumal on see, kes juhib meid läbi iga olukorra meie turvalisuse ja Tema riigi 
kodanikuks olemise suunas, mida Ta tõotab. Tundes oma patte, tekitab palve ja 
usk Jumalasse lootust, mis põhineb usaldusel. Igaüks meist on Tema jaoks tähtis.

MÕTLE JÄRELE
• Uuri teiste usundite pühi paiku, nagu näiteks Meka, Nutumüür, Püha Maa, 

Gangese jõgi jne. Kuidas sa seletaksid oma sõbrale sellise paiga külastamise prak-
tilist väärtust (a) inimese vaimulikul arendamisel ja (b) inimese isiklike soovide 
suhtes?

• Õpi pähe Rm 4:23-25. Kui seda teed, loe Ps 137:5, 6 ja küsi endalt, miks sai 
iisraellastele osaks vangipõlv just sellisel moel? Kuidas võime meie olla sarnases 
olukorras?

• Selgita oma sõbrale, miks või miks mitte pole Jumal süüdi järgmistes sünd-
musteahelates: Kuigi Jumal ütleb: “Ära varasta” (2Ms 20:15), varastab perekonna 
toitja toitu, läheb vangi ja kaotab oma kodu. Tema lapsed langevad koolist välja ja 
naine jätab ta maha.

• Püüa mõista, mida tähendab kahetseda midagi, mida oled teinud ja püüad 
taastada suhet, mida kahetsed. Kui mitu korda peame ühe ja sama asja pärast ka-
hetsema [andeks paluma]? Vaatle iisraellaste kogemust kahetsuse nurga alt. Küsi 
kaaslaselt, miks on üksikisikul kergem kahetseda ja edasi minna, kui seda on ini-
meste grupil. Mis peaks sellele järgnema, kui me kahetseme?

• Leia võimalus selgitada ühele mitte-adventistist sõbrale, et Jumal ei jäta 
meid pimedusse. Tema tagab meile alati väljapääsu.

• Kirjuta ritta viis punkti, mida kasutada kahele ususõbrale kristluse tähtsuse 
selgitamisel: üks sõber on mitte-adventistist kristlane ja teine on inimene, kes 
teenib teist jumalat (iidolit, raha jne). Kummaga (juhul, kui nii on) peaks Jumalal 
olema raskem tegutseda? Miks?

• Pane Mt 6:33 kannatlikult proovile.

SEOSTA
Prohvetid ja kuningad , lk-d 309, 372, 599; Apostlite teod, lk 85
C. Mervyn Maxwell, God Cares, 1. kd, lk-d 19–25.

Albert A. C. Waite, Berkshire, Inglismaa
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Teenimine: eksiilist taastamiseni
“Te külvate palju, aga saate pisut; sööte, aga kõht ei saa täis; joote, 
aga janu ei kao; riietute, aga ei saa sooja; ja kes teenib palgalisena, 
teenib katkisesse kukrusse” (Hg 1:6).

Hingamispäev, 27. august

Pühitsetud ikoonid ja pühad paigad
Sissejuhatus — Hg 1:6

Peaaegu igal usul on pühad paigad või esemed, no näiteks reliikviad; ja pal-
jud inimesed usuvad, et nad saavad tagasi tervise, muutuvad rikkaks või viljakaks 
lihtsalt sellepärast, et külastatakse seesugust kohta või puudutatakse seesugust 
reliikviat. Ajapikku kalduvad inimesed Jumala unustama või sündmuse, mida see 
koht või reliikvia mälestab, ja nad mäletavad ainult selle koha või reliikvia kuju-
teldavat väge.

Ühenda alljärgnevad “pühad” paigad usundiga, mis seda pühaks peab. 

1. Petlemm    a. Katoliiklus
2. Lourdes    b. Mormooni usk
3. Meka    c. Vana Testamendi judaism
4. Salt Lake City   d. Kristlus
5. Jeruusalemma tempel  e. Islam
6. Nutumüür   f. Uuema-aegne judaism
7. Gangese jõgi   g. Hinduism

Jumala rahvas tänapäeval pole ka selle nähtuse suhtes immuunne. Paljud meie 
adventkogudused organiseerivad reise Pühale Maale. See ei ole halb asi senikaua, 
kuni meil on meeles, et fookuses on Jumala vägi, mitte aga nendes paikades viibi-
mise imelisus, kus Tema vägi ilmnes nii jalustrabaval moel.

