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Reede, 12. august

Jumalakummardamine, on see meie või kivide oma?
Uuring — Ps 100

JÄRELDA
Jeesuse võiduka sissesõidu ajal Jeruusalemma ütles Jeesus, et juhul, kui jüng-

rid lõpetaksid Tema ülistamise, hakkaksid kivid kisendama (Lk 19:40). Kas me 
tunneme, et oleme sunnitud Jumalat kummardama? Kuidas me Teda kummarda-
me? Kas on olemas õige ja vale kummardamine? Oleme sellel nädalal õppinud, et 
on mitmeid häid mooduseid, kuidas Jumalat kummardada: muusika, kunst, õp-
pimine, palve, üksikisikuna ja kogudusena. Mis puudutab jumalakummardamist, 
siis ilmneb, et ainus väärtee on “Mina – tee”. Juhul, kui meie tegevus keskeneb 
Jumala asemel meile, siis oleme kindlasti valel teel.

MÕTLE JÄRELE
• Loe kveekerite jumalakummardamise kohta. Nad on tuntud oma sõnatute 

jumalateenistuste poolest. Proovi seda oma sõprade väikeses grupis. Siis vestelge 
sellest kasust, mida saite jumalateenistuse ajal vaikuses olemisest nii koguduse 
teenistusel kui ka isiklikus pühendushetkes.

• Kuula erinevaid kristliku muusika laade, mis aitavad sul Jumalat kummar-
dada erinevates oludes (rõõmupäeval, kurvastuses, masenduses jne). See on ka-
sulik, sest mõnikord oleneb meie olukorrast, millist laadi jumalakummardamine 
on efektiivseim.

• Viibi looduses ööpäeva erinevatel osadel. Mida sa ühel ja teisel korral kuu-
led? Mis on erinev? Kuidas suunab see, mida sa kuuled ja tunned, sind kummar-
dama Loojat?

• Vaata YouTube ‘st üht kirikulaulu, mida “lauldakse” märkide keeles. Kuidas 
väljendavad liigutused jumalakummardamist? (Kui oled YouTube’s sees, vajuta 
sellistele väljenditele nagu ASL hymns; Christian sign language songs jne). 

• Kirjuta jumalateenistusest sellistes formaatides: hiilgav kogudus, vilets 
kogudus, klassikaline kogudus, kaasaegne kogudus. Iga selline jumalakummar-
damisviis kõnetab meid erineval moel, Mis on sinu jumalateenistuse eesmärk? 
Milline on sinu rõhuasetus?

• Pildista erinevaid jumalateenistusi või vaata arvutist selliseid fotosid. Kas 
saad lihtsalt foto vaatamise põhjal öelda, milline jumalateenistus käimas on? Mil-
lised on iga stiili erinevused?

SEOSTA
Ps 150; Lk 19:38-40; Rm 8:25-27.
Tee Kristuse juurde, 11. ja 13. peatükk.
Siin üks hea link kveekerite jumalateenistuse kirjeldamiseks: http://www.qua-

kerinfo.org /quakerism/worship.html.

Victor F. Brown, Ketteringi Kolledž, Ohio, USA
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Kummardamine psalmides
“Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot! Issanda õuesid igatseb ja 
ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala 
poole” (Ps 84:2, 3).

Hingamispäev, 6. august

Hingekeel
Sissejuhatus — Ps 51; 100

Inimesed väljendavad oma tundeid mitmel erineval moel. Sageli ei ole sõna-
lisest väljendusest küllalt, nii leiame muid viise, kuidas ennast väljendada, nagu 
näiteks läbi erinevate kunstide. Mõned inimesed väljendavad ennast sõnade ja 
kirjutamise kaudu, teised muusika kaudu, kolmandad joonistamise, voolimise, 
näitemängu jne kaudu. Minu jaoks on selleks muusika. Ma ei ole nii andekas, et 
ise muusikat kirjutada, kuid muusika kuulamine võib mind liigutada nii nagu mit-
te miski muu. Ja ma olen kindel, et ma pole ainuke. Muusika suudab väljendada 
meie rõõmu, kurbust, viha, kirge ja kõiki nende vahele jäävaid emotsioone. Igaüks 
võib meist ilmselt mõelda mingile laulule, mis mingis tujus olles või mingi sünd-
muse puhul oli omal kohal. Kuna muusika suudab nii paljusid meist nii põhjani 
puudutada, tuleb olla valvas, millist muusikat kuulame.

