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Reede, 5. august

Teha Tema ülistamine auliseks!
Uuring — Ps 22:4; 66:2; 150:6

JÄRELDA
Inimloomusele näib olevat loomuomane otsida jumaldamise, kummardamise 

ja ülistamise objekti. Niisiis ei ole küsimus selles, kas me ülistame, vaid et mida 
või keda me ülistame. Piibel kutsub meid suunama ülimat ülistust Jumalale. Tema 
Sõnas on külluses näiteid, kuidas inimesed ülistasid Teda selle pärast, kes Ta on ja 
mida Ta on teinud. Vahel kardavad inimesed, et heldiv ülistus madaldab kummar-
damise paljaks emotsionaalseks kõrghetkeks. Kuid kui Piibel räägib kõike, mis 
puudutab Issanda ülistamist, siis tasub veeta kogu oma ülejäänud elu kaalutlemi-
ses, kuidas teha Tema ülistamine auliseks!

MÕTLE JÄRELE
• Loe Psalmid läbi ja kirjuta välja kõik, kus psalmist ülistab või tänab Jumalat 

millegi eest. (Selleks kulub küll üksjagu päevi!)
• Komponeeri oma “uus laul”, luuletus, kiri, muusikapala või joonistus, mis 

väljendab ülistust Jumalale.
• Muuda oma hingamispäevakooli klassi kava nii, et sellesse jääks ka aeg ülis-

tamiseks, kas siis laulus või kogemuse jagamises, mis eelneks õppetükile.
• Järgi nõuannet siseneda “tema õuedesse kiitusega” (PS 100:4) sel teel, et 

loed uue nädala igal päeval ühe psalmi, ja siis tänad Jumalat iga Tema iseloomu-
omaduse või teo eest, mida selles psalmis on nimetatud.

• Kirjutage ühiselt hingamispäevakooli klassiga või piibliuurimisgrupiga üks 
kiituse psalm. Las iga inimene kirjutab üks kuni neli rida. Pange need siis kokku ja 
esitage oma psalm jumalateenistusel.

• Jaga paberileht kaheks osaks, üht nimeta “Kiituseks” ja teist “Tänuks”. Iga 
kord, kui sa isiklikku pühendushetke pead, lisa kummassegi veergu paar uut asja. 
“Kiituse” alla loetle Jumalat iseloomustavaid jooni ja “Tänu” alla loetle asju, mida 
Ta on teinud. Ülista Teda siis nii Tema iseloomujoonte kui ka Tema tegude pärast!

• Leia aeg (mil oled kodus üksi) mängida oma lemmikmuusikapala või laula 
Issandale pidurdamatust südamest.

SEOSTA
1Kn 18:19-33;19:14, 15; 2Aja 20:1-25; Ne 9:5, 6.
Tunnistused kogudusele 5. kd, lk-d 317, 318.
Ruth and Warren Myers, Th irty-One Days of Praise: Enjoying God Anew (Mult-

nomah Publishers: Sisters, Oreg., n.d.).

Sonia Huenergardt, Bishop, California, USA

45

6. õppetükk, 30. juuli – 5. august

Jumalateenistus ning laul ja ülistamine
“Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale, kõik maailm!” (Ps 96:1).

Hingamispäev, 30.juuli

Kelle muusika see siiski on?
Sissejuhatus — 2Ms 34:14

Kasvasin üles budistlikus perekonnas ja õppisin lapseeas kummardama Budd-
hat. Ma leelutasin ja laulsin palveid. Veel üheks osaks minu jumalakummarda-
misest olid külastused külatemplisse eriliste pühade ajal. Kõlasid paljude muusi-
kainstrumentide helid ning palju rahvast tantsis templi ümber, et näidata meie 
jumalatele oma õnnelikkust ja tänulikkust. Mitte kunagi ei olnud meil templi pin-
nal kingad jalas, ning oli suur betoonist küna, kus jalgu pesta.

