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Reede, 9. september

“Kõik kiitus, au ja austus”
Uuring — 1Aja 16:27-34

JÄRELDA
Jumala austamine Tema teenimise/ülistamise näol peaks iga kristlase jaoks 

üks mõtisklev tegevus olema. Meie jumalakummardamine peab olema tõeline ja 
õiges meelsuses. Jumalateenistus ei ole meie soovide põhine, vaid see on hoopis 
Jumala au ja austuse äratundmine ja teatavaks tegemine. Meie maine jumalatee-
nistus ei tohiks muutuda rutiiniks, kuivaks ja tüütuks. Kuna me teenime kogu 
universumi Jumalat, peab meie teenimine lähtuma südamest. Selle keskmes peab 
oleme Jumal, mitte meie ise. Lubades Pühal Vaimul igal päeval tulla meie ellu, ole-
me suutelised tulema hingamispäeval Jumala ette ning kummardama Teda tões 
ja vaimus. Me toome oma annetused, tunnistame Tema toredust ja rõõmustame 
sellest, et tema on meie Jumal.

MÕTLE JÄRELE
• Pane jumalateenistus liigutustesse või kasuta viipekeelt laulu “Suur oled Sa” 

taustaks.
• Vooli jumalakummardamisstseen, mis peegeldaks nii maist kui ka taevast 

jumalateenistust.
• Vali välja erinevaid tsitaate ja Piibli salme jumalateenistusest. Vali sobiv viis, 

kuidas neid sõpradega jagada. Ideed võivad sisaldada näiteks kollaaži, järjehoidja 
valmistamist või blogi kavandamist, mis räägib jumalateenistusest.

• Võrdle kolme erineva ajajärgu jumalateenistusi ning märka, millised jumala-
teenistuse koostisosad on sinu jaoks kõige tähendusrikkamad (näiteks: iisraellas-
te jumalateenistus kõrbes kogudusetelgis; 1850ndate laagrikoosolek ja käesoleva 
aja jumalateenistus kirikus).

• Joonista pilt sellest, kuidas sa kummardad Jumalat taevas.
• Pange mõnede sõpradega koos pead tööle, kuidas jumalateenimiskogemust 

oma igapäevases elus veel sisukamaks muuta.
• Palveta teadlikult 5 korda päevas ja jälgi, kuidas mõjutab see sinu igapäevast 

elu.

SEOSTA
Patriarhid ja prohvetid, lk 528, 3 lõik. Cynthia Brown, Experiencing Worship.; 

S. Joseph Kidder, Majesty: Experiencing Authentic Worship (Review and Herald®, 
Hagerstown, Md.: 2009). 

Deena Bartel-Wagner, Spencerport, New York, USA
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Vaimus ja tões
“Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kum-
mardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kum-
mardavad” (Jh 4:23).

Hingamispäev, 3. september

Teenistus Jeruusalemma poole
Sissejuhatus — Tn 6:11; Jh 4:1-24

Islam on üks maailmas kiiremini kasvavaid religioone. Isalamiusulised kum-
mardavad Allahi viis korda päevas; otse koidikul, keskpäeval, lõunaajal, päikese-
loojangul ja õhtul. Nad alustavad oma kummardamist näo, käte (kuni küünar-
nukini) ja jalgade pesemisega. Nad kannavad erilisi riideid, loevad peast mõned 
salmid Koraanist ja teevad läbi rituaalsed liiigutused, mille hulka kuuluvad käte 
tõstmine pea kohale koos ütlusega “Jumal on suur”, siis käed ristatakse ja kum-
mardatakse matil silmili maha, nägu vastu matti. Pärast seda, kui sellist rituaali 
on iga palve puhul korratud, istuvad nad maha, ristisjalu, ning kordavad oma isik-
likke palveid.

Nad teevad seda kõike näoga ida poole, Kaaba, Mekas (Saudi Araabias) oleva 
Moslemi püha templi poole. Palvetamisele Meka poole on rituaalis nii tähtis osa, 
et juhul, kui keegi seda ei tee, nende jumalakummardamine ei kehti ja neil tuleb 
alustada otsast peale. Hiljuti oli islamiusulistel Indoneesias arupidamine selle üle, 
kas nende jumalakummardamine oli kehtetu sellepärast, et nende mošee, mille 
suunas nad palvetasid, oli maavärina tõttu nihkunud. Saadetud kirja peale uurib 
nüüd asjatundjate komiskon seda probleemi ning esitab Usuasjade Osakonnale 
oma ettepanekud asja lahendamise kohta. (Sriwijaya Post, kolmapäev, 24. märts, 
2010 (indoneesia keeles).)

