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2. Kaini näite varal, kuidas peaksime tooma oma teod Jumala ette?
3. Miks sa ei alluta end täielikult Jumalale?

Dustin Serns, Vancouver, Washington, USA

Saatesõna: “Kuuleme, et meid saab päästa kurjast, mida me ei ole teinud.”

Reede, 1. juuli

Siduda ennast oma taevase Isaga
Uuring — 1Ms 28:16, 17

JÄRELDA
Jumal – täiuslik headus, armastus ja pääste – väärib meie kummardamist! 

Kummardamine saab toimuda mitmel moel. Saame tulla Jumala ette nii, et jää-
me ikkagi lootma enesele (nagu ka Kain seda tegi) või võime kummardada täies 
alistuvuses nagu kummardas Aabraham. Kummardamine ei keskene sellele, mida 
peaks Jumal meie eluga tegema vastavalt meie ettekujutusele. Kummardamine 
tähendab suhtlemist oma taevase Isaga, kes armastab meid piiritult ning kes 
soovib omada lähedast isiklikku sõprust meiega. Kummardamine süvendab meie 
sidet Jumalaga ja valmistab meid ette rõõmsaks eluks, mis Jumalal meie jaoks 
kavas on.

MÕTLE JÄRELE
• Võta aega olla loomulikul lainel ja luba sellel lainel kujundada sinu jumala-

kummardamise kogemust Loojaga. 
• Meisterda redelike, sarnane sellele, mida nägi Jaakob unenäos, et see mee-

nutaks sulle, et Jumal soovib omada pidevat isiklikku suhet oma maapealse rah-
vaga.

• Kuula mingit Jumalat kummardama õhutavat muusikapala ning lase Juma-
lal sinuga selle pala kaudu rääkida.

• Pane kirja oma kummardamis-kogemusi, nii häid kui halbu, ja kõnelgu need 
sulle sellest, kuidas edaspidi muuta oma Jumalaga koos olemise aega.

• Õpi Piiblist pähe mõni salm, mis räägib sellest, kuidas Tema väärib meie 
kummardamist.

• Arutle sõpradega selle üle, kuidas on usk seotud jumalakummardamisega.
• Kirjuta lugu Aabrahami sõprusest Jumalaga kaasaegses variandis.

SEOSTA
• Psalm 29; Psalm 95; Psalm 100; Jesaja 19:13.
• Raamatust Kristuse tähendamissõna peatükid “Kaks kummardajat”, lk-d 

150-163 ja “Talendid” lk-d 325-365. 
• Philip Yancey, Reaching for the Invisible God.

Christy Yingling Gusse, Conroe, Texas, USA
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Jumalateenistus 1. Moosese raamatus: 
kahte liiki jumalakummardajad

“Siis Jaakob ärkas unest ja ütles: “Issand on tõesti selles paigas, mina 
aga ei teadnud seda!” Ja ta kartis ning ütles: “Küll on see paik kar-
detav! See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav!” (1Ms 
28:16, 17).

Hingamispäev, 25.juuni

Sõnatus
Sissejuhatus — Ps 150:6

Koomilised sketšid Disney fi lmidest, reipad ukulele etteasted ning kirglike 
sõnakunstnike poolt retsiteeritud sõnad täidavad tänase talendijahi. Isegi mina, 
amatööri täielik kehastus, ei suutnud vastu panna võimalusele jagada endast üht 
väikest osa. Soovin siiski, et oleksin rohkem harjutanud. Kuid nüüd on oleksite 
jaoks juba liiga hilja. Pärast neid on minu kord. 

Ärevuses, et mu meelerahu kaob, vaatlen ma nelja neidu laval. Kõik nad kan-
navad tumedaid teksaseid ja musti pluuse. Neiud rivistuvad kuulajate ette ja kum-
mardavad pea. Algab muusika. Üks tüdruk astub ette. Täiuslikus sünkroonsuses 
taustahelidega hakkavad tema käed graatsiliselt liikuma, luues laulusõnadele 
vastavaid “märke”. “Issand õnnistagu” kõmistavad kõnelejad. “Issand õnnistagu” 
anuvad tüdruku käed. Lugu laieneb. Tüdruku žestid intensiivistuvad. Tema käsi-
varred ja käelabad haaravad ja vormivad tema ees olevat õhku. Meeldivalt ja veen-
valt maalib ta lüürika märkide keelde. Sedamööda, kuidas muusika kulmineerub, 
võidutseb esimese salmi lõpu kirglik koor ning kolm ülejäänud neidu astuvad ette, 
peatuvad ja sirutavad käed kõrgele tajutava žestina sõnatuks hüüatuseks: “Issand 
õnnistagu mu hinge, oo Issand õnnistagu!”