Istusime peaaegu liikumatult mediteerides siis, kui mungad meile Buddha õpe-
tusi jagasid. Me ei osutanud kunagi jalaga munkade või Buddha kujude suunas. 
Veel üheks jumalakummardamise viisiks oli kutsuda munki endale koju. Minu va-
nemad kutsusid neid meie koju peaaegu igal nädalal läbi aasta. Eriliste sündmuste 
puhul õnnistasid mungad meid eriliselt ning palusid headel vaimudel meie majas 
elada. Kummardamine ei olnud mitte kunagi “ühe-mehe-šõu”.

Piibel on kirja pannud sarnased kogemused siis, kui Jumal käskis Moosesel ja 
Joosual võtta sandaalid jalast sellepärast, et maapind, millel nad seisid, oli püha 
(2Ms 3:5; Jos 5:15). Iisraellased laulsid laule, mängisid pille ja tantsisid omal kom-
bel teel templisse, et väljendada oma tänulikkust Jumalale.

Kuigi enamik meist kirikuteel ei tantsi, laulame me kõik kirikus. Miks on nii, et 
muusikast on saanud üks tüli tekitavamaid teemasid seoses jumalateenistusega? 
Miks me siis, kui me laulame, pöörame oma laulud, mis on mõeldud Jumalale, 
justkui kaubanduslikuks toodanguks? Miks me kritiseerime üksteist selle pärast, 
millist muusikat peaks kirikus laulma?

2Ms 34:14 annab Jumal mõista, et Ta on oma suhtes meiega kirglik. Nii et siis, 
kui meie tuleme Teda kummardama, tulgem looma suhet Temaga. Kain ohver-
das Jumalale parima oma põllupidamise toodangust, kuid Jumal oli andnud talle 
teistsuguse korralduse. Seetõttu ei põletanud tuli Kaini ohvrit ära. Aabel tõi, mida 
Jumal oli ohvriks nõudnud, ning Jumalal oli heameel temast ja ta ohvrist.

Nii et siis, kui me koguneme Jumalat kummardama, toogem Temale ohvriks 
oma mitmekülgne teenistus Tema tahtmist mööda. Tulgem igatsusega suhelda 
Jumalaga veel lähedasemalt. Kui me laulame, saagu ülistatud Jumal. Kui me jut-
lustame, saagu ülendatud Jumal. Kui me teenime, saagu suureks Jumal.

Peempahn Henley, Brisbane, Ausraalia
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Pühapäev, 31. juuli

Muusika osa jumalateenistusel
Tõend — 1Aja 16:5, 6, 8-10

Nii nagu pealkirigi ütleb, on 1Ajaraamat ajalooürik. See algab kronoloogilist 
ülesloetlemist Aadamast ja ulatub Taavetini (ja tema poegadeni), see heidab val-
gust sündmustele Sauli elu lõpust kuni Taaveti surmani. Nii et miks siis sellisesse 
põgusasse kokkuvõttesse Taaveti elust kirjutada sisse laul?

Paljud kultuurid on minevikus või olevikus kasutanud muusikat kui vormi, 
kui osa jumalakummardamisest. Varakristlikus koguduses ei kasutatud muusika 
tegemiseks kunagi instrumente. Möödus 1200 aastat enne, kui orelit hakati kat-
seliselt kasutama. Enne seda olid paljud koguduse juhid selle pilli sissetoomise 
vastu, kaasa arvatud suur usupuhastaja Martin Luther. Ta läks nii kaugel, et ütles, 
et “orel jumalateenistusel on märk Baalist”. (“Historical Quotes About Music in 
Worship,” http://www.bible.ca/ef/topical-historical-quotes-about-music-in-wors-
hip.htm. Vaata ka Organ in Worship—Historically, http://www.churchmusic.ca/
org3.html)

