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Nüüd võin ma “näha” ja “kuulda” lootuse laulu ja ülistada uue köitvusega läbi 
taevaste viisil, mida ma varem ei suutnud. Lootusel on nüüd täiesti uus tähendus 
ning mul on raske ära oodata, millal tuleb uus maa! Ma rõõmustan selle üle, et 
Looja Jumal on võitnud ja võidab. Tema on tõesti väärt lakkamatut tänu ja kum-
mardamist.

REAGEERI
1. Milliseid muid sõnu saad kasutada Jumala majesteetlikkuse kirjeldami-

seks?
2. Mida õpetab Ilmutuseraamat meile sügavast lugupidamisest?
3. Kuidas on lootus saanud sinu jaoks “elavaks”?

Stephanie Sahlin Jackson, Laurel, Maryland, USA

Reede, 23. september

Tall on väärt!
Uuring — Ilm 1:1; 5:13, 14

JÄRELDA
Ilmutus. Salapärased sümbolid. Kodeeritud sõnumid. Apokalüpsis. Häving. 

Harmagedon. Maailma lõpp. Või vähemalt on see paljude inimeste arusaam Ilmu-
tuseraamatust. Kuid pöörake tähelepanu sellele, kuidas see raamat ennast ise tut-
vustab: “Jeesuse Kristuse ilmutus” (Ilm 1:1). Mitte ilmutus maailma ajaloost või 
lõpuaja sündmustest (või vähemasti pole see peamine). Vaid ilmutus Jeesusest 
Kristusest. Ja nii saab see raamat meie Päästja kummardamise kanaliks.

MÕTLE JÄRELE
• Joonista pilt Kristusest sellisena nagu seda kirjeldab Ilm 1:10-16. Konkor-

dantsi kasutades leia salmid, mis selgitavad sümboolikat ja märgi, mida iga selle 
kirjelduse osa meile Temast räägib.

• Leia üks või enam laulu, mille teema on pärit Ilmutuseraamatust ja mõtiskle 
nende sõnade üle.

• Mõtiskle, mis moodi näeb välja elada Ilm 21:-22:5 kirjeldatud maailmas.
• Loe läbi neli jumalakummardamis-stseeni Ilmutuseraamatus (ptk-d 4, 5, 15 

ja 19). Kuidas õhutavad need stseenid sind jumalateenimisele?
• Vali lõigud Ilmutuseraamatus, mida kasutada lugemiseks sinu hingamispäe-

vakooli klassis või piibliuurimisgrupis.

SEOSTA
Th e Story of Redemption, ptk-d 65-67 : Suur võitlus, ptk-d 35-37. 
C. Mervyn Maxwell, God Cares (Pacifi c Press®: Boise, Idaho, 1985), 2. kd, lk-d 

152–173.

Sonia Huenergardt, Bishop, California, USA
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Kummardamine Ilmutusraamatus
“Nad laulsid uut laulu trooni ees ning nende nelja olevuse ja vane-
mate ees, ning keegi muu ei suutnud õppida seda laulu kui vaid need 
sada nelikümmend neli tuhat, kes on ära ostetud ilmamaalt” (Ilm 
14:3).

Hingamispäev, 17. september

Ilmutus: kummardamise vundament
Sissejuhatus — Ilm 1:13-18; 22:8, 9

Vana Testament pakub pilguheite maailma ajaloole. See esitleb patu ebakõla – 
Jumala teelt ära pööramise valu. Samuti paljastab see meie Looja märkimisväärse 
kannatlikkuse ja Tema plaani inimkonna lunastamiseks.

Evangeelium esitab tõsiasju meie Päästja Jeesuse Kristuse kohta, Maa peale 
tulnud Jumala kohta. Tema armsa loodu heaks tuuakse maksimaalne ohver. Ilm-
neb Lunastaja - Jumal.

Ilmutuseraamat pöörab meie silmad tulevikku. Jumal võidutseb! Patt aetakse 
välja. Jumal taastab korra ja lõpuks saab elu jätkuda nii, nagu Jumal selle kavan-
das siis, kui Ta maailma lõi. Lootusesõnumite tõttu peaks Ilmutuseraamat olema 
meie jumalateenistuse läte. 

