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KÕNELUS JUMALAGA SÜDAME PÕHJAST 

A 

Issand, mu isand, helduste jagaja, hea iseeneses, 

võrdselt kes valitsed kõikide üle, 

mitte kui millestki kõiksuse looja, 

hiilgusesäras, mõistetamatu, kohutav, hirmutav, 

aukartust äratav, vägev ja karm, 

arusaamatu, ligipääsmatu, käsitamatu, seletamatu, 

väljendamatu, nähtamatu, märkamatu, puudutamatu, 

tabamatu ja alguseta, enne aegade algust olnud, 

pilvitu teadmine, ilmutus kõigutamatu, 

päriselt olemas ülal ja all,1 

kiidetud olemasolu, varjutu koit, 

sädelev kiir, valgus omaks mis võetud, 

veendunud usk, rahu kahtlustest vaba, 

muutmatu pitser, piiritu mõistmine, tõendatud nimi,2 

õndsalik maitse, rõõmude karikas, 

hingeleib, pimedust välistav armastus, tõotus vaieldamatu, 

soovitud sõba ja rüü röövimatu, 

ihatud ürp ja kuulsuse kaunistus, 

ääretu avitus, pelgupaik õnnis, 

põhjatu aare, arm ammendamatu, 

vihm, mis ei kõdune, aoeelne kastepiisk, 

maksuta ravitsus, rohi kõikvägine, 

kaks korda kingitud tervis, suur innustus, 

kutse, mis petta ei saa, head uudised kõigile, 

orjasid austav kuningas, kerjuseid armastav kaitsja, alati varakas kinkija, 

see, kes ei takista püüdlusi, käsk, mis ei vangu, 



kustumatu lootus, kõikenägev pilk, 

isetu kingitus, hüvale lahkesti jagav ja 

ühtviisi õiglane käsi, silm erapooletu, 

lohutav hääl, trööstisõnum ja heameele saadetis, 

nimi, mis tähendab elu, ettenägelik sõrm, 

veatult alanud vool, täiuslik kulg, 

eluloov tahe, kavaluseta nõuanne, ülistus kadestamatu, 

avatud arutlus kitsastes piirides, 

leidmatu jälg,3 tee, mida ei näe, 

kirjeldamatu kuju, mõõtmatu hulk, jäljendamatu muster, 

võrratu kaastunne, külluslik halastus, 

pidulik leplikkus, lunastav suudlus. 

Palju aunimesid lisada Sulle võiks veel, mu Jumal, 

püha ja kiidetu, lauludes hõisatu, jutlustes räägitu, 

rõõmuga hüütu, eksimatult me palvete täitja. 

Neid armuvoogusid, mida Sa meieni kallad, 

salmides veel tulevastes ma seletan lahti, oo õnnis, 

et võiksid nautida teadet mu pääsmise kohta kui maitsvaimat rooga, 

mitte et tühisel häälel Sind üritaks kõrgesse tõsta, 

vaid et mu väikese palve pääsmiseks suureks Sa muudad. 
	  

 
B 

Just nagu kaaslane tark, kes vaevasid jäägitult tunneb, 

laulab see nukruste raamat kui uus käsusõna 

piinavaist ihadest tõeliste piltide abil 

kõigile, east hoolimata, kes külvatud siia ja kellel on oidu, 

kristlaste hulgale, laiali mis mööda ilma: 

neile, kes sündides äsja on saabunud siia, 



neile, kes kõnnivad täismeheks saamise teel, 

neile, kes vanaduspäevadel muutunud väetiks, 

neile, kes süüdi ja neile, kes õiged, 

neile, kes upsakalt uhked 

ja neile, kes pattude pärast end sõitlevad, 

neile, kes head ja neile, kes halvad, 

neile, kes arad ja neile, kes vaprad, 

neile, kes orjuses, neile, kelt vabadus võetud, 

neile, kes kõrgestisündinud ülikud, 

keskmistele4 ja aukandjatele, 

talunikele, isandatele, 

meestele, naistele, 

käskude andjaile ja nende täitjaile, 

ülendatuile, alandatuile, 

suursugustele ja pisukestele, 

valitsejaile ja lihtsale rahvale, 

ratsanikele, jalameestele, 

linnarahvale, külarahvale, 

ülbeile kuningailegi, kellel on suurauad hirmsad,5 

üksiklastele, taevastega kes ajavad juttu, 

pühameestele, kes Jumalasse on süüvinud vaikselt, 

preestritele, kes vagad ja valitud välja, 

piiskoppidele, kes hoolitsust puistavad heldelt, 

asemikele, kes patriarhina jagavad pühitsust. 

Ühtedele, et paluksid minu eest, teejuhiks teistele, 

pühendatud on kõigile raamat, mis 

alguse saand Pühast Vaimust, 

järgemööda Su juurde astuvad palved pideva voona, 

et tema abil – Su halastust teades, kõikvõimas –  



saaks igaüks neist avada ennast Su ees. 
	  
	  

C 

 

Neil, kes südame selgega hakanud lugema raamatut seda, 

terveks tee hinged ja puhasta süüst, 

võlgadest anna nad priiks, lase pattude köidikuist vabaks. 