Islam ei ole ainus religioon maailmas, mis nõuab oma järgijatelt palves ole-
miseks kindlat suunda. Tn 6:10 leiame, et Taaniel palvetas pidevalt kolm korda 
päevas näoga Jeruusalemma poole, isegi siis, kui seda tehes ähvardati teda sur-
manuhtlusega lõvide auku viskamise läbi. Juutidel ja samaarlastel olid kummar-
damiseks erinevad paigad – juutidel Jeruusalemmas ja samaarlastel Sühhari lähe-
dasel mäel (Jh 4:5, 20). 

Kuidas kummardame meie oma Issandat? Jeesus ütles, et meil tuleks kum-
mardada oma Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes Teda nii kummardavad. 
Jumal on Vaim: ja neil, kes Teda kummardavad, tuleb kummardada Teda tões ja 
vaimus (Jh 4:23, 24).

Me kummardame oma Issandat Jeesust Kristust, mitte mingisse kindlasse 
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suunda ennast pöörates, mitte mingil pühal mäel ega pühitsetud templis. Meie ju-
malakummardamist ei peaks piirama teatav suund, väline vorm või tseremoonia. 
Selleks, et õigesti oma Issandat kummardada, tuleb meil olla sündinud jumali-
kust Vaimust, kes puhastab ja uuendab meie südame ja mõistuse. See annab meile 
suutlikkuse ja tahtlikkuse armastada ja kuuletuda Issanda nõudmistele. Saame 
tulla oma Issanda juurde, suhelda Temaga ükskõik mis ajal, mis kohas, hoolimata 
olukorrast, milles oleme. Meie Issand on Issand, kes võtab meid vastu selliste-
na nagu oleme. Käesoleval nädalal uurime, kuidas kummardada Issandat Jeesust 
Kristust tões ja vaimus. 

Daniel Saputra, Palembang, Lõuna-Sumatra, Indoneesia

Saatesõna: “Meie Issand on Issand, kes võtab meid vastu sellistena nagu oleme.”

Pühapäev, 4. september

Kummardada Jumalat tões ja vaimus
Logos — 5Ms 11:1-16; Lk 1:46-55; Jh 4:1-24

Jumalakummardamise põhimõtted (2Ms 7:16; 5Ms 11:1-16)
Sellest alates, kui Aadam ja Eeva patustasid, kutsub Jumal aktiivselt inimesi 

üles Teda kummardama ja teenima. Tema rahvast eristab kogu ülejäänud maa-
ilmast Tema kummardamine sel moel, mis on kohane Tema pühadusele. Pärast 
seda, kui iisraellased olid olnud orjad Egiptuses 400 aastat, pärast seda, kui nad 
olid unustanud, kuidas kummardada Jumalat, kutsus Ta nad välja, et nad võik-
sid olla taas Tema rahvas ja kummardada uuesti Teda (2Ms 7:16). Mooses tegut-
ses usinalt selle nimel, et iisarellastele uuesti tutvustada ainsat tõelist Jumalat, 
kes ainsana väärib kummardamist. Tema kaudu õpetas Jumal armastusrikkalt 
inimesi Teda teenima. (1) “Armastus on põhimõte, millel põhineb kogu Jumala 
kummardamine ja teenimine. Armastus Jumala vastu muudab kõik nõudmised 
rõõmuks.” (Piibli kommentaarid, SPA poolt välja antud, 1. kd, 2. tr, lk 989.)

Ausameelsus ja usk (Tn 3)
Sadu aastaid hiljem näeme Jumalat taas otsimas inimesi, kes Teda ustavalt 

kummardavad. Ausameelsus ja usk, mille tõid esile Sadrak, Meesak ja Abednego, 
kui nad keeldusid kummardamast hiilgavat ebajumalat, mille laskis püstitada Ne-
bikadnetsar, pakub meile üksikult ja tervikuna eeskuju. “Miks ei kummardanud 
need kolm meest lihtsalt kuju ette maha ega öelnud Jumalale, et tegelikult nad 
seda nii ei mõtle? Nad olid otsustanud mitte iialgi kummardada teist jumalat ja 
nad jäid julgelt selle põhimõtte juurde. Tulemuseks oli nende hukkamõistmine ja 
nad viidi hukkamisele. Mehed ei teadnud, kas neid päästetakse tulest; nad teadsid 
vaid seda, et nad ei saanud kummarduda ja ebajumalat teenida.”( Th e Life Applica-
tion Study Bible, NIV (Wheaton, Ill.: Tyndale House, 1991), lk 1481.)
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Neljapäev, 8. september