Üks väide jumalateenistustel oreli kasutamise vastu oli Jumala kummardami-
se häirimine ja allakäik, mida need instrumendid usutavasti pidid põhjustama. 
Võibolla polnudki see hirm alusetu, kui mõelda tekitatud helidele ja veendumuse 
puudumisele, mida järjest rohkem tänapäeva kristlikus muusikas kuuleb. Kuid 
sedamööda, kuidas muusika muutus keerukamaks, oli pillide lisandumine möö-
dapääsmatu. Ja nüüd on raske (võibolla lausa piinav) mõelda ülistusest ja jumala-
kummardamisest ilma instrumentaal-kaasluseta.

Kuningas Taavet oli muusika-meelne. Ta valas nii paljud oma sõnad muusikas-
se või vähemalt luulevormi: oma rõõmu ja kiituse (Ps 150) ja oma leina ja valu (Ps 
22). Ta komponeeris mitmed laulud tänutäheks saadud võitude eest ning mitmed 
teised südamest tulevateks ülestunnistusteks ja pattude andestuse anumisteks 
– nagu pärast kohutavate asjade tegemist, mida ta Batsebat himustades tegi (Ps 
51:3-8, 19). Samuti teame me, et ta mängis vähemalt ühte pilli – harfi  (1Sm 16:23) 
– ning et ta komponeeris laule inimhäälele pillide saatel (tõsiasi, millest koguduse 
juhid justkui üle vaatasid, kui nad muusika suhtes oma argumente esitasid). 

Muusika on oma olemuselt emotsioone tekitav. See on mõeldud teatavaid 
reaktsioone esile kutsuma. Sel põhjusel mõned varakristlikud juhid seda ka kart-
sid. Nad kartsid, et jumalateenistus muutub rohkem millegi hea tunnetamiseks 
kui et Jumala ülistamiseks – võibolla polegi see hirm alusetu.

REAGEERI
Mis sa arvad, miks instrumentaalmuusika pärast kirikus nii kaua võideldi?

Kerry Arbuckle, Cooranborg, Austraalia

Saatesõna: “Mõned varakristlikud juhid kartsid muusikat.”
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Neljapäev, 4. august

Kuidas me kummardame?
Arvamus — Ps 32:1-5; 51:3-8; Ilm 4:9-11; 5:9-13

Selle imetluse, austusavalduse, rõõmu ja kummardamise puhangus, mida näe-
me Ilm 4. ja 5. peatükis taevastest olevustest, on selge, et isegi siis, kui jumala-
kummardajate hulgad iga lauluga suurenevad, jääb nende kummardamise kesk-
meks Jumal. Nende fookus on Tema väel ja väärtolemisel kuulma neilt ülistust.

Kristlastena on meil oluline hoida oma kummardamise keskmes Jumal, lähe-
neda Talle alandlikult ja kahetsevas meelsuses, mitte et näeme jumalakummar-
damises vahendit emotsionaalse üleva meeleolu saavutamiseks. Rõõm on meie 
jumalakummardamiskogemuse lahutamatu osa, kuid tegemist peab olema rõõ-
muga, mis lähtub pigem arukast suhtest Jumalaga kui et lihtsalt tuju kõrghet-
kest. Kaasaegses jumalakummardamises näib palju põhinevat tunnetel. Selline 
kummardamine võib muutuda kergesti enesekeskseks, alandlikkusest ja patuka-
hetsusest vajaka jäävaks.

Siis, kui Taavet (pärast patustamist Batsebaga) Jumalale ligines, heitis ta oma 
isekad soovid ära. Oma süü ja häbi keskel leidis ta tõelise “peidupaiga” (PS 32:7), 
mitte aga isekate soovide ja enesepettuse peidupaiga. Pärast seda, kui Jumal Teda 
õpetas ja juhendas, leidis ta jälle lakkamatu armastuse, mis ümbritseb neid, kes 
Issandat usaldavad” (Ps 32:10). Siis Taavet hõiskas rõõmust. Mitte mingisugune 
tunnetel-põhinev kummardamine poleks sellist asja iialgi saavutanud.