Voolaku pisarad ohtrasti neil, kes tast võtavad õppust, 

annina väljugu sealt patukahetsuskirg. 

Kingi ka mulle koos nendega, Issand, jõudu, et paluda andeks, 

toogu mu hääl nende palveile vaimustav hingus, 

läbi mu laulude hüüdku nad minugi eest, 

kaudu mu kirjade muutugu viirukiks oiged, 

langegu nendele jäävalt Su valguse sära, 

kellele kallis mu itkude maik. 

Kui oma raamatu elusaid vagasid lugejaid koolnuna kohtan, 

halasta mullegi nendega ühes. 

Kui leinapisarad, ravides tõbesid, purskuvad silmist, 

niisuta kastega mindki, mu Kaitsja. 

Kui minu ridadest koguvad kosutust pääsmiseks mõned, 

arva ka mind nende hulka, oo Õnnis. 

Kui hingepõhjast mu salmide järel kerkivad ohked, 

mis meelepärased Sulle, 

tee, Kõigekõrgem, et tõuseks neist tulu ka mulle. 

Kui puhas käsi kesk viirukisuitsu Su järele küünitab, 

kõikide eelnenud palvete külge 

ühenda minugi hääl. 

Kui minu palvetest sünnivad teistegi ohked, 



jõudku koos nendega Sinuni minugi omad. 

Kui meele järele Sulle on need ohvrisõnad, 

liida siis nendega eelmised, läinud mis teele. 

Kui on hingejõu kelleltki röövinud kurbus, 

tõusku ta sellele toetudes jälle, sest lootus on Sinus. 

Kui usu kaitsevall süütundest variseb põrmuks, 

saagu neist värssidest uue jaoks kivid Su paremas käes. 

Kui meie pattude mõõk raiub tükkideks lootuste lõnga, 

köitku Su kõikvõimas tahe see tugevamini veel kokku. 
	  

D 

 

Kui mõne hinge on piiranud sisse surmavad pahed, 

võitku ta need läbi lootuse elule 

paludes Sind, eluandja. 

Kui mõni süda on kahtlusepiinadest puretud, 

parandust andku siis talle Su leebus. 

Kui on kellegi neelanud alla 

maksmata võlgade hävitav kuristik, 

tõmmaku valguse kätte ta jälle Su mõtete õng. 

Kui on tumedad jõud püüdnud kellegi petlike uimade võrku, 

leidku ta jõudu ja rahu Su hõlma all, varjupaik ainus. 

Kui usu soomusrüü enam ei kaitse mõnd hinge ja laguneb, 

kätte mu palved Sa võta ja nendega muuda 

see vastupidavaks taas. 

Kui keegi vahtide hooliva pilgu alt eksinud siiski, 

öelgu need sõnad siin talle – nad saabuvad peagi, oh uuestilooja. 

Kui pannud vappuma hirmu käes põrgulik palavik on mõne hinge, 

jagagu risti peal sündinud ime ja tunnustäht kosutust talle, 



et allaheitlikult nende ees pihtida. 

Kui inimlast, kes just nagu laev elumere peal hulbib, 

tormina lööb ülekohus ja murrab ta paidrad, 

rahusse juhi ta tüüriga,6 mis kuulub Sulle. 
	  

E 

 

Rohuks, mis ravitseks vaevadest terveks 

kõigi Su loodute hinged ja kehad, 

muuda see nukrate itkude raamat, 

alguse saanud mis on Sinu loal, kõigekõrgem. 

Lõpule vii minu hakatus, 

saagu Su vaim tema sisse, 

valgugu täis sinu hinguse väge need salmid, 

mis oled kinkinud loomiseks mulle. 

Sest annad Sina ju jõudu, et süda ei närbuks, 

vastu kui võtad me kõikide kiituse. 

Aamen. 
	  
1	  „Kui	  ma	  astuksin	  taevasse,	  siis	  oled	  sina	  seal;	  kui	  ma	  teeksin	  endale	  aseme	  surmavalda,	  vaata,	  sina	  

oled	  seal!“	  (Ps.	  139:8)	  
2	  St.	  mitte	  ainult	  kristlaste,	  vaid	  ka	  paganate	  seas	  
3	  St.	  Looja	  ettehooldus	  ja	  vägi	  on	  tajutav	  kõiges	  olemasolevas,	  kuid	  inimmõte	  pole	  võimeline	  selle	  

tähendust	  tabama.	  
4	  Ilmselt	  on	  silmas	  peetud	  keskmise	  sissetulekuga	  inimesi	  nii	  linnas	  kui	  maal	  
5	  „Aga	  et	  sa	  raevutsed	  mu	  vastu	  ja	  su	  ülbus	  on	  ulatunud	  mu	  kõrvu,	  siis	  ma	  panen	  konksu	  sulle	  ninna,	  

suurauad	  suhu	  ja	  viin	  sind	  tagasi	  sedasama	  teed,	  mida	  mööda	  sa	  tulidki.“	  (2Kn	  19:28)	  
6	  St.	  „Nukker	  lauluraamat“	  