Vana-aja heebrealaste jaoks oli pühaks paigaks Jeruusalemma tempel. See oli 
koht, kus Jumal oma rahva keskel elas. Kõik juudid pidid püüdma olla templis 
suurte pühade ajal. Mt 24. peatükis võrdsustasid jüngrid templi hävitamise “maa-
ilma lõpuga”.

Kujutle õudust, mida tundsid pühendunud juudid aastal 70 pKr, kui tempel 
hävitati, sest nende jaoks oli tegemist enama kui vaid templi hävitamisega. Näis, 
nagu oleks Jumal võtnud ära oma ligioleku ja kaitse. Paljud seadsid kahtluse alla, 
kas Jumal üldse suutiski asju kontrollida.

Mida tähendab see 2011.aasta kristlaste jaoks? Millised on meie pühad pai-
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gad? Millised ebajumalad oleme seadnud Jumala asemele? Kuidas klammerdume 
Jumala külge siis, kui sellised ebajumalad langevad? Käesoleval nädalal uurime 
neid ja teisi teemasid õppides jumalateenistusest kui sellisest eksiilist taasraja-
miseni.

Paula Graham, Salem, Lääne-Virginia, USA

Saatesõna: “Kujutle õudust, mida tundsid pühendunud juudid aastal 70 pKr, kui 
tempel hävitati.”

Pühapäev, 28. august

Kummardada Jumalat – edu pant
Tunnistus — Hg 1:6

“Haggai oli Babüloonia vangipõlve järgsest kolmest väikesest prohvetist esi-
mene.” (Seitsmenda Päeva Adventistide Piibli kommentaar, 4 kd, lk 1073.)

Teised olid Sakarja ja Malaki. Haggaid võib pidada lüliks Jeruusalemma vana ja 
uue templi vahel. (Samas.)

Siis, kui Pärsia impeeriumi kuningas Kyros vallutas 539.a eKr Babüloonia, 
“hakkas ta kohe ajama heasoovlikku poliitikat alistatud rahvaste religioonide suh-
tes. Ta lubas juutidel naasta Jeruusalemma ja üles ehitada tempel. Niisiis oligi, et 
Serubbaabel juhtis väikest salka, kes pöördus tagasi kodumaale ja hakkas taasta-
ma templit. Jumal kasutas Kyrost oma rahva suhtes peetud plaani elluviimisel 
tööriistana. “Kes ütleb Kooresele: “Mu karjane!” Tema viib täide kõik, mida ma 
tahan, ja ütleb Jeruusalemmale: “Sind ehitatakse üles ja rajatakse tempel!” (Js 
44:28).

Esimese templi suurejoonelisus ja sealsed muljetavaldavad usulised teenistu-
sed olid olnud enne vangipõlve-aegset aega Iisraeli uhkuseks; kuid nende juma-
lateenistusel puudusid sageli need omadused, mida Jumal tähtsaimateks peab. 
“Jumal äratas prohvetid Haggai ja Sakarja tekkinud kriisi lahendama. Sütitavate 
tunnistustega näitasid need Jumala sõnumitoojad rahvale hädade põhjust. Proh-
vetid selgitasid, et kuna ehitajad ei pidanud Jumala tööd tähtsaimaks, ei saanud 
nad ka ajalikult edeneda. Kui iisraellased austanuks Jumalat, teeninuks Teda ko-
hase lugupidamisega ja teinuks Tema templi ehitamise oma tähtsaimaks tööks, 
saanuks nad osa Tema ligiolekust ja õnnistustest.” (Prohvetid ja kuningad, lk 573, 
574.)

