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4. Vastutus Loodu eest
Loe 5 Ms 26:1-11 (Heebrea rahvale antud juhtnöörid uudsevilja püha pidamiseks.)
Selles lõigus tulevad esile kaks aspekti:
1. Heebrea rahvast kutsutakse üles, või isegi kohustatakse vaatama tagasi ja mäletama
Jumala tegusid Päästja ja Lunastajana, sest Jumal tõi nad välja Egiptuse orjusest.
2. Lõik head annid tulevad Jumala käest. Tema on kõige Looja, ja kui inimesele on antud
midagi kasutada, siis ta peab teadma, et see tuleb Jumala käest, ja selle eest tuleb
Jumalale tänu tuua.
Psalmid, mida Iisraeli rahvas ikka ja jälle kordas oma jumalateenistustel, kiidavad ja ülistavad
Jumalat kui Loojat ja Jumalat kui Päästjat ja Lunastajat. Iisraeli rahva mõttemaalimas kuulusid
loomine ja lunastus lahutamatult kokku. Jumal on kogu loodu omanik ja peremees, ning tema
lunastustöö viib lõplikule eesmärgile selle, mis sai alguse loomises (Rooma 8:19-21).
Mida see tähendab meile kui kristlastele?
1. Piibel innustab meid uurima ja tundma õppima Jumala tegusid. Nt Psalm 77:12-13;
111:2.
Jumal on teinud ja teeb jätkuvalt suuri tegusid Loojana ja loodu alal-hoidjana. Kas me
neid tegusid tahame ka tundma õppida? Kas me sellest tööst ka räägime? Piibel kutsubki
meid üles uurima ja tundma õppima kõiki Jumala tegusid, tegusid Päästajana, aga
samaväärselt ka Loojana, ja tegema sellest oma elu jaoks praktilisi järeldusi.
2. Jumala tegude märkamine ja tundmaõppimine on olulised, sest need on aines
Jumala kiitmiseks ja tänamiseks. Nt Psalm 103 kutsub üles kiitma Jumalat kui Päästjat

ja Lunastajat, ja Psalm 104 kutsub üles kiitma Jumalat kui Loojat. Jumala kui Looja
kiitmine ja tänamine on olulised, sest see aitab meil hoida õiget perspektiivi ja
väärtustada Jumala loodut.
3. Jumala tegude märkamine ja tundmaõppimine on olulised, sest meid on kutsutud
nende tunnistajaks. Nt Psalm 105:1, 145:4.
Kuidas anda tunnistust Jumala tegudest Loojana? See on koht, kus meie usk Looja
Jumalasse peaks minema väga praktiliseks – meie usk peaks panema meid tegutsema
kooskõlas Jumala töödega. Ühiskondlikul ja riiklikul tasandil on ikka ja jälle kuulda
üleskutseid (või ka kohustusi) sorteerida prügi, taaskasutada, osaleda koristustöödel,
säästa toitu, osta mahedalt toodetud kraami, piirata energia kasutust jpm.
Võtkem neid üleskutseid tõsiselt, sest tehes nende järgi me hoiame loodut ja anname
tunnistust Looja Jumalast.
Küsimusi aruteluks:
1. Millistel praktilistel viisidel saaks kogudus austada Jumalat kui Loojat?
2. Kuidas saab isikliku eluga näidata hoolivust Jumala loodu vastu?
3. Kuidas tasakaalustada inimelu väärtustamine vs loodu väärtustamine? (Kas näiteks
inimelude päästmiseks võib hävitada loomade elupaiku ja loodust?)