Taavet väljendas oma sisimaid mõtteid ja tundmusi muusika kaudu. Psalmide 
raamat on kollektsioon tema mõtetest (kuid ka teiste omadest), mis on viisista-
tud. Kuigi meie käes ei ole Psalmide algseid viise, on meil sõnad. Neid lugedes või-
me näha Taaveti rõõmu ja elevust (Ps 100), kurbust ja meeleheidet (Ps 38), viha 
(Ps 58) ja patukahetsust (Ps 51). Peaagu kõik need psalmid lauldi Jumalale. Seda 
sellepärast, et Tema oli Taaveti usaldusmees, parim sõber ja tema isiklik raviarst. 
Taavet ei kartnud väljendada kõike, mida ta tundis, otseselt Jumalale. Muusika 
oli Taaveti hingekeel ja lahutamatu osa tema isiklikust Jumala kummardamisest.

Tänapäeval on muusika endiselt oluline jumalakummardamise osa. Olgu sel-
leks kirikulaulude laulmine Jumala tänamiseks koos kogudusega, laulu kirjuta-
mine sinu oma elutoa pühamus Jumalale esitamiseks või lihtsalt laulusõnade üle 
mõtisklemine sinu vaiksel hetkel koos Temaga – muusika suudab toimida sinu 
hingekeelena, et suhelda Jumalaga. Just nii nagu Taavet jagas Jumalaga kõike, 
mis tema südamel oli, nii saame tuua Jumala ette oma tänu, kiituse, meeleheite, 
igatsused ja oma küsimused. Käesoleval nädalal, kui heidame pilgu psalmidele, 
vaata igal nädalal üht psalmi, mis heliseb kaasa sinu poolt tuntavaga. Meenutagu 
see psalm sulle (nii nagu oli Taaveti puhul), et Jumal räägib ka sinu keeles.

Gary Case, Baton Rouge, Lousiana, USA
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Pühapäev, 7. august

Jumalat kummardav elu – eeskujud, võimalused ja vastutused
Logos — Ps 20:4; 49; Ps 54:8; 73; 78:1-8; 90:1, 2; 100:1-5; 141:2

Kogu loodus laulab (Ps 90:1, 2; 100:1-5)
Kaks tegevust, mis pööravad kiiresti minu mõtted Jumalale, on pühendunud 

muusika kuulamine ja looduse tajumine. Kui ma aja niipalju maha võtan, et kuu-
lata muusikat looduses, tunnen suurt ja sügavat austust oma Looja vastu. Lou-
sianas elades hämmastasid mind sageli sooja suveõhtu looduse rikkalikud ja mit-
mekülgsed helid. Kui silmad sulgesin, hakkasin mõne hetkega kuulma selles, mis 
seni kõlas nagu õrn taustasumin, häälekat koori. Hilisõhtu äikesetorm võis sageli 
olla märguandeks konnade kakofooniale, mis helitugevus paisus küllalt kaua veel 
pärast seda, kui teised helid olid vaibunud.

Nüüd pakub lumeräitsadega minek Colorado mägede metsajoonel mulle kont-
rastset muusikakogemust. Kui mu hingeldamise ja põksuva südame hääled ta-
sapisi rahunevad, üllatavad mind tuule alatasa muutuvad helid, kaugelt kostuv 
linnuhääl, kuskilt ilmuva vee vulin jäätunud maailmas.

Looduse mitte kunagi lõppeva laulu iga kaunis “noot” väljendab kiitust Looja-
le. Neist looduse “nootidest” üle kõlavana igatseb Jumal kuulda – Tema loomistöö 
krooniva teo ning Tema pääste ja armastuse õnnistatud heategevusliku kingitu-
sena – meie tänuhelisid. “Jumal igatseb, et me tõstaksime esile Tema headust ja 
räägiksime Tema väest. Teda austavad tänu- ja kiituse väljendused. Ta ütleb: “Kes 
toob ohvriks tänu, see annab mulle au” (Ps 50:23).” (Kristuse tähendamissõnad, 
lk 298.)

Varanduseta rikkus (Ps 49)
Meist suurema osa jaoks on rahaline seis iga-aastases Forbesi listi esimesest 

kohast üksjagu madalamal. Ometi veename ennast, et oleks veel natuke raha juu-
res, oleks elu palju parem. Niisiis ajame taga veel suuremat palka ja nurgakontorit; 
ja unustame, et maist rikkust saab kasutada ainult maiste jumalate vastu vaheta-
miseks. “Niikaua, kui sul pole midagi, mida raha eest osta ei saa, ei ole sa rikas.” 
(Th inkexist.com. Garth Brooks, http://thinkexist.com/quotation/you_aren-t_
wealthy_until_you_have_something_money/250476.html.)