Kas sind siiski puudutab tunne, et Ilmutuseraamat on viimane koht, kust ju-
malateenistuse planeerimist alustada? Tegelikult on Ilmutuseraamatul meie ju-
malateenistusel suurem koht, kui sa arvad. Adventkoguduse Vaimulike laulude 
raamatus on palju (inglisekeelses 275) salme ja refrääne, mis viitavad Ilmutuse-
raamatule. Paljud (neist 22) saavad ainest Ilmutuseraamatu esimesest peatükist. 
Mõtle sellele, kuidas jumalateenistus jõuliselt elustub, kui tajume, et need sõnad 
põhinevad Ilmutuseraamatul. Alljärgnevalt lihtsalt mõned näited.

Laul nr 343 “Kui kord koos on kõik päästetud hulgad – õndsad, puhtad nad 
aujärje ees…” – Ilm 19:6, 7: “Ma kuulsin otsekui suure rahvahulga häälekõma ning 
otsekui suurvee kohinat ning otsekui võimast piksemürinat hüüdmas: “Halleluu-
ja! Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema kuningana! Rõõ-
mustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning tema 
naine on ennast seadnud valmis.”

Laul nr 113 „Kas tunned seda imeaulist nime” – Ilm 1:5: “… Jeesuselt Kristu-
selt, kes on ustav tunnistaja, esikpoeg surnuist ja maa kuningate valitseja. Tema-
le, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega.”

Laul nr 438 „Ma tean, et minu Jeesus elab, Ta murdis jäävalt surma väe” – Ilm 
1:17, 18: „Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav. Ma olin surnud, ning 
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ennäe, ma elan igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.”
Käesoleval nädalal õpime, et Ilmutuseraamat avab selle, mida oleme kogu vee-

randaasta jooksul uurinud: et Issand üksi, meie Looja, Lunastaja, meie Kohtunik 
on väärt kummardamist ja ülistamist.

Norma Sahlin, Springboro, Ohio, USA

Saatesõna: “Ilmutuseraamatul on meie jumalateenistusel suurem koht, kui arvata 
osad.”

Pühapäev, 18. september

Apokalüpsis: lootuse liturgia
Logos — Jb 42:1-6; Ilm 1:13-18; Ilm 13; 14:6-12; 19:1-5; 21:3-5

Paljud inimesed näevad Ilmutuseraamatut kurjakuulutavana ja täis kodeeri-
tud, sümboolseid ettekuulutusi sõjast ja tagakiusamisest, kindlasti aga mitte ülis-
tuse ja rõõmsa jumalakummardamise allikana. Piibli õpetlane David Aune tuletab 
meile meelde, et esmakordselt loeti seda raamatut kõvasti ette siis, kui kristlased 
kogunesid Jumalat kummardama “kogukondlikult”. (A. Y. Collins, “Reading the 
Book of Revelation in the Twentieth Century,” Interpretation, juuli 1986.) Juhul, 
kui sul on Piibel, mis toob välja Ilmutuseraamatu poeesia (teistsugusena kui proo-
sa-vormis), näed sa, et Ilmutuseraamat sisaldab vähemalt 20 lõiku, mida lauldi 
tõenäoliselt lauludena. Ja Ilmutuseraamatul on teenimise kohta palju öelda.

“Selle raamatu liturgiline formaat põhineb lauludel ja palvetel, mida vahemär-
gistavad doksoloogiad [kiituspalvused], halleluujad ja aamenid, “ märgib adven-
tistist teoloog Charles Teel. “Selle liturgia apokalüptiline keel paiskab kuulajad 
läbi aja ja ruumi, kui nad rändavad taeva ja maa ja maa-alustes avarustes, neist 
tükikestest kokku saab aga inimkonna kosmiline lugu. Selle suure võitluse ju-
malikud ja deemonlikud sümbolid sähvivad universumi ajaloo ekraanil laiemalt 
kui on elu. Metsalised raevutsevad ja rahvad kuuletuvad. Hoorad võrgutavad ja 
elanikud alistuvad. Tuuled puhuvad ja maa väriseb. Kaussidest valatakse välja ja 
ajalugu karjatab. Nuhtlused paisatakse õhku ja universum soikub. Ja kõige selle 
keskel hüüab suur inimhulk: Halleluuja!” (Charles Teel, “Th e Apocalypse as Litur-
gy,” Spectrum 14.3.)

Teel on organiseerinud ülikooli tudengitele jumalateenistusi, kus kogudus loeb 
lõigu Ilmutuseraamatust ja siis laulab vastava kirikulaulu; tekstid ja laulud va-
heldumisi. Sellised teenistused annavad tõelise taju Ilmutuseraamatu liturgilisest 
jõust ning sel moel nende tekstide kuulamine avab neis olevat viisil, mida lihtsalt 
lugedes ei koge.