Ühises mõttes ja ühtses vaimus hüüavad nad Issanda poole ja tänavad Teda 
Tema headuse eest. Ma vaatan, kuidas nad panevad kogu hinge mõnesse nappi 
ülistushetkesse; ja ma soovin olla seal koos nendega. Ma tahan ülistada Jumalat 
nii nagu väljendatakse, kogu hingest. Selline on tõeline ülistus. See on pühade 
käte ülestõstmine. Mu südamesse tungib katkend psalmist: “Laulge Issandale, 
kõik maailm!”(Ps 96:1) “Armuline on Issand!” (116:5).

Laul ja esitus saavad liiga kiiresti läbi. Välgukiirusel, silmapilguga saab õhtu 
otsa ja me kõik suundume tagasi oma ühikatuppa, juteldes sellest, kui kena eten-
dus oli. Kuigi elu ei kõhkle meid jällegi endasse haaramast ning muusika ja mäles-
tused mattuvad peagi kodutööde kuhja ja mõistatusliku sööklatoidu alla, ei olnud 
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laul “lauldud” asjatult. Ülistushetked, kuigi lühikesed, on nagu linn mäe peal ja 
pinnasesse segatud sool. Südamesttulev Jumala kummardamine kütkestab teisi 
ja suunab edasi. See annab elule maitse ja mõtte. “Kõik, kellel on eluõhku, kiitku 
Issandat!” (Ps 150:6). Kui me sellel nädalal õpime kahte liiki jumalakummardaja-
test, mõtle hetkeks, milline liik iseloomustab sind.

Melissa Breetzke, Entre Rios, Argentiina 

Saatesõna: “Laul ei olnud “lauldud” asjatult.”

Pühapäev, 26. juuni

Meid tehti jumalakummardajaiks
Logos — 1Ms 3:1-13; 4:1-4; 6:1-8; 12.1-8; 22:1-18; 28:10-22; Tt 1:2

Saatuslik pattulangemine (1Ms 3:1-13)
Piibli päris algusosa (1Ms 1. ja 2 ptk) ja päris lõpuosa (Ilm 21. ja 22. ptk) kir-

jeldavad Jumala kuningriiki kohana, kus valitseb Jumala tõeline kummardamine. 
Kõik, mis nende vahele jääb, maalib pildi konfl iktist, mis vastandab Jumala ja 
loodud olevused, kes tahavad, et kummardataks neid. Vaenlane rõhub jätkuvalt 
oma isekatele ambitsioonidele ja enesekummardamise eest hoolitsemisele. 1Ms 
räägib, kuidas Aadam ja Eeva tema valede võrku langesid. Sellest saatuslikust lan-
gemisest alates on inimkonda laastanud võitlus, kas kummardada Jumalat või 
siis iseennast. Sellest peale näeme kahte väga erinevat liiki jumalakummardajaid 
– tõeline kummardamine põhineb usul ja väärkummardamine põhineb tegudel.

Nihkesse läinud kummardamine (1Ms 4:1-4)
1Ms teeb selgeks, et patt viib surma. Konfl ikt Kaini ja Aabeli vahel tekkis ju-

malakummardamise eesmärgi ja funktsiooni vääritimõistmisest. Kain ei võtnud 
Jumala korraldust tõsiselt. Ta mõtles, et ta võib asendada Jumala nõudmised 
omaenda ideedega. Tema ohvrit ei võetud vastu ja nii algas vastuolu, mis viis ven-
na tapmiseni. Selline stsenaarium tõstab esile tähtsa tõsiasja. Kummardamine 
kõneleb Jumalast ja Temale au andmisest. Siis, kui me kummardame Jumalat, 
peame küsima, kas me tegelikult ohverdame Talle seda, mida Ta meilt nõuab või 
kas me lihtsalt toimime tuju järgi. Jumalakummardamine tähendab oma patuste 
ambitsioonide minnalaskmist ja Jumala külge klammerdumist. Kummardamine 
räägib meie usust Temasse. Me ei saa iialgi hakata Jumalat kummardama siis, kui 
me usume, et meie head teod mõistavad meid õigeks, sest “kõik meie õigused on 
määrdunud riide sarnased” (Js 64:5).