Turvalisust, lahus Jumalast, pole olemas, ega Tema kuningriigi kodanikuks 
olemist. Parim ravim muretsemise vastu on usaldada Teda. Juhul, kui meie teeme 
oma osa ustavalt, juhul, kui seame oma mõtetes ja elus esikohale taevariigi, kan-
nab Jumal meie eest hoolt kogu meie eluteel. Tema võiab meie pead heldelt õliga 
ja meie kogemustekarikas on pilgeni täis häid asju (Ps 23:5).

REAGEERI
1. Millised on mõned piibellikud põhimõtted, mis aitavad meil nautida kül-
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Neljapäev, 1. september

Otsida number ühte
Arvamus — Hg 1:3-9

Kuuleme seda kogu aeg: “Sul on vaja silmas pidada kõige olulisemale.” Pagen-
duseaastate jooksul pidas enamik iisraellasi silmas ainult iseennast. Kõigist ba-
bülooniasse viidud inimestest näib, et ainult Taaniel ja tema kolm sõpra astusid 
tegelikult avalikkuse ette Jumala rahvana. Ainult nemad palusid muud toiduva-
likut, mitte seda, mis oli saadaval kuninga lauas; ja siis, kui Duura orgu püstita-
ti kuju, keeldusid ainult Sadrak, Meesak ja Abednego kuju ette kummardamast. 
Näib nii, et suuremjagu inimesi tegeles oma elu päästmisega ja unustas Jumala.

Sama asi näib olevat juhtunud siis, kui väljastati käsk ülesehitada tempel. Ini-
mesed ehitasid üles oma elamisi ja unustasid täiesti tegeliku põhjuse, miks nad 
oma maale olid tagasi pöördunud. Jumal pöördub nende poole nende “kõige olu-
lisema” suhtes, öeldes neile, et nad on haletsusväärselt mööda pannud sellega, et 
on unustanud Tema.

Elame ühiskonnas, mis käsib meil silmas pidada kõige olulisemat, ja enamik 
meist teebki seda: pidevalt vältides või vähendades aega, mida veedame mõtiskle-
des Jumala kutse üle meie elus. Küllap on see hoiatus kohane ka meie jaoks, mille 
Jumal andis oma rahvale Piibli aegadel. Võibolla on põhjus, miks elame sellisel 
sibliva-kana-kombel, selles, et oleme unustanud (mitte et me ei oleks piisavalt tar-
gad või et oleme viletsa majanduse ohvrid) , et meie esmaseks eelistuseks peaks 
olema Jumala koja ülesehitamine. 

Meil on vaja meeles pidada ka seda, et Jumala koda ei ole suvaline hoone. Ju-
mala kojaks on ka inimsüdamed, kes armastavad Teda ja järgivad Teda. Võibolla 
peaksime ütlema Haggai kombel, et mingem mägedele ja toogem puid. Meie päe-
vil võiks see tähendada, et võtkem rohkem aega, et välja minna ja otsida inimesi, 
kellele Kristust tutvustada. See võiks tähendada vaeste, haigete ja kodutute aita-
mist. Siis, kui oleme otsinud tõelist Number Ühte, leiavad teisedki asjad oma õige 
koha. Kas ei öelda mitte kuskil: “Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis 
seda kõike antakse teile pealegi!” (Mt 6:33)? Võibolla et enamik meie elu problee-
midest tulenebi sellest, et oleme unustanud Tema, kes on tõeline Number Üks.

REAGEERI
1. Mida oled sina teinud selleks, et ehitada üles Jumala koda?
2. Milliseid asju on sul vaja esikohale seada selleks, et sa võiksid veelkord ot-

sida Number Ühte?

Jonathan MerlinBurt, Berrien Springs, Michigan, USA

Saatesõna: “Võibolla et enamik meie elu probleemidest tulenebki sellest, et oleme 
unustanud Tema, kes on tõeline Number Üks.”
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Kolmapäev, 31. august

“Temas”
Kuidas siis — Ap 17:28

Kavandatud missioonist kuni missiooni täitmiseni on võtmesõnaks küsimus 
kuidas? Enamik meist saab vabalt öelda, kus me oleme. Vähesed meist saavad 
öelda, kuhu me läheme. Veel vähem on neid, kes teavad, kuidas nad sinna jõuavad. 
Olukord pole kuigi erinev sellest, kui kõne all on vaimulikud asjad. Ükskõik mil-
lise teekonna ohutult läbimine eeldab distsipliini ja kavakohasust. Jälgime nüüd 
marsruuti: pagendusest taastamiseni.