Kristuse-keskne jumalateenistus (Ilm 1:13-18)
Ilmutuseraamatu 1. peatükk visandab pildi Kristuse-kesksest jumalateenistu-

sest. Pärast seda, kui sõnadega on maalitud imetlustäratav pilt Jeesusest seismas 
“seitsme kuldlambijala” vahel (12. s), annab Johannes teada, et “ma langesin tema 
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kummardamise koostisosadest (nagu palve ja teistega koos Jumala ülistamine).
Kaalutle, milliseid sõnu sa kasutad Jumala kirjeldamiseks. Uuri kuninglikku-

se kontseptsiooni. Kirjelda Jumala väge neis kujundeis, mis sinus vastu kajavad. 
Küsi, mida saab Ilmutuseraamat sulle õpetada sügavast austusest.

REAGEERI
1. Milline vahe on selles, kui meil on Jumala-keskne jumalakummardamise 

vaatepunkt, mitte aga egoistlik vaatepunkt?
2. Millist osa mängib apokalüptiline sümboolne keel jumalakummardamises 

ja kuidas seostub see lootusega?

Gianluca Bruno, Mason, Ohio, USA

Saatesõna: “Jumal on meie jumalakummardmise kese, mitte meie.”

Neljapäev, 22. september

“Meil on see lootus”
Arvamus — Ilm 19:1-6; 21:1-7

Kõige suurem kristlik kuulajaskond, keda ma eales olen kuulnud koos laulvat, 
oli Peakonverentsi istungjärgu hingamispäevane kuulajaskond. Oli hämmastav 
kuulda tuhandeid hääli ühinemas Jumala ülistamises. Mõistusega saan ma aru, 
et meil on üle kogu maailma tuhandeid liikmeid, kuid mind pani heldima see, kui 
need tuhanded usklikud oma hääled ühendasid. Selles mõttes muutus Ilm 19:6 
elavaks: “Ma kuulsin otsekui suure rahvahulga häälekõma ning otsekui suurvee 
kohinat ning otsekui võimsat piksemürinat.”

Laul, mille siia kirjutan, on üks neist, mis on heljunud tohutul, rahvast pungil 
staadionil, erutades neid, kes on kohal:

“Meil on see lootus hinges põlemas – lootus, et Jeesus tuleb taas!
Meil on see usk, Ta selle äratas – usk, et Ta tõotus täitub aus!
Usume, et aeg on käes, millal rahvad suures väes ärkavad ja hüüavad:
“Halleluuja Kuningal!”
Meil on see lootus hinges põlemas – lootus, et Jeesus tuleb taas – lootus, et 

Jeesus tuleb taas!”
Ma mõtlesin, et ma sain neist sõnadest aru. Kindlasti suutsin ma neid taju-

da ja rõõmustada selle lootuse valjuhäälsest kuulutamisest tuhandete inimeste 
poolt. Kuid ma ei hoomanud neid emotsionaalselt seni, kui mu 12aastane nõbu 
Mark 2010. aasta jaanuaris suri, kolm aastat pärast oma 13aastase venna Jamesi 
surma. Nad põdesid neuroloogilist haigust, mida tuntakse Batteni tõvena, mis 
ilmneb siis, kui vanematel on üks ja sama retsessiivne geen.

Pärast seda, kui olin näinud nende hääbumist ja olnud tunnistajaks perekonna 
ja sõprade valule, sai lootus uue tähenduse. Ilm 21:4 omab nüüd nägu ja nime: 
“Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega 
kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.” 
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2. Rääkisime täna Jumala – Jeesuse – kummardamisest sellepärast, et Ta on 
Igavene, Kõikväeline, Looja ja Lunastaja. Miks Teda veel kummardada?

3. Miks on jumalakummardamine enamat kui lihtsalt palveks põlvedele las-
kumine?

Tresa A. Beard, Silver Spring, Maryland, USA

Saatesõna: “Jeesuse evangeelium sellest, kes Ta tegelikult on, läbistab Ilmutseraa-
matu.”