Maad täitev kurjus (1Ms 6:1-8)
Jumala rahvas abiellus uskmatutega, kes panid nad Jumalat hülgama. Seega 

võttis maad äärmine kurjus ning Jumal esitas oma erilise kutse Noale. Loe 2Pt 
3:5, 6. Peetrus ütleb, et inimesed meelega unustasid Jumala Sõna. Tõeline kum-
mardamine hõlmab meelespidamise ja Tema tõotustest kinnihaaramise. Tõde 
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korras?
2. Mil moel väljendame veel oma usku Jumalasse?

Jeff rey Georges, Miami, Florida, USA

Saatesõna: “Usalda, et Jumal on alati sinuga ning tegutse selle usu kohaselt, mis sul 
Temasse on.”

Neljapäev, 30. juuni

Kaini sarnased kristlased
Arvamus — 1Ms 4:1-6

Kaini käimine Jumalaga meenutab pahatihti seda, mil moel meie kui kristla-
sed oma elu elame. 

Kain uskus Jumalat (1MS 4:3).
Ta kasvas üles kristlikus peres selle moraali ja väärtuste keskel (1Ms 4:1).
Ta tundis Jumalat ja lunastusplaani (Patriarhid ja prohvetid, lk 71.)
Ta oli kõva, edukas töömees, andis Jumalale osa oma õnnistustest (1Ms 4:3).
Ta täitis Jumala korraldust tuua Jumalale tänuohvriks maa uudsevili (1Ms 

4:3; Patriarhid ja prohvetid, lk 71.)
Ta astus Jumala ette Teda kummardama (1Ms 4:3).
Ometi eiras Kain ühte asja: ta ei ohverdanud oma Päästja suremise sümbo-

lit. Ta mõistis oma vajadust väljendada usku Kristuse veresse tõotusena lepitada 
tema patt, kuid selle asemel valis ta iseendast sõltumise. “Ta tõi oma ohvri Juma-
lale otsekui meeleheaks, lootes sellega tagada Jumala heakskiitu.” (Patriarhid ja 
prohvetid, lk 72.) Kain oli andnud Jumalale peaaegu et kõik. Kain ei olnud and-
nud Talle mitte midagi. 

Elame ajastul, mil paljud ütlevad meile, et on OK olla kristlane nii nagu Kain. 
Niikaua, kui me usume Jumalat, niikaua kui me teame, mis on õige, niikaua kui 
käime kirikus, niikaua kui oleme head inimesed, oleme päästmise lainel. Kuule-
me, et meid saab päästa kurjast, mida me ei ole teinud. Kuid Kaini näide paljastab, 
et siis, kui me ei tunnista oma meeleheitlikku vajadust Lunastaja järele, oleme 
kadunud. Juhul, kui me ei anna Jumalale 100% kõigest, mida teeme ja kes oleme, 
anname Talle 0%.

Me oleme pattu teinud ja keegi peab selle eest surema: kas Tall või meie. Nii 
nagu Kain, võime näidata, kui õilsad isikud oleme, ja ikkagi mitte tunnistada oma 
vajadust Päästja ja Issanda järele, ning me sureme. Või võime valida tunnistada, et 
me vajame Talle, ning me elame.

“Issand, aita mind tunnistada oma vajadust Sinu vere järgi igal päeval. Aita 
mind mitte toetuda enda kummardamisele, oma annetustele, oma heategudele 
või oma teadmistele. Aamen.”

REAGEERI
1. Kuidas muudab Talle vere omakstunnistamine meie elu kristlastena?
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Juhul, kui õpime maailma esimese mõrtsuka hoiatavast näitest ja ka leedi 
Trichborniga juhtunust, siis täidab meie elu Kristus ja Tema täielik kummarda-
mine.

Nicholas John Reichert, Berrien Springs, Michigan, USA

Saatesõna: “On tõepoolest kahte liiki jumalakummardajaid.”

Kolmapäev, 29. juuni

Vajalikud sammud selleks, et usus kummardada
Kuidas siis — 1Ms 12:1-8; 22:1-18.

Jumal käskis Aabrahamil lahkuda oma kodumaalt ja oma rahva hulgast ning 
minna tundmata maale. Jumal tõotas Aabrahamile, et Ta teeb temast suure rahva 
ja õnnistab teda.