Kummardamise kunst
Arvamus  — Lk 1:46-48

Ühel hingamispäeva hommikul oli meie pere hommikupalvusel teemaks juma-
lateenistus. Rääkisime sellest, kuidas Jumala tõeline kummardamine on õpitav 
kunst, kuidas see on südame hoiak, mis alaliselt teadvustab Jumalat ja Tema ise-
loomu väärtusi. Jumala tõeline kummardamine annab meile uue väljavaate, kuna 
see viib meid välja patu surve alt ning asetab Jumala väe, tarkuse ja armastuse te-
gelikkusesse – igavese tõe reaalsusesse. (Chris Tiegreen, Th e One Year Walk With 
God Devotional,” Th e Art of Worship,” January 23 (Wheaton, Ill.: Tyndale House, 
2004).)

Jumalateenistus on aeg, millal me keskendume täielikult oma Loojale, Lunas-
tajale ja Karjasele, ning tähistame seda, mida Tema on meie jaoks teinud. Seega, 
kui me Jumalat teenime, mõtleme sellele, et Tema lõi meid ja päästis meid patust. 
Teenimine aitab meil ka meeles pidada, et Tema suunab meid jätkuvalt teel tae-
vasse. See aitab meil olla tänulikud Tema tähelepanuväärse tegevuse eest meie 
elus. Jumalateenistus ei ole meie esiletõstmine, vaid Jumala ja ainult Jumala 
esiletõstmine. Tõde nagu see ilmneb Piiblist, paneb meid teenima Jumalat Tema 
tahte kohaselt, mitte aga meie tahte kohaselt.

Jumala headus ja armastus peaks meid motiveerima vabalt väljendama armas-
tust ja truudust Temale. See võib tähendada seda, et need, kes on väljapeetumad, 
tahavad olla oma jumalateenistuses vähem väljapeetud, samas kui need, kes on 
väga väljendusrikkad, tahaksid olla natuke väljapeetumad , et nad võiksid kuula-
ta, mida Temal neile öelda on. Need, kes on nii väljendusrikkad, et kaotavad vai-
kuse ilu, peavad ehk õppima neilt, kelle laad on mõtisklevam. (Marvin Williams, 
Our Daily Bread, 2009-2010, “Make a Joyful Shout,” December 20.)

Meie jumalateenistus toob meid Jumala kohalolu valgusesse ja meenutab mei-
le, kes Ta tõeliselt on. Jumala tõeline kummardamine muudab pöördeliselt meie 
maailmavaadet. Seal, kus me kord mõtlesime, et meie võitlused on reaalsed ja 
meie Jumal justkui illusoorne, aitab jumalateenistus meil mõista, et meie Jumal 
on reaalne ja meie võitlused on illusoorsed. (Samas.)

REAGEERI
1. Miks ei saa kristlased jumalateenistusest “poppi panna”?
2. Miks peaksime keskenema Jumalale – mitte endile – siis, kui Jumalat kum-

mardame?
3. Kuidas on Jumal sinu juures tähelepanuväärsel viisil tegutsenud? Võta 

aega, et tänada Teda nende aegade eest, mil Ta sind juhtis.
4. Millise uue vaatenurga Jumala kohta on kummardamine sulle andnud? 

Kuidas see uus vaatenurk mõjutab sinu elu ja su suhet Temaga?

Fritz and Joice Manurung, Jakarta, Indoeesia

“Jumala tõeline kummardamine muudab pöördeliselt meie maailmavaadet.”
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Kolmapäev, 7. september

Kummardada kogu südamest
Kuidas siis — Mk 1:35; Jh 1:1-3; 2:16; 4:22-24

Käesoleval nädalal uurime, kuidas kummardada meie Issandat Jeesust Kris-
tust südamest, mis on täidetud armastusega Tema vastu. Jumalakummardamise 
paik oli olnud riiuasjaks juutide ja samaarlaste vahel pikka aega. Samaaria naisele 
vastates ütles Jeesus: “Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa 
sellel mäel ega Jeruusalemmas” (Jh 4:21). Ta tahtis naisele õpetada, et tingimata 
ei ole koht ega välised tseremooniad need, mis toovad inimese ühendusse Juma-
laga, vaid hoopis kummardamine, mis on tehtud armastusest Kristuse vastu (24. 
salm). Õppimaks, kuidas saame sel teel Jumalat teenida, mõelgem Kristuse elule.