Kolmapäev, 21. september

Minu Jumal on aukartustäratav Jumal!
Kuidas siis — Jb 42:1-6

On mõned suurepärased hümnid, mis sügavalt meie hinge liigutavad. Liturgia 
ja heldimapanevad sõnad saavad viia meid põlvedel universumi Looja ette. Mõned 
kokkusaamiskohad võivad muuta meie jumalateenistust. Kuid vahel kaotame sil-
mist jumalateenistuse isikliku külje. Just see vaatepunkt teeb sisse vahe, kas me 
haakume jumalateenistusega või oleme lihtsalt pealtvaatajad.

Iiobi raamatus ja Ilmutuseraamatus on sarnased lunastavad teemad. Jb 42:1-6 
palub Iiob, et Jumal talle andeks annaks, kuna ta kahtles Jumala jõus. Iiob mõtles, 
et ta sai kõigest aru, kuid siis tuli tal märkida, et ehkki ta oli kuulnud sõnu, oli tal 
jäänud mõistmata nende tegelik tähendus. Ta oli pannud ennast Jumala kohale, 
seades hetkeks kahtluse alla Looja. Milline ülbus loodu poolt mõelda, et ta suudab 
mõista Loojat. Iiob oli lugenud sõnu, aga ta ei olnud neid hoomanud. Kui ta seda 
tegi, kohutas teda tema jultumus.

Pärast seda, kui oled neid salme lugenud New International Version´ist, kujuta 
ette kohtusaali. Kujutle, et vaatad otsa karmi-ilmelisele kohtunikule, kes kõrgub 
üle sinu. “Siis Iiob vastas Issandale ja ütles: “Mina tean, et sina suudad kõike ja 
et sinul ei ole ükski asi võimatu.” Sa küsisid: “Kes on see, kes mõistmatult püüab 
varjata sinu nõu?

Sellepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mul-
le on imalikud ja mida ma ei mõista. [Kaldkiri lisatud.]

Sina ütlesid: “Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin sinult ja sina seleta 
mulle!”

Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind 
näinud.”

Iiobi sõnade põhjal võivad järgmised sammud viia sügavama jumalakummar-
damis-kogemuseni:

Lase lahti “mina”-hoiakust. Jumal on kummardmise kese, mitte sina. Võta 
omaks palve: “Alanda mind, oh Issand!”

Loe uuesti Ilmutuseraamatut. Keskene sellele, mida ütleb see raamat Jumala 
kohta. Prohvetikuulutused ei ole peamised sündmused. Pigem nii, et need osuta-
vad peamisele sündmusele – Kristuse teisele tulekule. Otsi uusi vaateid jumala-
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jalge ette nagu surnu” (17. s). Esimene asi, mida Jeesus talle pärast seda ütles, oli 
“ära karda!” (17. s). Kristus tuleb aukartustäratavas tugevuses, kuid meil ei tule 
Teda karta.

Tähistades võitu Kristuses (Ilm 19:1-5)
Mõningaid inimesi kohutab Ilmutuseraamatus leiduv vägivald ja sõdimine. 

Nad küsivad: “Kuidas saab Rahuvürsti kujutada mõõgaga, juhatamas tohutut ar-
meed, matmas elusalt arvukalt inimesi ja tehes nii, et veri virtsub hobuse ratsme-
teni?” Pea aga meeles seda, et armeed saab vaadelda kahest seisukohast. Süüaluse 
jaoks tundub see kohutav, kuid süüteo ohvrid – rõhutud ja tagakiusatud – näevad 
selles vabastajate salka. Kas sina tajud Kristuse armeed Ilmutuseraamatus rõhu-
tute või rõhujate seisukohalt?

Kristlased “paluvad austada ajaloo Issandat, kes vallutas ilmaliku kultuuri suu-
rustleva rikkuse ja tagakiusava võimu,” võtab Teel kokku. “Kui Babüloni metsalise 
metsik tagakiusamine ähvardab ihu ning kuningliku hoora osav kultuuriline ja 
majanduslik ahvatlus ähvardab hinge… õhutatakse ülejäänute kogukondi seisma 
kindlalt vastu väärreligiooni ja poliitilisele süsteemile.” See ei ole tujukas sõnastus 
nähtamatute, vaimsete jõudude kohta. “Babüloni metsalised, kuninglikud hoo-
rad ja deemonlikud draakonid on reaalsed. Väga reaalsed. Nende väär-süsteemide 
vormid küll vahelduvad, kuid nad hiilivad ustavate ligi igal ajajärgul. Ja ometi on 
Halleluuja hõise samuti reaalne. See kuulutab, et lõplik reaalsus on pigem seotud 
Uue Jeruusalemma kui Baabüloniga.” (Samas.)