Kujuta ette, et sul tuleb lahkuda ainsast kodust, mis sul üldse on olnud, pai-
gast, kus leidsid igapäevase turvatunde. Kujuta ette, et sul tuleb lahkuda oma 
rahva hulgast ja oma kultuuri-piirist. Oled sa seda teinud? Teed sa seda praegu? 
Märkad 1Ms 12:4, et Aabraham ei esitanud Jumalale küsimusi selle kohta, kuhu 
ta läheb ja mida ta saab siis, kui ta sinna jõuab. Seevastu tegi ta (ilma kahtluse var-
junditagi) nii, kuidas Issand oli suunanud. See pilt ehtsast usust olgu näide meie 
kummardamise alustest. Aabraham usaldas Issandat ja kummardas Teda ustavalt. 

Sageli on meie elus tegureid, mis panevad meid kahtlema oma usus ja seavad 
kahtluse alla Jumala armu. Krediitkaardi võlad, töölt vallandamine, halvad eksa-
mitulemused, abielulahutus, kehaline või vaimne haigus võivad usku nõrgendada. 
Nii et, kuidas saame oma usu uuesti seada Jumala kummardamise rööbastele? 
Siinkohal mõned mõtted:

Palu ilma kahtlemata, et Jumala tahe teostuks. Mõnikord palume midagi, ilma 
usaldamata, et see on Jumala tahtmine või ilma uskumata, et Jumal meid üldse 
kuuleb. Pidagem siiski meeles 1Jh 5:14, 15: “Ja see ongi see julgus, mis meil on 
tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. 
Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et 
meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud”.

Usalda Jumala Sõna. Usu seda, mida Ta sulle ütleb. “Piibel ja ainult Piibel olgu 
meie usu alus, ainus ühtsuse side; igaüks, kes kummardub uurima Tema püha 
Sõna, viiakse Temaga kooskõlla. Meie oma vaated ja mõtted ei peaks meie ajen-
deid kontrollima. Inimene on ekslik, kuid Jumala Sõna on eksimatu.” (Valitud 
kuulutused, 1. raamat, lk 416).

Raja oma tegevus usule. Jumal paneb proovile meie usu Temasse. Sellepärast 
usalda, et Jumal on alati sinuga ning tegutse selle usu kohaselt, mis sul Temasse 
on.

REAGEERI
1. Mis sa arvad, miks me vangume oma usus siis, kui oleme keerulises olu-
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Tema iseloomust peab meie mõtetes olema alati tähtsaim. Just sellepärast ütleb 
Paulus: “Ma suren iga päev” (1Kr 15:31).

Õnnistus kõigile (1Ms 12:1-8)
Piibli õpetajana küsisin ma oma õpilastelt tihtilugu, kas nad olid kummarda-

nud Jumalat mõnes teises kristlikus rühmituses? Kiiresti saime kirja teiste kon-
fessioonide nimed, keda nad olid külastanud. Järgmisena küsisin, kuidas nad 
ennast nendes kogudustes tundsid. Üks inimene ütles: “Tundsin, nagu oleksin 
vaenlase rindejoone taga.” See on siiski viga. Paljudel inimestel on mulje, et Jumal 
soovis päästa ainult iisraellased. Kui uurime 1Ms 12, mõistame aga, et Jumalal oli 
plaanis omada “äravalitud” (erilist) rahvast, kes annaks edasi Tema armastust ja 
tooks teisi selle juurde. Aabrahami kutsest mõistame, et kavatsuste kohaselt pidi 
kogu loodu hakkama teenima Jumalat ja saama Temast õnnistatud. Ta ei taha, et 
keegi hukkuks (2Pt 3:9). Niisiis peaks meie jumalakummardamine olema kaasa-
arvav ja vastuvõetav, tooma teisi Jumala juurde.

Usk tugevneb kummardamise kaudu (1Ms 22:1-18)
Lugu Aabrahamist ja Iisakist paljastab jumalakummardamise kohta ühe suuri-