Valmista ette oma süda. Jeesus andis meile suurepärase eeskuju varakult tõus-
misest ja üksi vaikses paigas palvetamisest (Mk 1:35). Jumala tõeline kummarda-
mine toimub siis, kui me valmistame oma südame palve kaudu ette kummarda-
miseks. Palu Pühal Vaimul puhastada oma süda, uuendada meeled ning anda sulle 
suutlikkus tunda ja armastada Jumalat.

Säilita Jumalat kummardav meelsus. Kui Jeesus nägi, et Tema templi välisõu 
oli muudetud kauplemiskohaks, käskis Ta: “Viige need siit minema! Ärge tehke 
minu Isa koda kaubakojaks!” (Jh 2:16). Siis, kui meie süda on maistest soovidest, 
isekatest himudest ja kõigest muust, mis hinge rikub, vaba, saame kummardada 
Jumalat armastusest Tema vastu. Võta aega, et Jumalat kuulata. Ole vait Tema 
ees, nii et sa kuuleksid Teda sulle kõnelemas (Hb 2:20).

Tehke Jumal oma kummardamise ainsaks objektiks. Vastusena saatana kiusa-
misele ütles Jeesus: “Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issan-
dat, oma Jumalat, ja teeni ainult teda!” (Mt 4:9, 10). Kummardamise objektiks 
peaks olema mitte keegi teine ega mitte miski muu kui vaid Jumal.

Hinga sügavalt Jumala armastuses. Selleks, et elada, tuleb meil hingata süga-
valt ja pidevalt. Sarnaselt on ka siis, kui tahame Jumalat ,Tema vastu armastust 
täis südamest, teenida : meil tuleb elada alaliselt Tema armastuse ja armu õhk-
konnas ning uurida sügavalt Tema Sõna. Loe Jh 15.

REAGEERI
Millisele punktile neist neljast pead rohkem tähelepanu pöörama? Tõota seda 

nüüd teha ning palu Jumalal sind sinu jõupingutustes aidata.

Yonata Bastian, Soul, Lõuna-Korea 

Saatesõna: “Võta aega, et Jumalat kuulata.”
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“Tões ja vaimus”, 1. osa (Jh 4:1-24)
Jeesuse jutuajamine samaaria naisega õpetab meile, et “loeb mitte see, kus 

keegi Jumalat kummardab, vaid kuidas ta kummardab” (Piibli kommentaarid, 
SPA poolt välja antud, 5. kd, 2. tr, lk 940.), et tõelised kummardajad on need, “kes 
kummardavad kogu südamest, mitte ei koosne nende kummardamine peamiselt 
rituaalsetest vormidest, mida viiakse teatud kohas läbi” (Samas.)

Kummardada Jumalat “tões ja vaimus” (Jh 4:23) tähendab kummardada Teda 
siiralt, “oma mõistuse ja tunnete ülima suutlikkusega, rakendades tõe põhimõt-
ted oma ellu” (Samas.)

Prohvet Miika õpetab meile palju selle kohta, kuidas kummardada “tões ja vai-
mus”. 6. peatüki salmides 6 ja 7 imestab ta selle üle, mida peaks ta Jumalale oh-
verdama. Ta küsib, kas oleks Jumalal hea meel tuhandetest jääradest, õlijõgedest 
või esmasündinuist. Kuid siis ütleb ta 8. salmis, et Jumal nõuab tegelikult seda, 
et teeksime, “mis õige ja armastaksime halastust ja käiksime alandlikult oma Ju-
malaga” . Niisiis on “tões ja vaimus” kummardamise põhimõtete hulgas ka õiglane 
olemine, armastav hool ja alandlikult oma Jumalaga käimine.