Evangeelium point (Ilm 21)
Ilm 21. peatükis jõuame loo lõppu. Millest räägib kogu Piibel? Jumalast, kes 

ütleb, et Tema on andnud oma elu selle planeedi eest; pärast seda, kui Ta on võit-
nud sõja kurjusega, pärast seda, kui Ta ennistab kohale selle, mille Ta esikohale 
panna tahtis, elame me koos Jumalaga ning oleme Tema perekond maailmas, kus 
enam ei ole kannatusi, pole enam ebaõiglust või haigust, pole enam surma ega 
meeleheidet. Uus Jeruusalemm on kogukond, mis on “täielikult kaasaarvav”. See 
on iga suguharu ja rahva kodu. See on vaesuseta, sest tänavad on kaetud kullaga 
ning kõik sära ja kalliskivid pakuvad üle kujutlusvõime olevaid tehnoloogilisi ime-
sid.

“Armastus ja osavõtlikkus, mida Jumal ise on hinge istutanud, leiab seal kõi-
ge tõelisema ja meeldivama väljenduse…Seal mõtisklevad surematud kustumatu 
rõõmuga loova väe imede ja lunastava armastuse mõistatuse üle… Iga annet aren-
datakse, iga võimet suurendatakse. Teadmiste omandamine ei väsita mõistust ega 
kurna jõudu. Seal võib teostada kõige suurepärasemaid ettevõtmisi ja unistusi, 
ellu viia kõrgemaid ideid ja teostada ülevamaid taotlusi. Ja ikkagi kerkib uusi kõr-
gusi ületamiseks, uusi imesid imetlemiseks, uusi tõdesid mõistmiseks ja uudseid 
eesmärke mõistuse, hinge ja ihu võimete rakendamiseks.” (Suur võitlus, lk 677.)

Ilmutuseraamat õpetab adventistidele, et nende jumalakummardamise fookus 
peaks alati haarama endasse tugeva lootuse taju – kombatava, maitstava, käega-
katsutava lootuse. Ilmutuseraamatu sõnum on lootusesõnum. Jumal ütleb selle 
kaudu: “Ükskõik, kui arakstegevaks asjad lähevad, mina võidan!” Kristus on võit-
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ja! Tema uus maa teostub. Ainuski tõeliselt ehe adventistlik jumalateenistus – ai-
nuski jutlus, palve ega laul – ei peaks olema ilma selle lootuse tajuta: lootuseta, 
mis paistab lunastusplaanist ja veelkord lõpliku võiduna suure, pika Kristuse sõja 
üle kurjusega.

Monte Sahlin, Springboro, Ohio, USA

Saatesõna: “See ei ole tujukas sõnastus nähtamatute, vaimsete jõudude kohta.”

Esmaspäev, 19. september

Teenistus Jumala kohaselt
Tunnistus — Ilm 3:7, 8

“Jälgigem Jeesust tagasihoidlikult Jeruusalemma sõitmas, kui kogu järekjäija-
te hulk hakkas valjuhäälselt rõõmustama ja ülistama Jumalat… , öeldes: “Õnnis-
tatud olgu, kes tuleb, kuningas Issanda nimel! Rahu taevas ja kirkus kõrgustes!” 
(Varased kirjutised, lk 108.)

“Niisugune särav lootus, niisugune lunastus, mille Kristus on meile ostnud 
oma verega – kas me ei peaks olema rahul? Kas me ei peaks kiitma Jumalat isegi 
kõva häälega nagu tegid järelkäijad siis, kui Jeesus ratsutas Jeruusalemma? Eks 
ole meie väljavaade palju säravam kui oli neil?

Riikide tõusust ja langusest, nagu ilmneb Taanieli raamatust ja Ilmutuseraa-
matust, tuleb meil õppida, kuivõrd tähtsusetu on pelk väline ja maine sära.” (Th e 
Faith I Live By, lk 345.)

“Ilmutuseraamatu viiendat peatükki tuleb vägagi uurida. Sellel on suur täht-
sus nende jaoks, kes teevad oma osa Jumala töös neil maailma ajaloo lõpupäeva-
del.” (Tunnistused kogudusele, 9. kd, lk 266.)

“Vaadates üle meie möödunud päevi, olles läbi käinud meie arengu iga sammu 
kuni praeguse seisuni, võin ma öelda: Tänu Jumalale!Kui ma näen, mida Issand 
on korda saatnud, täidab mind vaimustus ja usaldus Kristuse, meie juhi vastu. 
Meil ei ole midagi karta.” (Last Day Events, lk 71.)

