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Valguse tähed  ja sõnad
Meie ümber on palju sõnu. Keegi on sõnad vabaks lasknud 
ja need ümbritsevad meid kõikjal. Kui sõnad on täiesti vabad 
ja nende vabastaja neile mõtet ei anna ega piire sea, upuvad 
üksikud sõnad sõnarohkusesse. Juhtub midagi, mida liiga  
ereda valguse puhul tajume pimestamisena. Sama võib juh- 
tuda sõnadega, kui neid saab nii palju, et me ei kuule ega 
mõista enam midagi.

Siin raamatus on kammitsetud mõtted – sõnasõelmed –, 
mis on paljude teiste mõtete hulgast esile tõstetud ja eraldi  
valgusvihku asetatud. Jutluste, kõnede ja karjasekirjade läbi-
kaalutud sõnadest moodustunud tsitaadid saavad sõnumiteks, 
mis kõnetavad teisiti kui tekstimassiividesse peidetuna. 



Raamatu pealkiri „Valguse tähed” on pärit Pühakirjast: 
„Kiitke teda, päike ja kuu! Kiitke teda kõik valguse tähed!”  
(Ps 148:4) Selles vana testamendi laulus kutsutakse kõiki, taeva- 
inglitest ilmamaa kuningateni, kiitma Jumalat. Kui Jumal  
ütles: „Saagu valgus!”, valgus sai. See ei olnud kosmiliste  
valgusallikate loomine, vaid algse jumaliku valguse sünni-
hetk, mis pani aluse järgnevale loomistööle. Sellest valgusest 
sündisid päike, kuu ja taevatähed – valguse tähed –, kogu uni-
versum ja ajalik maailm.

Meie elu, sealhulgas meie sõnad – öeldud, mõeldud või kirja 
pandud –, peaks lähtuma sellest ülesehitavast loomisvalgu-
sest. Seda peaaegu kättesaamatut eesmärki täidavad ka siia 
kaante vahele kogutud mõtestatud kirjatähed, valguse tähed, 
mis tunnistavad ajatust ja igavesest Valgusest – Kristusest, kes 
enda kohta ütles: „Mina olen maailma valgus.” (Jh 8:12)
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Ennast ja teisi on võimalik petta, Jumalat mitte!

Armastusekäsk ei toeta elamist ainult endale. See ei saa olla 
järelikult ka kellegi elumissioon – elada iseenese kasuks ja 
hüvanguks. 

Kõik kristlased on erilised! Nende erilisus seisneb rikkuses, 
mis ei ole kuhjatud maistesse aitadesse, vaid on igavesti 
taevas. 

Kes on rikkad Jumalas, on pühad!

Palju rohkem kristlikku armastust ja ligimesest hoolivat 
meelsust nõuab koos rõõmsatega rõõmustamine kui koos 
nutjatega nutmine.

Vähe on neid kõvasüdamelisi, kes ei tunne õnnetule kaasa, 
palju rohkem aga kadedaid, kes ei kannata välja teise õnne.

Jutlusest Tallinna Toomkirikus 7. juulil 2013
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***Jeesuse pisarad on suure prohveti nuuksed.  
               Talle on ilmutatud kurba ja karmi tulevikku,  
kuid Ta ei saa midagi muuta, kuna Jumalast taganenud 
inimeste vaba tahe on nad eesootava karmi saatusega 
sidunud.

Jutlusest Tallinna Toomkirikus 4. augustil 2013