Mitte mingisugune rahasumma ei saa osta ainsatki Jumala suurt õnnistust. 
Tähtsaim kõigest: me ei küüni mitte kunagi oma pääste hinnani. Tänu Jumalale, 
et meie rahaline seis maa peal on Tema jaoks tähtsusetu! Kui kõne all on lunastus, 
on asi selles, kus on meie süda (Mt 6:21).

“Taevas, meil on probleem” (Ps 73)
Kui arstid meile ütlesid, et meie tütar sündis südameveaga, mis nõuab operat-

siooni, uskusime, et Issand tervendab ta. Kuid tema seisund ei muutunud pärast 
võidmist ja palvetamist. Kui ootasime, mil arstid lõpetavad oma operatsioonieel-
se läbivaatuse, valdas mind kartus. Ma ei suutnud mõista, miks polnud Jumal 
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Neljapäev, 11. august

Kummardada Jumalat pimeduses
Arvamus — Ps 23; 30; 73:21-26

Oled sa kunagi tundnud, et sa oled täielikult ümbritsetud olukordadega, mis 
on sinu kontrolli alt väljas ja sa ei suuda näha väljapääsu? Mõned aastad tagasi 
leidsin ennast meeleheite august. Olin veendunud, et minu olukord ei muutugi 
kunagi, et olin täiesti läbikukkunud ning et polnud absoluutselt mitte midagi, 
mida saanuks teha mina või keegi teine. Kas ma selle aja kestel kummardasin 
Jumalat? Ei. Kas ma lugesin Piiblit või palvetasin? Ei. Milles oli asi? Mind oli nii 
palju kordi pigistatud, et ma tundsin, et olen igasuguse abita. Ma hakkasin isegi 
unustama Jumalat ja kõike võimalikku, mida Tema võinuks etendada minu elus.

Üks mu sõpradest tuletas mulle ikkagi meelde lubadust, mille olin andnud – et 
kirjutan artikli CQ jaoks. Kas saanuks aeg selleks olla veel halvem? Raske süda-
mega hakkasin oma artikli kallal tööle. Olin sunnitud lugema Piiblit, ja seda tehes, 
hakkasin veetma aega koos Jumalaga. Tasapisi, ilma et oleksin märganudki ning 
täiesti sõltumata minu tahtest, hakkas mu vaade muutuma. Minu meeleheide 
hakkas kaduma. Ma hakkasin nägema, et elus on midagi enamat kui see ja siin. 
Jumal meenutas mulle leebelt, et Tema ei ole minust kunagi taganenud ja et Ta 
ei tee seda ka praegu. Jumal meenutas mulle meie paljusid koosveedetud aastaid 
ja imesid, mida Ta minu elus oli sooritanud. Ta tuletas mulle meelde, et Ta ei jäta 
mitte kunagi mind maha. Ta taastas minu lootuse ja elumõtte.

Kas oli neis piiblisalmides, mida lugesin, midagi erilist? Kas need olid iseene-
sest täidetud inspiratsiooni ja lootusega? Ei. Aga Jumal, kes need inspireeris, oli 
seda. Jumal kasutas minu tööd selle artiklikese kallal, minu purunenud jumala-
kummardamise kallal selleks, et tõmmata mind Tema juurde, et anda mulle loo-
tust ja rahu ja täita mind Tema taastava jõuga.

Siis, kui loen Psalmide raamatut, õpin, et jumalakummardamine tähendab Ju-
mala usaldamist meie olukordadest hoolimata ja Tema ülistamist siis, kui oleme 
paisatud meeleheitekoopasse, kust me ei näe muud väljapääsu kui ainult Temas. 
Jumala tõeline kummardamine toob meid ühendusse Jumalaga. See muudab elu, 
südame ja väljavaated. See toob rahu ja lootuse ja lubab meil tõeliselt rõõmu tun-
da.

REAGEERI
1. Mida tähendab sinu jaoks Jumala tõeline kummardamine?
2. Oled sa kunagi tundnud, et oled Jumala abita?
3. Millisel moel väljendad sina Jumalale Tema ülistamist?