“Paljud võivad teha Ilmutuseraamatu sõnad vaimseks müsteeriumiks, röövi-
des neilt seega nende pühaliku tähtsuse. Jumal teatab, et Tema hukkamõist tabab 
kasvavas kohutavuses igaüht, kes püüab muuta selles raamatus – Jeesuse Kristu-
se Ilmutuses – kirjapandud pühalikke sõnu. “Õnnis on see, kes loeb, ning need, 
kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud.”… 
Tänu Jumalale selle imelise avalduse eest! Võimalused, mida see pakub, näivad 
olevat meie jaoks peaaegu et haaramatult suured ning panevad meid punastama 
nõrkuse ja uskmatuse pärast. Ülistagem Issandat, et võime usu kaudu näha oma 
Päästjat.” (Th e Advent Review and Sabbath Herald, 5. juuli 1906.)

REAGEERI
Ellen White ütleb Varastes kirjutistes: “Ilmutuseraamatu 3:7, 8 rakendamine 

taevase pühamu ja Kristuse teenistuse kohta oli minu jaoks täiesti uus. Ma ei ol-
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nud kunagi varem kuulnud kedagi seda teemat arendavat.” (Varased kirjutised, 
lk-d 42-45.) Kuidas saame värskendada jumalateenimist nii, et sellesse oleks haa-
ratud rohkem pidulikke elemente, ja millised need välja näeksid ja välja kõlaksid?

Santhosh Jackson, Laurel, Maryland, USA

Saatesõna: “Ilmutuseraamatust tuleb meil õppida, kuivõrd tähtsusetu on pelk väline 
ja maine sära.”

Teisipäev, 20. september

Sellepärast, kes Ta on
Tõestus — Ilm 1:8; 14.6, 7

Piibli viimane raamat esitab evangeeliumi põhiliini. See räägib meile, kes on 
Jeesus. Ilm 1:8 ütleb Jeesus meile, et Ta on alati olemas olnud. “Mina olen A ja O,” 
ütleb Issand Jumal, “kes on ja kes oli ja kes tuleb.” Seega pole kunagi olnud aega, 
mil Teda ei oleks kummardatud. Tõendit Tema piiramatust olemasolust võib leida 
Js 9:6, kus Teda nimetatakse “Igaveseks Isaks” (Js 9:5). Igavene tähendab igavesti 
kestev, lõputu, lakkamatu või väljasurematu. Me kummardame Teda sellepärast, 
et Ta on igavene.

Seesama Jesaja raamatu salm ütleb meile, et Jeesus on “Vägev Jumal”. Johan-
nes osutab Talle kui Sõnale ja jätkab, et “Sõna oli Jumal” (Jh 1:1). Selles salmis 
olev sõna Jumal on kreeka keeles “theos”, tähendades jumalust või ülimat Juma-
likkust. (James Strong, Th e New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, 
(Th omas Nelson Publishers, Nashville: 1996), lk 41.) Me kummardame Teda sel-
lepärast, et Ta on Jumal.

Jh 1:3 leiame, et “kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud 
midagi.” Jeesus – Igavene Isa, Vägev Jumal – lõi kõik. Me kummardame Teda sel-
lepärast, et Ta on Looja.

Ilm 1:8 ütleb, et Jumal on see, kes elab ja kes oli surnud ja kes elab “igavesest 
ajast igavesti”. Tema näitas oma armastust meie vastu “Kristus suri meie eest, kui 
me olime alles patused”. “Kui me oleme aga surnud koos Kristusega, siis usume, 
et me ka elame koos temaga” (Rm 5:8; 6:8). Me kummardame Teda sellepärast, et 
Ta on meie Päästja.

Jeesuse evangeelium sellest, kes Ta tegelikult on, läbistab Ilmutseraamatu. Siit 
näeme, et Jeesus on see, keda kummardada. Tema on Ilmutuse Jumal. Tema on 
Igavene, Kõikväeline, Looja ja Lunastaja.Tema on see, kellest Ilm 14:7 räägib siis, 
kui ütleb: “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!” 
Jeesus peab olema meie kummardamise kese. Olgem Tema suhtes aukartlikud, 
andke Talle au, ja kummardage Teda!

REAGEERI
1. Kust me teame, et Ilm 14:7 räägib Jeesusest? (Vaata ka Jh 5:22.)