Psalm 51, mis on kirjutatud ka pärast Taaveti pattu Batsebaga, on kaua ol-
nud “koduks” päästekindlusele, mida kristlased otsivad. Langenud monarh hüüab 
murdunult ja süüd tundes taevase Valitseja poole. Taaveti patt, mis hõlmas abielu-
rikkumise ja mõrva, oli läbi ja lõhki eneseaustamine. Kuid see psalm räägib kõiges 
Jumalast ning põhineb mõistuse-kesksel arusaamal tõelisest jumalakummarda-
misest. Olles taastatud Jumala näo sarnaseks, leidis Taavet tõelise vabanemise, 
tänu, heameele ja õnnetunde.

Siis, kui keskeneme Jumalale, Tema väele, halastusele ja armastusele, mitte 
aga iseendale, oma jumalakummardamisele, rõõmule, mida sellisest kummarda-
misest saame, siis me kasvame ja saame tugevamaks. Selline on tõelise jumala-
kummardamise vili.

REAGEERI
1. Kuidas saame kasutada Piiblit rõõmsameelse, mõistliku jumalakummarda-

miseni viiva juhina? 
2. Kuidas saame jääda tõelise jumalakummardamise põhjuste juurde maail-

mas, mis hindab hüper-super tunnetel põhinevat jumalakummardamist?
3. Kuidas ergutab muusika tunnetel rajanevat usku? Aga head-arukat, hästi-

elatud, rõõmsat usku?

Hannah Hogg, Pleasant Hills, New South Wales, Austraalia

Saatesõna: “Oma süü ja häbi keskel leidis ta tõelise “peidupaiga.”
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Kolmapäev, 3. august

Laulda Päästjale
Kuidas siis — 5Ms 6:4-9; PS 119:162

Ajal, mil maailm kummardab staare ning Jumala poolt loodud olevused kiida-
vad kärmelt oma saavutusi, peaks kristlase elu olema alaline tänuohver Päästjale. 
Kuid kuidas me Teda siis ülistame vaenulikus maailmas? Saame teha seda nii, et 
jutustame, kui palju Ta meie jaoks tähendab. Jeesus on meie Looja (1Ms 1:1; Jh 
1:3). Tema on meie pääsetee patuorjusest põgenemiseks (Jh 3:16, 17). Tema on 
Tall, kes meid pühitseb (1Ms 22:8; Jh 1:29) ja Hea Karjane, kes annab oma elu 
lammaste eest (Jh 10:11, 15). Ilma Temata on elu võimatu.

Jeesus tunneb hõisates meist rõõmu (Sf 3:17). Siis, kui elame usus Sõnasse, 
hõiskame Temale oma lauluga. Kuidas saame teha Jumala oma elus esimeseks nii, 
et suuname oma hääle Tema poole?

Õpeta Kristust. Pühakiri tunnistab Jeesusest (Jh 5:39), meie Igapäevasest 
Leivast (Jh 6:35). Õpetagem Sõna hoolikalt (Jh 1:1; 5Ms 8:3), mitte ainult oma 
bioloogilistele lastele, vaid ka oma vaimulikele lastele – neile, kelle pärast me Tões 
hoolt kanname.

Räägi Kristusest. Igal võimalusel rääkigem Temaga, kuid rääkigem ka Temast, 
Tema eest, Tema abil – igal võimalikul viisil (5Ms 6:1-9).

Peegelda Kristust. Lubagem Pühal Vaimul kontrollida meie mõtteid ja tegusid 
läbinisti (Gl 5). Kui me “laulame” Sõna läbi kogu oma elu, anname me Jumalale 
austust, mida Ta väärib.