Tanya L. Henry, Springfi eld, Massachusetts, USA

Saatesõna: “Jumalakummardamine tähendab Jumala usaldamist meie olukorda-
dest hoolimata.”



58 7. õppetükk, 6. – 12. august

Kolmapäev, 10. august

Präänikuvormis jumalakummardamine
Kuidas siis — Ps 100:1, 2

Suurem osa kultuure on küllastunud ebajumalatele või Jumalale suunatud 
rituaalide või kummardamisega. Iga inimene kummardab Jumalat või midagi 
muud! Iga inimese südames paljastub tühik, mida inimesed püüavad täita selleks, 
et leida õnne ja elumõte. Seitsmeteistkümnenda sajandi fi losoof ja matemaatik 
Blaise Pascal poleks saanud olla täpsem, kui ta täheldas, et “iga mehe südames on 
Jumala-kujuline vaakum, mida ei saa täita ainsagi loodud asjaga…” (Brainy Quo-
te, http://www.brainyquote.com/words/va/vacuum236319.html.)

Ka mitte Jumala poolt looduga (olgugi see kuninglik), kogu hariduse, rikku-
se, kunsti, andekuse ega meelelahutusegagi mitte; kõik kavalad meelitused, mida 
maailm pakub, ei saa rahuldada südame sügavaimat janu. Ainult Looja Jumala 
kummardamine saab tühimiku täita.

Kuid mis on jumalakummardamine? Et kummardamisest paremini aru saada 
– mis on vastuvõetav ja mis ei ole vastuvõetav – on meil vaja mõista, et tõeline 
jumalakummardamine on meie vastus Jumalale. Tema avaldab initsiatiivi luua 
meiega sõprus, mispuhul avame oma südame ja mõistuse Temale. Ta alustab mei-
le meelde tuletamisest, et enne, kui oleme meie, on Tema. Mooses laulis Jumalast, 
et “enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest 
igavesti” (PS 90:2). Jumal ei loonud meid meie enda lõbuks, vaid Tema kavatsuse 
kohaselt (1Ms 1:26). Kui me kord taipame, et meil ei ole võimalust ilma Temata 
eksisteerida ja et Tema armastas meid esmalt (1Jh 4:19,; Rm 5:8), saame vasta-
ta ainult sellega, et allutame kõik armastavas suhtlemises Temale, ja seda ei saa 
mõõta.

Inimesepoolne armastuse väljendamine Jumalale on see, mida nimetame ju-
malakummardamiseks. Arvestades asjaolu, et armastav suhe Jumalaga pole mõõ-
detav, ei leidu prääniku-jagamise valemite jaoks tõelises jumalakummardamises 
kohta. Seevastu leiame, et Jumalat kummardavad avaldused on mitmekesised, 
kuivõrd need ilmnevad päratu suures spektris. Siiski määratleb Jumala maailm 
psalmides rea üldisi jooni, mis seda spektrit läbivad, andes meile aimu, kuidas siis 
kummardada:

1. Jumalakummardamine hõlmab rõõmsa ja õnneliku Jumalale vastamise lau-
lus (Ps 100:1, 2).

2. Jumalakummardamine on seotud palvega (Ps 141:2).
3. Jumalakummardamine sisaldab lähedast sõprust Jumalaga, “aga minu õnn 

on, et ma olen Jumalale ligi” (Ps 73:28). 
4. Jumalakummardamises on suur annus tänu (Ps 54:8). 
5. Jumalakummardamine annab meile turvatunnet, julgustust ja kindlust, “Is-

sand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve” (Ps 90:1).

Lawrence Kiage, Atlanta, Georgia, USA
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teda terveks teinud. Ma olin lootnud, et Ta teeb seda. Ma teadsin, et Ta suudab. 
Olin püüdnud kõiges, mida teadsin, olla ustav Temale. Ma usaldasin Tema tõotu-
si. Kuid oodates nüüd, mida arstid ütlevad, näis kõik asjatuna. Püüdmine elada 
õigesti ei olnud hoidnud häda ära.

Ma olin ühepalju segaduses ja kergenduses, kui arstid ütlesid meile, et tal näib 
olevat hästi ja pole vaja mingit edasist sekkumist – me võime ta rahuga koju viia! 
Kas ta oli terveks saanud või mitte? Juhul, kui ta süda oli endiselt puudega, miks 
tal siis kõik hästi oli? Nädalaid kimbutasid mind need kahtlused ja küsimused.