Möönma. Üks suurimaid teemasid reisimisel pagendusest taastamisse on 
möönda kohutavat olukorda, milles oleme. Tuleb ära märkida, et Piibel kutsub 
ülesse enese-salgamisele, mitte lihtsalt salgamisele kui sellisele. Nii nagu Jesaja 
ütles enda kohta: “Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast et ma olen roo-
jane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel!” (Js 6:5).

Kahetsema. Pärast seda, kui oled endale ausalt aru andnud käesolevast olukor-
rast, paneb see meid ümber pöörama, oma pattude pärast kahetsust tundma. Loe 
Taaveti süümepiina-sõnu Ps 51: 2-6.

Ära tundma oma puudulikkust. See on see koht, kus me, nagu Paulus Rm 7, 
„vajume ära“ ja tajume tegelikkust ning oma lihalikku nõrkust (vaata ka Rm 8:12, 
13). Liiga sageli viidame aega liha kohendamisega ja võrdlemisega, kes on parem 
“lihalik” kristlane. Kuid selline asi ei toimi, kuna sellist kristlust pole olemas.

Häälestuma. Pärast patususe äratundmist õhutab Paulus meid häälestuma. 
See häälestumine on midagi tarkvara uuendamise taolist. Ta ütleb, et oleme kon-
taktis nakatunud tarkvaraga (lihaga), nii et ärgem viitkem aega selle parandami-
sele. Selle asemel tuleb meil rakendada uuendusi Vaimus (Rm 8:1-14).

Janunema Jumala järele. Jh 4 peatükis on meil üks imeline lugu. Mõned vii-
tavad sellele loole kui naisele kaevul. Teised nimetavad seda õppetunniks kaevul. 
Nimetage seda, kuidas tahate, kuid oluline on märgata paraleele vee ja keha ning 
jumalakummardamise ja Vaimu vahel.

Juhul, kui me kristlastena oleme vaimulikult veevaeguses, on asi selles, et ole-
me ikka veel pagenduses. Meenutagem siis, et “tema [Kristuse] sees meie elame 
ja liigume ja oleme” (Ap 17:28). Kui me seda mõistame, saame Jumalat tõeliselt 
kummardada.

Noel Reid, Salem, Lääne-Virginia, USA

Saatesõna: “Meil tuleb rakendada uuendusi Vaimus .”
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luslikku elu?
2. Jaga klassiga kogemust, kus nägid Jumala kätt sind õnnistamas (tagajärje-

na piibellike põhimõtete järgimisele).

Pascal Selugy, Salem, Lääne-Virginia, USA

Saatesõna: “Turvalisust, lahus Jumalast, pole olemas.”

Esmaspäev, 29. august

Jumalakummardamise koht: süda või kivi?
Logos — Neh 1; Jr 29:10-14; Hs 8; Tn 3; Hg 1; Sk 1:1-6

Koduigatsus (Ps 137:5, 6)
“Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi! Jäägu mu 

keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks, kui ma ei paneks Jeruusalemma 
oma ülemaks rõõmuks!” (Ps 137:5, 6).

Ps 137 on maapagendusse viidud juutide igatsus oma kodumaa järele. Moose-
se ja teiste prohvetite kaudu neile antud hoiatustest hoolimata pööras Iisrael selja 
Jumalale sellega, et unustas Tema korraldused ja keeldus andeks palumast oma 
kurje teid.

Kuigi nemad pöörasid selja, püüdis Jumal neid enda juurde tagasi tuua. Kuid 
siis, kui nende kõrvad jäid Tema prohvetite hoiatuste suhtes kurdiks, lubas Ta 
nende vaenlastel nende maa hõivata, nende linnad hävitada ja nad rahvaste sekka 
laiali pillutada.