Sära tegelikult. Sära Jeesuse jaoks (JS 60:1; Tn 12:3; 2Ms 19:5). Kuna me ole-
me Tema laulvad tähed, ärgu olgu meis midagi, mis Temale ei meeldi (Ps 139:23, 
24). Laulgem kogu südamest, rõõmsa arusaamisega. Kristus tuleb meiega koos 
elama! (Sk 2:14; 1Kr 14:15; Ilm 21:3, 4). 

REAGEERI
1. Kristus on põhjus, miks Taaveti tunded käsu suhtes olid nii positiivsed (Ps 

119). Miks armastad sina Jeesust? Mõtle Tema suure headuse üle. Kirjuta loetelu!
2. Mil moel oled sa valmis olema Kristuse kodu: oma majaga, ühikatoaga või 

korteriga, oma kehaga (Tema templiga); oma ajaga (Tema omaga)?

Bianca McArthur, Penguin, Tasmaania, Austraalia

Saatesõna: “Siis, kui elame usus Sõnasse, hõiskame Temale oma lauluga.”
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Esmaspäev, 1. august

Midagi, millest laulda
Logos — 1Aja 16:8-36; Ps 32:1-5; 51:3-8, 19; 150; Fl 4:8; Ilm 4:9-11; 5:9-13

Eriliste sündmuste puhuks kirjutatakse sageli uus laul. Psalmist toob kuues 
erinevas peatükis sisse uue laulu mõtte. Meile öeldakse Ps 33:3, et Jumal pani 
Taaveti suhu uue laulu. Ps 144:9 tõotab Taavet, et ta teeb muusikapala ning laulab 
Jumalale uut laulu. Ülejäänud neli kohta, kus psalmides uut laulu mainitakse, on 
üleskutsed “laulda Issandale uut laulu!” (Ps 96:1).

Lisaks meie juhile Psalmistile (et kes ja kuidas) näitab Piibel mujalgi, millal, 
kus ja miks ilmneb uue laulu kogemus. Pärast Egiptusest väljatulekut juhtis Mir-
jam Punase mere kaldal Jumala kummardamist uue lauluga Issandale (2Ms 15). 
Jesaja, olles prohvetlikult rääkinud Iisraeli kauaoodatud Päästjast, käsib kõikidel, 
kes Päästjat ootavad, laulda “Issandale uut laulu tema kiituseks maailma äärtest!” 
(Js 42:10). 5Ms 31: 19-23 õpetab Jumal Moosesele uut laulu, millega aidata rah-
val meeles pidada nende oma rumalust! Ilmutuseraamatus näeme kahte korda, 
mil lauldakse uut laulu, millega esile tõsta Jeesuse väärilisust (Ilm 5:9; 14:3).

Usklikud kirjutavad ja laulavad uusi laule siis, kui on midagi tähistada või 
meeles pidada. Kus selline laulmine toimub? Seal, kus iganes oleme! Ja miks me 
laulame? Sellepärast, et (Jeesuse sõnade kohaselt) kui meie ei kuulutaks Tema 
auväärsusest, hakkaksid kivid kisendama (Lk 19:37-40).

Üks väärtuslik kõla (Ps 150) 
Palju on räägitud sellest, kuidas me oma Jumalat kummardame. Kuningas 

Taavetil oli omal ajal palju sellest juttu. Ta kirjutas Ps 150 selle selgitamiseks, 
mida Jumal oli tema südamesse pannud. Neist inspireeritud sõnadest õpime, et 
asi pole niivõrd selles, milliseid pille kasutame või kus neid mängitakse. Meie Ju-
mala kummardamine näitab hoopis seda, kas me kummardame Jumalat või mit-
te. Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat!