Pärast ühte hilisõhtust söötmist lamasin ma tugitoolis ja hoidsin oma nelja-
kuust tütart süles ning ümisesin vaikselt: “Jumal hoolitseb su eest.” See laul oli 
olnud mulle lapsepõlvest peale paljudel kordadel julgustuseks, kuid eales varem 
polnud need sõnad puudutanud mind nii sügavalt nagu tollel õhtul. Pisarad voo-
lasid mu põski pidi alla siis, kui häbenesin, kui vähe usku oli mul olnud, ja lõpuks 
uskusin ma, et kõigele vaatamata Jumal tõesti hoolitseb tütrekese eest.

Mu tütar paistab endiselt täiesti terve olema. Jumal kaitseb teda jätkuvalt iga 
tõsise tagajärje eest, mis on seotud tema südameveaga, kuid Ta ei ole parandanud 
anatoomiat. Milline imeline tunnistus Jumala armastusest; sellest, et Ta hoiab 
meid alal ka siis, kui meie süda pole laitmatu!

Rääkige sellest edasi (Ps 78:1-8)
Meil tuleb esitada inimestele teed, mida mööda Jumal on meid minevikus juh-

tinud, ning meenutada Tema imelisi tegusid Tema rahva heaks. Meil on vaja “mä-
lusopist esile tuua endised ajad, mil te, pärast seda, kui saite valgustatud, talusite 
suurt viletsust. Sest te olete oma Issandale Jumalale püha rahvas; Issand su Jumal 
on valinud sind endale erirahvaks kõigi rahvaste silmis, kes on maa peal. Issand 
armastas teid, valis teid mitte sellepärast, et te oleksite olnud arvukam teistest 
rahvastest; ei, sest te olete väikseim teistest rahvastest; vaid sellepärast, et Issand 
teid armastas… Tunne siis Issandat, oma Jumalat, Tema on Jumal, ustav Jumal, 
kes peab lepingut ja on halastav nendega, kes Teda armastavad ja Tema käske 
peavad tuhandete põlvedeni.” (“Recount God’s Dealings,” Th e Advent Review and 
Sabbath Herald, 19. märts 1895.)

Dallas Estey; Firestone, Colorado, USA 

Saatesõna: “Püüdmine elada õigesti ei olnud häda ära hoidnud.”
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Esmaspäev, 8. august

Varastatud Jumal
Tunnistus — Ps 86:8-10

Ühel päeval läksid jumalakummardajad Keenias oma kummardamispaika ja 
leidsid, et nende jumal oli puudu. Segaduses läksid nad politseisse, et asjast tea-
da anda. Politseil polnud sõnu, teda pani imestama jumal, kes ei suutnud isegi 
ennast kaitsta. Kui suurepärane on teada, et meie taevane Isa on alati olemas, 
ükskõik kuna me Teda kummardama tuleme. Tema ilmutab oma väge endiselt ka 
uuematel aegadel, et anda märki Tema armastusest ja kohalolust. “See pole mitte 
mingi loomuomane jõud, mis sunnib maad aasta-aastalt jagama oma rikkusi ning 
paneb maakera liikuma ümber päikese. Igavese Jumala käsi on pidevalt tegevu-
ses selle planeedi juhtimisega. Jumala vägi on see, mis hoiab maakera pöörlemas. 
Jumal on see, kes paneb päikese igal hommikul tõusma. Tema avab taevaluugid 
ja annab vihma…Tema vägi on see, mis paneb taimestiku lopsakalt kasvama, iga 
punga puhkema, iga lille õitsema, iga vilja arenema.” (Suure Arsti jälgedes, lk 416.)

Paljud tänapäeva inimesed on kõrvale tõmbunud selle ainsa tõelise Jumala 
kummardamisest (nii nagu iisraellased, kes hukkusid kõrbes). “Kaadesist olid iisa-
rellased pöördunud tagasi kõrbesse ning kõrberännaku lõpul tulid nad veelkord, 
“terve kogudus… esimeses kuus Siinai kõrbe ja rahvas asus Kaadesisse (4Ms 20:1).