Suurim juutide laialipuhumine saabus Jeruusalemma ja templi hävitamisega. 
Nende hinge pidi küll valdama šokk ja täitma õudus, kui nad nägid pealt, kuidas 
Babüloonia sõdurid kiskusid maha müüre, panid kõik lõõmama. Tempel, nende 
jumalakummardamispaik, Issanda enda eluase, tehti varemeiks.

Tõotus (Jr 29:10-14)
Kuid isegi nende meeleheite ja pagenduse ajal andis Jumal Iisraelile lootust. 

Prohvet Jeremija kaudu ütles Ta neile, et ehkki Tema saadab nad pagendusse, ei 
unusta Ta neid ära. 

Pärast 70 aastat tunnevad nad kahetsust oma teede pärast. Nad hüüavad Is-
sanda poole ja Tema vastab. Nad otsivad Teda kogu südamest ja nad leiavad Tema. 
Siis toob Ta nad tagasi enda juurde ja maale, mille Tema oli neile tõotanud. Ta 
taastab kõik, mis oli ära võetud, ja veelkord kohtub Ta nendega templis.

Juuda rahvas klammerdus selle tõotuse külge. Sellele tõotusele rajasid nad 
kogu oma lootuse ja nad ootasid selle täitumist.

Palve taastamise pärast (Tn 9)
Taaniel teadis, et prohvetikuulutuse täitumise aeg lähenes. Kui Ta leidis Jere-

mijale antud Jumala rahva taastamise kohta (pärast eksiili) käiva tõotuse, põimis 
ta selle kokku nägemusega, mille Jumal oli talle andnud. Ta kartis väga, et Issand 
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oli otsustanud pikendada Tema rahva pagenduses olekut nende pattude pärast. 
Niisiis palvetas Taaniel kogu hingest tuleva palve. Selles palves tunnistas ta üles 
oma rahva patud ja palus Jumalat, et Ta ei unustaks Tema rahvast puudutavaid 
tõotusi.

Vastuseks tema palvele saabus kohale ingel Gabriel, kes ütles Taanielile, et Taa-
nielile näidatu oli lõpuajaks ja mitte tema päeviks.

Taastamine (Neh 1; 2; Hg 1)
Kui Nehemja kuulis Iisraeli olukorrast, nuttis ta mitmeid päevi. Ta hüüdis Ju-

mala poole, et Jumal mõtleks oma rahvale. Ta tunnistas üles patud, mida tema 
ja Iisrael olid teinud ning anus, et Jumal peaks meeles tõotust nende olukorra 
taastamiseks.

Oma palve lõpus palus Nehemja Jumalalt sedagi, et kuningas, kellele ta oli 
joogikallajaks, tagaks tema palve. Ja nii läks. Kuningas saatis Juudasse Nehemja, 
kuid andis Nehemjale ka volituse ja varustuse, mida ta vajas Jeruusalemma taas-
tamiseks.

Võiks mõelda, et pärast kodumaale jõudmist oli iisraellaste esimene asi (Jeruu-
salemma müüride ennistamise järel) templi ülesehitamine. Selle asemel suunasid 
nad tähelepanu oma kodude ülesehitamisele ja oma põldude rajamisele.

Niisiis oli Jumal sunnitud saatma nende juurde prohvet Haggai kaudu sõnumi. 
Miks nad mõtlevad, et Jumal täidab oma tõotuse siis, kui nemad pööravad kogu 
tähelepanu oma plaanidele? Ta ei olnud toonud neid tagasi selleks, et nemad en-
nast austaksid. Ta oli toonud nad tagasi selleks, et nad Teda austaksid. Niikaua, 
kui nad pole templit taastanud, on nende töö asjatu.

Serubbaabel ja rahvas pani hoiatust tähele, pöördus teisele rajale ja taastas 
templi nii nagu Issand neid käskis.

Jumalateenistus: süda või kivi? (Hs 8; Sk 1:1-6)
Oleme täna pööranud pilgu füüsilisele templile Jeruusalemmas ja selle täht-

susele Jumala ja Tema rahva jaoks. Kuid kas see oli tempel, mida Jumal silmas 
pidas?