ma tõe. Loe Jh 8:56. Aabraham ei näinud oma silmaga Kristust, nii et kuidas seda 
salmi mõista? Aabraham tahtis tunda Jumalat. Siiski otsustasid tema ja Saara, et 
nad ei oota poega, kelle Jumal oli neile tõotanud. Jumal aga ei loobunud neist. 
Ta andis Aabrahamile veel ühe proovikivi. Ta käskis Aabrahamil ohverdada oma 
poeg. Milliseid ühiseid jooni näeme Iisaki ja Kristuse juures? Mõlemad olid valmis 
olema ohvriks. Mõlemad kandsid seljas puud, millel nad pidid hukkuma. Pöörde-
punkt saabus aga siis, kui Aabraham tõstis noa, et tappa Iisak. Just siis oli varuks 
oinas, ning Jumal andis korralduse, et Aabraham ei puudutaks oma ainsat poega. 
See kogemus oli osa juhi väljaõppest, kuid mitte ainult. Südamevalu kaudu, mis 
tulenes nõustumisest tappa oma ainus poeg, koges Aabraham sarnast valu nagu 
pidi kogema Jumal oma Poega siia maailma surema saates. Seega osutab Jh 8:56 
sellele, et Aabraham tegelikult nägi Kristuse aega. Enamgi, Aabraham õppis, et 
tõeline kummardamine tähendab kõige allutamist Jumalale. Samasuguse õnnis-
tuse saame meie siis, kui me Jumalat kummardame. Kummardamine valmistab 
meid ette ülesanneteks, mida me Jumala soovi kohaselt peame täitma.

Jumal kannab hoolt (1Ms 28:10-22)
Jaakob sai kogemuse Jumalaga sel moel, mis meenutas talle tema vajadust ja 

tõde, et Jumal hoolitseb. “Redel oli nähtav kujund tegelikust ja katkematust suht-
lemisest taevas oleva Jumala ja maa peal oleva Tema rahva vahel” (Piibli kommen-
taarid; SPA poolt välja antud, 1. kd, lk 382). Selle kogemuse tõttu andis Jaakob 
vande, et ta sõltub Jumala väest ning annab Temale kümnenda osa õnnistustest, 
mida ta saab.

Kümnise andmine on jumalakummardamise üks viis. See annab meile võima-
luse usaldada, et Jumal kannab hoolt ning tunnistada, et Temal on tõepoolest 
kontroll asjade üle. Loe Ml 3:10. Meil tuleb alati hinnata Jumala headust ja vend-
lust. Meil tuleb kaasinimestele teatavaks teha, et Issand kannab hoolt. 1Ms maa-
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lib pildi nihkesse läinud jumalakummardamisest, meenutab aga peatükk-peatüki 
kaupa ikka, kus on jumalakummardamise tegelik koht. Kummardagem Teda, kes 
tegi taeva ja maa.

REAGEERI
1. Milliseid õnnistusi oled jumalakummardamise kaudu saanud?
2. Milline on meie osa jumalakummardamisel? Milline on Jumala osa?
3. Kas on olemas üks õige jumalakummardamise vorm? Juhul kui jah, siis 

miks ja mis see on? Juhul kui ei, siis miks mitte?

Gregory S. Taylor, Indianapolis, Indiana, USA

Saatesõna: “Kummardamine valmistab meid ette ülesanneteks, mida me Jumala 
soovi kohaselt peame täitma.”

Esmaspäev, 27. juuni

Oma usalduse rajamine Temale, kes meid lõi
Tunnistus — 1Ms 3:1-13

“Keset paradiisi, elupuu lähedal, paiknes hea ja kurja tundmise puu, mis pidi 
proovile panema meie esivanemate kuulekuse, usu ja armastuse. Aadam ja Eeva 
võisid vabalt süüa kõigist teistest puudest, kuid selle vilja keelati neil surma äh-
vardusel maitsmast. Saatan võis neid kiusata, kuid siis, kui nad oleksid proovile 
vastu pidanud, ei oleks tal nende üle enam mõjujõudu olnud ja nad oleksid olnud 
igavesti Jumala kaitse all.” (Patriarhid ja prohvetid, lk-d 46-49.)