Ja nii saame teada, et kirikuhoonete grandioossus ning hinnaline sisustus kiri-
kutes ei suuda tekitada kogudust, kes kummardab tões ja vaimus. Kui meie ihu on 
tempel, kus elab Püha Vaim (Rm 12:1; 1Kr 3:16), siis võimaldavad need põhimõt-
ted meil kummardada Jumalat selliselt nagu Tema seda soovib.

“Tões ja vaimus”, 2. osa (Lk 1:39-55)
Jeesuse ema Maarja annab meile suurepärase eeskuju sellest, mida tähendab 

kummardada Jumalat “tões ja vaimus”. “Salmides 46-48, oleme tunnistajaiks tema 
rõõmule olla Jumalast valitud. Pööra tähelepanu ka tema alandlikkusele siis, kui 
ta 48. salmis oma kehva olu mainib. Siin viitab ta ka enesele kui Jumala teenijale. 
Salmides 49 ja 50 tunnustab ta Jumala väge, pühadust ja halastust. Järgmises kol-
mes salmis jätkab ta erisuse väljajoonistamist selle vahel, mida hindab inimene ja 
mida Jumal. Salmides 54 ja 55 leidub Maarja “laul”, üks märkimistväärivaim tänu 
Jumalale Tema igavese ustavuse eest oma rahva suhtes.” (Samas, lk 686.)

Rõõm. Alandlikkus. Jumala iseloomu ja hinnangute äratundmine. Tänu. Kõik 
need aitavad meil tõeliselt ja südamest Jumalat kummardada – “tões ja vaimus”.

REAGEERI
1. Mida õpetab Lk 19:37-40 meile jumalakummardamisest “tões ja vaimus”?
2. Maarja sarnaselt kaalutle oma elu ja seda, mida Jumal on sulle teinud. Kui-

das aitab Jumala osa äratundmine sinu elus sul Teda paremini “tões ja vaimus” 
kummardada?

3. Milliseid teisi jumalakummardamise põhimõtteid sulle meenub, mis aitak-
sid sul kummardada õiges meelsuses?

4. Kas tänane õppetükk õpetab meile tõesti seda, et meil ei ole vaja minna 
isegi mitte kirikusse, et teenida? Selgita oma vastust.

5. Mõeldes tänasele õppetükile, milliseid kirikuid peaksime ehitama ja kuidas 
peaksime neid säilitama? Kuidas aitavad tõelise jumalakummardamise põhimõt-
ted sul sellele küsimusele vastata?
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Victor Joe Sinaga, Palembang, Lõuna_sumatra, Indoneesia

Saatesõna: “Kirikuhoonete grandioossus ei suuda tekitada kogudust, kes kummar-
dab tões ja vaimus.”

Esmaspäev, 5. september

“Taevane õhkkond”
Tunnistus — 3Ms 10:3

“Jumal kutsub siirale südamest tulenevale teenimisele. Uks valgusesse ja aru-
kale arusaamisele tõest on avatud iga siira Jumala töölise ees. Selleks, et teenistus 
oleks vastuvõetav, tuleb seda teha usus ja lootuses, ning elu peab olema sellega 
kooskõlas. Jumal nõuab südame, meele, hinge ja jõu pühendamist. Meie parimad 
jõud tuleb kasutada Tema austuseks. Meie mõtted tulevad kohandada Tema tah-
tega; meie kiindumused pühitseda Tema teenistusse.” (Kiri 143, 1904, lk-d 3, 4. 
Marian Davisele, 28. aprill, 1904.)

“Paljud, kes kuulasid Kristuse õpetusi, ütlesid: “Ükski inimene ei ole kunagi 
niimoodi rääkinud.” Kuid Tema sõnad, mis julgustasid, kinnitasid ja õnnistasid 
abivajajaid, mis olid otsekui leib nälgivale hingele, olid mõrud kirjatundjatele ja 
variseridele. Vastuseks Samaaria naise väitele, et tema isa oli kummardanud sellel 
mäel, ütles Kristus: “Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummar-
dajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kum-
mardavad. Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões 
kummardama.”” (Sabbath-School Worker, 1. detsember, 1894.) 