Lülitage laul sisse (1Ts 5-16)
Kuid mis siis, kui sa ei tunne vajadust laulda? Pühakiri esitab meile kolm põh-

just, miks sa peaksid laulma: (1) Sinu patud on sulle andeks antud (Ps 32:1). Taa-
vet räägib meile, et kui ta vaikis, nõrkesid ta luud-kondid päevasest oigamisest 
(3.s). Pole ime, et Paulus annab nõu “rõõmustada alati” (1Ts 5:16). Taavet lõpetab 
32. psalmi selle välja ütlemisega, miks ta oli nii kaeblik – ülestunnistamata patu 
pärast. Tunnista patt üles ja sa tunned, et laul tuleb iseenesest! (2) Jumal on ime-
line (1Aja 16:9). Meid paneb laulma see, kui räägime teistele Jumala imelistest te-
gudest. Tema nimi on auline ja otsimist väärt (10. s). Jumal on tugev (11. s). Ta on 
teinud imesid ja langetanud õiglasi kohtuotsuseid (12.s). Jumal on sind valinud 
(13. s). Ta ei unusta mitte kunagi oma lepingut (15. s). Nii et “laulge Issandale, 
kogu maailm, kuulutage päevast päeva tema päästet” (23. s). 
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Meloodia leidmine (Fl 4:8)
Paljud asjad haaravad meie tähelepanu. Nõuab tegelikke jõupingutusi, et tõ-

kestada vaadete ja helide müriaadi, mis meid ümbritseb; tõkestada selleks, et kes-
keneda pühadele asjadele. Pärast seda, kui Paulus on loetlenud kõike seda, mis 
tema aja maailmas oli väära, kutsub Paulus oma lugejaid mõtlema sellele, mis on 
tõene, mis auväärne, õige, puhas, armastusväärne, ülendav, vooruslik ja kiidetav 
(Fl 4:8). Heitkem pilk igale loetletud omadusele:

Tõene. Jumala Sõna on niisama tõene kui elu ise! Loe ja uuri seda iga päev.
Auväärne. Seo ennast inimesega, keda sa pead jumalakartlikuks. Vaatamise 

kaudu meid muudetakse, nii et võta eeskujuks auväärne inimene. Peamine aga, 
võta eeskujuks Jeesus!

Õige. Ära lase inimesel teiste peal tallata. Astu välja tallaaluste ja allarõhutute 
eest.

Puhas. Vajuta “peatumise” nuppu. Kaalu läbi iga mõte. Tõkesta tee halvale ja 
lase sisse hea (vaata 1Ts 5:20, 21).

Armastusväärne. On tõesti üks armastusväärne isik, keda sa hästi tunned. 
Mine ütle sellele inimesele, kui armastusväärne ta on. Sageli on loodus armastus-
väärne. Viibi looduses või loe sellest raamatuid ja joonista pilte. 

Ülendav, vooruslik, kiidetav. Kui sa näed neid omadusi endas või teistes, siis 
tea, et Jumal ilmutab ennast. Tunne Ta äraja rõõmusta.

Luuleta laul (Ps 40:3)
Ära mõtle, et sa peaksid uue laulu laulmise jätma Kristuse teist tulekut oota-

ma. Jeesus kutsub meist igaüht üles tähistama Tema imeväärset kuninglikkust nii 
sageli, kui Ta meie mõtteid haarab juba siin maa peal. Võibolla ei ole sa musikaal-
ne. Koosta midagi uut Jumalale oma annete kohaselt, ühe osana sinu jumalakum-
mardamisest. Luuletus, blogi-mõte, sõnum, vestlus. Kuidas oleks ühe naeratuse-
ga, sõbraliku kaisutusega? Või siis mingi toidu valmistamisega, tule läitmisega, 
toa korrastamisega, abistava käega, silmsidemega.

Fraas “ Jumalast loodud auk” (“Searching for God,” Mark Nickens, http://www.
christiantimelines.com/God%20shaped %20hole.htm ) viitab sellele, et igaühes 
meist on tühimik, mis ootab Jumala poolt täitmist. Kui sa täidad oma tühjuse 
Temaga, siis leiad midagi, millest laulda. Ilmub sinu uus laul!