Issand saatis Iisraeli vangipõlve sellepärast, et nad pöörasid Temale selja ning 
teenisid lausa Jumala kojas ebajumalaid. Issand oli ärevil, sest nad olid seadnud 
Tema asemele teised jumalad. Sk 1:1-6 käskis Ta Iisraelil pöörduda tagasi Tema 
juurde, et Tema võiks pöörduda nende poole. Ta oli saatnud nad maapagendusse 
nende kurjade teede pärast ja keeldumise pärast meelt parandada.

Issand pidas silmas mitte niivõrd paika, kus Tema rahvas kummardas – Juma-
la jaoks ei olnud niivõrd tähtis tempel kui selline, vaid Tema poolt valitud rahva 
süda.

REAGEERI
1. Millised mõtted, käitumine ja plaanid hoiavad sind tagasi Jumalat teeni-

mast?
2. Mida peaks Jumal taastama sinu südames, et sa võiksid Teda tõeliselt tee-

nida?
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Catherine Parris, Salem, Lääne-Virginia, USA

Saatesõna: “Ta ei olnud toonud neid tagasi selleks, et nemad ennast austaksid. Ta oli 
nad tagasi toonud selleks, et nad Teda austaksid.”

Teisipäev, 30. august

“Kristus on jumalakummardamise eeskuju.”
Tunnistus — Tn 3:17, 18

Siis, kui Kristus läks kõrbesse, kus Teda kiusati, juhtis Teda Püha Vaim. Seega 
oli Tal jõud saatanat võita.

“Kui Jeesus jõudis kõrbesse, ümbritses Teda Isa au. Haaratud ühendusest Ju-
malaga, tõusis Ta kõrgemale inimlikust nõtrusest. Kuid au lahkus ja Jeesus jäi 
võitlema kiusatustega. Need ründasid Teda igal hetkel. Tema inimolemus koh-
kus võitluse ees, mis Teda ootas. Seetõttu paastus ja palvetas Ta 40 päeva. Nõrk 
ja näljast kõhnunud, hingevaevast puretud ja pingest väsinud – “nõnda rikutud, 
ebainimlik oli Ta välimus ja Ta kuju ei olnud inimlaste taoline” (Js 52:14). Nüüd 
tuli saatana võimalus. Nüüd lootis ta võita Kristust.” (Ajastute igatsus, lk 118.)

Saatan mõtles, et sellistes rämedates oludes on tal kerge Kristust teda teeni-
ma panna. Kuid Kristus vastas: “Kummarda Issanda, oma Jumalat ja teeni ainult 
teda!” (Mt 4:10). Kristus mõistis, mida tähendab Jumalat kummardada, kuidas 
olla Jumalale truu olukordadest hoolimata. Ta teadis, et Jumala tõeline kum-
mardamine annab õiguse ammutada Pühakirjast selleks, et saatanale etteheiteid 
teha. Nii võis Ta isegi kõrbes meiele eeskuju anda.

Sadrak, Meesak ja Abednego mõistsid samuti Jumala kummardamise põhjust. 
“Kolm heebrealast pandi Kristusest tunnistama metsikult põleva ahju ees. Kunin-
gas oli käskinud neil kummarduda silmili maha ning ülistada kuldset kuju, mille 
ta oli püstitanud, ja oli ähvardanud, et kui nad seda ei tee, heidetakse nad elusalt 
tulisesse ahju. Kuid nemad vastasid: “Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõ-
nagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta 
päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas! Aga kui mitte, siis olgu 
sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa 
oled lasknud püstitada.” [Tn 3:16-18]. ”Kristuse tunnistamisel antud olukorras oli 
kõrge hind, sest kaalul oli nende elu.” (Review and Herald, 3. mai. 1892.)

Sadrak, Meesak ja Abednego kutsuti näitama, mida tähendab anda au ja aus-
tust Jumalale eksiilis olemisest hoolimata. Meiegi saame elada elu, mis ülistabJu-
malat selliselt, et ka teised võiksid näha meis Kristust ja hakkaksid austama Tema 
nime.

Chrisella McDonalds, Salem, Lääne-Virginia, USA

Saatesõna: ”Kristuse tunnistamisel antud olukorras oli kõrge hind, sest kaalul oli 
nende elu.”