“Meie kokkutulemised peaksid olema… täidetud taevaliku õhkkonnaga. Ärgu 
olgu enam kuivi kõnesid ja vormilikke palveid, mis lihtsalt aega kulutavad. Kõik 
peaksid olema valmis oma osa operatiivselt täitma, ja kui nende ülesanne on täi-
detud, tuleb koosolek lõpetada. Selliselt säilib huvi. See pakub Jumalale vastuvõe-
tava kummardamise. Tema teenimine tuleks teha huvitavaks ja haaravaks ning 
seda ei tohiks muuta kuivaks vormiks. Meil tuleb elada Kristuses hetk-hetkelt, 
tund-tunnilt, päev-päevalt; siis elab Kristus meis, ja kui me kokku tuleme, on 
Tema armastus meie südames, pulbitseb sealt nagu allikas kõrbes ning muudab 
need, kes on hukkumas, innukaiks jooma eluvett.” (Tunnistused, 5. kd, lk 609.)

REAGEERI
Paljud kristlased arvavad, et neil tuleb “ajaga kaasas käia” selleks, et inimesi 

kirikusse meelitada. Kas Jumala tõelise kummardamise olemuse põhjal on see 
uskumus Pühakirja-põhine? Selgita oma vastust.

Maria Soeharto-Manalu, Jakarta, Indoneesia

Saatesõna: “Selleks, et kummardamine oleks vastuvõetav, tuleb seda teha usus ja 
lootuses.”
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Teisipäev, 6. september

Nurjates Jumala plaani
Tõestus — Km 14:6, 19; 15:14, 15; 16:28-30

Sellel nädalal oleme siiamaani uurinud erinevaid põhimõtteid, mis aitavad Ju-
mala rahval Teda kummardada “tões ja vaimus” (Jh 4:23). Kuidas ilmnesid need 
põhimõtted Simsoni elus? Esmalt loeme, et ta “kasvas suureks ja Issand õnnistas 
teda” (Km 13:24). See salm meenutab meile Jeesuse kohta öeldut Lk 2:52: “Ja 
Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.” Loeme 
Simsoni loos vähemalt kolmel korral, et Issanda Vaim aitas tal teha suuri asju – 
Km 14.6, 19; 15:14, 15. Ning tema elu lõpul vastas Jumal tema suurele palvele 
(16:28-30).

Ometi ei läinud kaua, kui Simson hakkas tundma suurt uhkust oma suutlikku-
se ja tugevuse üle, ning ei suutnud enam Temast ja Temaga edukas suhtes olemi-
se põhimõtetest sõltuda. Niiviisi unustas ta, et tema tugevus ja edu olid Jumala 
annid ja mitte enesest. Järgnev selgitab Simsoni olukorda nii nagu see meiega 
tänapäeval seondub. “ Jumal oli oma juhtivusega hoolitsenud Simsoni eest nii, et 
Simson võinuks teostada töö, milleks ta oli kutsutud. Elu alguspäevist peale olid 
tal soodsad eeldused areneda kehaliselt tugevaks, vaimselt võimekaks ja moraal-
selt puhtaks. Ent jumalatute kaaslaste mõjul laskis ta lahti Jumala käest, kes on 
inimese ainus kaitse, ja nii tõmbas kurjuse tulv ta endaga kaasa. Need, kes oma 
kohustusi täites seisavad silmitsi läbikatsumistega, võivad olla kindlad Jumala 
kaitses, kuid need, kes end tahtlikult kiusatuste võimusesse annavad, langevad 
varem või hiljem.” (Patriarhid ja prohvetid, lk 568.)

Simsoni elu on näiteks, et meie uhkus muudab ja paneb kiusatusele järele and-
ma ning teeb nii võimatuks meil Jumalat “tões ja vaimus” teenida. “Jumalal on 
plaan iga inimese eluga. Kuid selline plaan ei välista vaba valikut. Inimestel tu-
leb ikkagi valida, kas nad järgivad Jumala poolt kavandatut või mitte. Simsoni 
kogemus on näiteks sellest, kuidas üks inimene võib lõpuks nurjata tema jaoks 
kavandatud kõrge sihi.” (Piibli kommentaarid, SPA poolt välja antud, 2. kd, 1. tr, 
lk-d 383, 384.)

REAGEERI
1. Miks Jumal on meile valikuvabaduse andnud? Kas elu poleks palju kergem, 

kui Ta “sunniks” meid Teda teenima?
2. Uuri oma elu. Mis võiks sind tõmmata eemale põhimõtetest, mis aitavad 

meil kummardada Jumalat “tões ja vaimus”?

Osvald Taroreh, Jakarta, Indoneesia 

Saatesõna: “Uhkus muudab võimatuks meil Jumalat kummardada “tões ja vaimus”.”