Siin suri ja siia maeti Mirjam. Miljonitele sai osaks sama saatus – elueapikkune 
rännak, mis oli alanud Punase mere rannalt Issanda võitu tähistava juubelduse ja 
rõõmutantsuga, lõppes nüüd kõrbehauas. Patt oli eemaldanud õnnistustekarika 
nende huultelt…

“Kõigest sellest hoolimata nad tegid ikka pattu ega uskunud Tema imedesse…
Kui Ta neid tappis, nõudsid nad Teda ning pöördusid ja otsisid Jumalat ja tuleta-
sid meelde, et Jumal on nende kalju, ja et Jumal, Kõigekõrgem, on nende lunas-
taja!” (Ps 78:32-35). Ometi ei pöördunud nad Jumala poole kogu südamest. Kuigi 
vaenlaste võimutsemise perioodil otsisid nad abi Temalt, kes ainsana suutis neid 
päästa, ei olnud nende süda “kindlasti Tema küljes, ja nad ei olnud ustavad Tema 
lepingu pidamises!” (Patriarhid ja prohvetid, lk 410.)

Täna kutsub Jumal meid kõiki tulema Tema juurde ja kummardama Teda kogu 
südamest.

Jared Bosire, Mombasa, Keenia

Saatesõna: “Tema vägi on see, mis paneb iga punga puhkema.”
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Teisipäev, 9. august

Vastumürk enesepettuse vastu
Tõend — Ps 139:23, 24

Jumalakummardamine ei ole lihtsalt mingite vaimulike laulude laulmine, mil-
le mõtet me vaevu hoomame ega ka palvete ütlemine, mis kõlavad juhtnööride 
andmisena Jumalale selles osas, mida Ta peaks tegema ja mida mitte tegema. Ju-
malakummardamine tähendab oma elu avamist Jumalale ja laskmist Jumalal teha 
seda, mida Tema tahab. Seega on jumalakummardamine alistumise üks vorm.

Inimloomust selle loomupärases olekus iseloomustavad petmine, võltsimine 
, pettejärelduste tarvitamine, eksikujutlus ja kahepalgelisus. Järelikult on enese-
pettus inimelus põhiprobleem ja paljude inimlike kannatuste põhjustaja. Inimes-
tel on sageli valed uskumused oma ajendite, kavatsuste, tegutsemiste, iseloomu 
ja identiteedi suhtes. (Richard W. Paul and Linda Elder, Critical Th inking: Tools 
for Taking Charge of Your Learning and Your Life, second edition (Upper Saddle 
River, New Jersey: Pearson Education, Financial Times Prentice Hall, 2001), pp. 
292, 498. ) Õnnetuseks võib enesepettus ennast avaldada isegi jumalakummar-
damises. Kui see juhtub, saab jumalakummardamisest eneseupitamise ja enese-
ülistamise vahend. Lk 18:9-14 on variser sellise mandunud jumalakummardamise 
vormi näiteks. Ta eitab tõsiasja, et on patune, ning teeb sellega Jumala valelikuks 
(1Jh 1:10). Ta kiitleb oma heade tegudega ja vaatab uhkelt tölnerile ülalt alla. 
Tema jaoks on jumalakummardamine võimalus nõuda oma heade tegude eest 
kompensatsiooni.

Tõlner on aga näide ehtsast jumalakummardamisest, millele võime viidata 
kui kummardamisele tões ja vaimus. See kätkeb endasse alistumise tõele – võime 
tõeselt näha meie oma olukorda, kuid ka tõde sellest, kes on Jumal. Tölner tun-
nistab, et ta on patune, kes vajab Päästjat. Tema jaoks on jumalakummardamine 
võimalus otsida Jumalalt armu ja andestust. Kummardamine tões ja vaimus on 
vastumürk enesepettusele.

Kummardamisest tões ja vaimus kõnelevad selgesõnaliselt psalmid. Ps 139 
tunnistab autor Jumala kõiketeadmist ja kõikjalolekut. Mitte keegi ei saa varjuda 
Tema eest või põgeneda Tema käeulatusest. Sama psalm tunnistab, et Jumal on 
meie Looja ja Eluhoidja. Seega on Tema kõige sobivam käsitlema meie keerukaid 
vajadusi ja probleeme, ka kalduvust enesepetmisele. Selles psalmis hõlmab juma-
lakummardamine meie elu avamise Jumala ametlikule kontrollile ja piiranguteta 
sekkumistele. Ehe jumalakummardamine teeb alandlikuks, toidab usku, suuren-
dab tundlikkust patu suhtes ja tugevdab janunemist kahetsuse ja andestuse järe-
le. See kinnitab ja säilitab kellegi kuulumist Jumala perekonda.

REAGEERI
1. Kuidas takistab enesepettus ehtsat jumalakummardamist?
2. Kuidas enesepettusest üle saada?