REAGEERI
1. Millal sa viimast korda üht uut laulu kuulsid? Mis oli selle mõte?
2. Millal sa viimati püüdsid teha midagi uut? Mis see oli?
3. Oled sa kunagi teinud midagi uut, reageeringuna Jumala kohalolekule sinu 

elus?
4. Mida sinu jaoks tähendab Jumala kummardamine?

David Edgren, Melbourne, Austraalia

Saatesõna: “Kuid mis siis, kui sa ei tunne vajadust laulda?”
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Teisipäev, 2. august

Ja ma laulan, laulan, laulan
Tunnistus — Fl 4:8; Ilm 4:9-11

Kui sa seisad ja laulad koos kogudusega, kas sa tunned, et kõik hoolivad üks-
teisest, et väsitav nädal sulab ära sedamööda, kuidas sa väljendad häälega ülistust 
Jumalale? Pole oluline, kui andekas (või andetu) võiks kogudus olla, sinu tead-
likkus pöördub millelegi palju tähtsamale: Jumala kummardamisele. Sel ajal, kui 
keskened asjadele, mis on head ja õiged ja puhtad, kasvõi sekundikski, tunned 
pisutki taeva maitset.

“Taevaõuedes kummardatakse Jumalat laulude ja muusikaga. Ja kui meie sel-
liselt oma tänulikkust väljendame, ligineme me taevaste hulkade jumalakummar-
damisele.” (Signs of the Times, 26. jaan. 1882.)

“Me peaksime püüdma oma kiituslauludes läheneda niipalju kui võimalik tae-
vaste kooride harmooniale. Hääle kohane harjutamine on oluline lõik hariduses, 
ja seda ei tuleks hooletusse jätta. Laulmine usulise teenistuse ühe osana on sama-
võrra jumalakummardamise osa kui palvegi. Süda peab tundma laulu meelsust, et 
anda sellele õige väljenduslikkus.” (Christian Education, lk 62.)

Piibli algusest kuni lõpuni ülistatakse Jumalat Tema headuse eest: “Hommi-
kuvalgus tegi iisraellastele nähtavaks selle, mis nende võimsatest vaenlastest 
oli järele jäänud; meri uhtus kaldale soomusrüüdes surnukehad. Üheainsa ööga 
olid nad pääsenud kõige kohutavamast hädaohust…Ainult Issand sai neid niiviisi 
päästa ja Teda tahtsid nad nüüd südamest kiita ja usaldada. Nende tunded leid-
sid väljenduse ülistuslaulus. Jumala Vaimust inspireerituna alustas Mooses kogu 
rahva eeslauljana võidukat tänulaulu. See laul on varaseim ja üks ülevaim järeltu-
levatele põlvedele säilinud ülistuslaul.” (Patriarhid ja prohvetid, lk 288.)

Me ülistame Jumalat taevas, nii peaksime me õppima ülistama Teda siin maa 
peal: “Piina ja nutu päevad on igavesekslõppenud. Aukuningas pühib ära pisarad 
kõikide silmist. Kõik kurvastuse põhjused on kõrvaldatud. Palmioksi lehvitades 
alustavad lunastatud kõlavat, imekaunist tänulaulu. Sellega ühinevad kõik, kuni 
see täidab terve universumi: “Õnnistus meie Jumalale, kes aujärjel istub, ja Tal-
lele!” Ja kõik taeva elanikud vastavad sellele: “Aamen, kiitus ja austus ja tarkus 
ja tänu ja au ja vägi ja ramm meie Jumalale ajastute ajastuteni!” (Ilm 7:10, 12).” 
(Suur võitlus, lk 650.)
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kõlavale lemmikloole kaasa laulmisest?

Talitha Simmons, Melbourne, Australia

Saatesõna: “Süda peab tundma laulu meelsust…”