“Meie esivanemaid hoiatati ähvardava ohu eest. Taevased käskjalad rääkisid 
neile langemisest ja saatana salaplaanidest neid hukutada… Inglid hoiatasid ini-
mesi Saatana petlike püüniste eest. Niikaua, kui inimesed jäävad kuulekaks Ju-
malale, ütlesid inglid, ei saa kiusaja neile mingit kahju teha, sest neile saadetakse 
vajaduse korral appi kasvõi kõik taeva inglid… Inglid olid Eevat hoiatanud, et ta 
igapäevast tööd tehes oma mehe juurest ei lahkuks… Kuid meeldivast tegevusest 
haaratuna eemaldus Eeva mehest. Märgates, et ta on üksi, tajus Eeva ohu ligi-
dust, ent peletas kartuse eemale mõttega, et tal on küllalt tarkust ja jõudu kurja 
ära tunda ja sellele vastu seista. Inglite hoiatusest hoolimata astus ta keelatud 
puule ligemale ning jäi seda uudishimulikult imetlema. Vili oli tõepoolest väga 
kaunis ning ta imestas endamisi, miks oli Jumal neile keelanud seda süüa. Nüüd 
sai kiusaja võimaluse rääkida. Otsekui Eeva mõtteid lugedes küsis ta süütult: “Kas 
Jumal on tõesti ütelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?” Eeva 
hämmastus ja lausa võpatas, kuuldes justkui oma mõtete kaja… Selle asemel, et 
keelatud paigast põgeneda, jäi Eeva kõnelevat madu kuulama… Madu seletas, et 
siis kui nad selle puu viljast söövad, tõuseb nende elutaju ja avardub vaateväli… 
Kui ta “nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihal-
dusväärne, sest see pidi targaks tegema, siis ta võttis selle viljast ja sõi.” (Samas, 
lk-d 53, 54, 56.)
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REAGEERI
1. Mida tegi Eeva valesti, kui Saatan teda kiusas? Kus Piiblis kirjeldatakse 

seda, kuidas Saatan kiusas Jeesust? Kuidas Ta kurjale vastu seisis?
2. Mida õpetab pattulangemine meile jumalakummardamisest?

Kimberly Phillips, Laurel, Maryland, USA

Saatesõna: “Puu oli ihaldusväärne…”

Teisipäev, 28. juuni

Ärge laske Jumalal muutuda tundmatuks
Tõend — 1Ms 4:1-7

1865.aasta novembris sai leedi Trichborne kirja oma surnud pojalt, kelle laev 
oli uppunud Atlandi ookeanil 11 aastat tagasi. Äkitselt oli siiski ilmnenud ime 
ning vaimustunud leedi Trichborne saatis kiiresti raha selleks, et tema poeg saaks 
koju naasta. Koju jõudnud, selgus, et Joosep oli tohutult muutunud. Kord tume-
dajuukseline noormees oli nüüd paks valgete juustega mees. Samuti ei osanud ta 
rääkida prantsuse keelt, mida ta lapsena õppinud oli. Kõigest hoolimata tunnistas 
leedi Trichborn ta omaks ning andis talle määratud rahaosa. Ehkki paljud pere-
liikmed olid veendunud, et mees oli pettur, läks meeleheitel naine hauda usuga, 
et tema poeg oli koju tulnud. Pärast naise surma kuulutati tema “poeg” petiseks 
ja viidi kohtu ette.

Jah, vana naine oli kergeusklik. Kuid paljud meist on kergeusklikud siis, kui 
kõne all on Jumala kummardamine ja mõistmine, kes Ta üldse on. Kas me tun-
neme oma elus ära Tema tahte? Mõtle Kainile, maailma esimesele mõrtsukale. 
Tema elu olnuks vägagi teistsugune siis, kui ta rajanuks tugeva suhte Jumalaga! 
Miks ta ei teadnud, et tema ohver ei ole Jumala silmis vastuvõetav? Kas ta teadis, 
aga ei hoolinud? Kas ta tundis seda isikut, keda ta enda meelest kummardas? Kas 
Kain reageerinuks nii ägedalt siis, kui ta mõistnud Jumala poolt soovitud ohvrit 
ja lunastusplaani?

Sedamööda, kuidas püüame avastada, kes on Jumal ning luua Temaga sidet, 
õpime rohkem tundma, kes Ta on ja missugust kummardamist Ta väärib. Siis 
aga, kui me ei püüa välja selgitada Jumala tõde, siis langeme Kaini sarnaselt lõk-
su püüdes Jumalat kummardada sel viisil, mida meie parimaks peame. Võibolla 
on sellepärast nii paljud inimesed lahkunud osadusest Jumalaga või pole kunagi 
osadusse astunudki. Nad usuvad, et õige usk toetub mitte armule, vaid tegudele. 
Ärge vedage ennast ninapidi, tehes sarnaselt Kainile midagi Jumala olemuse vas-
tu. Ärge moonutage jumalakummardamist millegi sellise tegemisega, mida teie 
soovite. Juhul, kui tahame Jumalale meeldida ja kummardada Teda, peame looma 
Temaga suhte, mis võimaldab meil ära tunda Tema iseloomu ja Tema korraldusi. 
On tõepoolest kahte liiki jumalakummardajaid – neid, kelle kummardamine põhi-
neb sellel, mida nemad soovivad, ja neid, kelle kummardamine põhineb Jumalal, 
keda nad armastavad ja hästi tunnevad.


