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Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, 
kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist 

psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, 
laulge kogu südamest tänulikult Jumalale! 

(Kl 3:16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koostanud Eerik Jõks, toimetanud Arno Humal. 
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Saateks 
 

Pühalaul on Pühakirja proosatekstide süvenenud ja palvemeelne 
muusikaline lausumine. Pühalaul on osa kirikulaulust. 
 

Lühikese pühalaulu õpetuse eesmärk on anda kõikidele 
soovijatele võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt kätte teeots 
eestikeelse pühalaulu juurde. Selle raamatukese abil saab õppida 
kasutama Pühakirja kirikulaulu tekstina, toetudes luterlikus 
traditsioonis nii olulisele Sola Scriptura (üksnes Pühakiri) 
põhimõttele. Pühakiri on meie elus nii oluline, et sellele tuleks 
luua võimalus tulla meie vaimulikku ellu emakeelse kirikulaulu 
tekstina. 
 

Selle raamatukese eesmärgiks ei ole õpetada selgeks ühte või 
kahte lihtsamat proosateksti laulmise meloodiavormelit ehk 
viisikuju või õppida laulma paari psalmi kui muusikapala; 
eesmärgiks ei ole ka imiteerida ladinakeelset psalmilaulu või 
lihtsalt musitseerida. Eesmärgiks on õppida tundma emakeelse 
Pühakirja tekstiga palvetamist ja ülistamist kui omalaadset 
PALVEKEELT. Seda keelt on soovi korral võimalik rääkida väga 
erinevaid viisikujusid kasutades ja mistahes Pühakirja tekstiga või 
soovi korral ka muude palveelus kasutatavate tekstidega. 
 

Pühalaulus enimkasutatud tekstid on Vana Testamendi psalmid. 
Psalmide kasutamiseks palveelus on meie esimene innustaja 
Õnnistegija Kristus, kes ise näitas eeskuju psalmidega 
palvetamiseks (nt. Mt 27:46 – Ps 22; Lk 23:46 – Ps 31). Sellest 
võttis eeskuju varane ristikirik ja rajas oma jumalateenistusliku 
elu Vana Testamendi psalmidega palvetamisele ja Jumala 
ülistamisele. Toetudes Kristuse eeskujule ja esimeste ristiinimeste 
kogemustele on selle lühikese õpetuse keskmes just Vana 
Testamendi psalmide palvemeelne lausumine elik laulmine.  
 

Kogu Lääne kirikulaulu, sh. ka luterliku kirikulaulu juured on 
ladinakeelses psalmilaulus. Sajandite jooksul on ladinakeelne 



4 
 

psalmilaul kasvanud äärmiselt kirjuks ja mitmekülgseks. Selle 
mitmekihilise muusikalise terviku ülekandmine meie emakeelsele 
psalmilaulule oleks ebaotstarbekas ja ülimalt keerukas. Tegelikult 
oleks see võimatu. Esimesteks ja kaalukaimateks põhjusteks on 
(1) tõsiasi, et ladina ja eesti keel on kõlaliselt üsna erinevad ja (2) 
jumalateenistusliku elu praktika ning selle teoloogiline 
mõtestamine on aja jooksul muutunud. Ei ole ühtegi ajaloolist 
ladina ega ka muust keeleruumist pärinevat psalmilaulu praktikat, 
mida võiks üks-ühele tänase päeva Eestisse üle kanda. Seepärast 
lähtub käesolev lühike pühalaulu õpetus ennekõike puhtast 
eestikeelsest Pühakirja tekstist ja meie Läänemere-Soome keelte 
hulka kuuluva emakeele kaunist kõlast ning sügavast hingelisest 
igatsusest laulda Pühakirja tekste. 
 

Psalmilaulu saab viljeleda alates lihtsast, meloodiavormelitele ehk 
viisikujudele põhinevast psalmilaulust kuni ülikeerukate ja 
muusikaliselt väga huvitavate viisideni. Arusaadavalt peab 
alustama lihtsamast. Selleks ongi Pühalaulu Kool üllitanud 
käesoleva lühikese õpetuse. See raamatuke alustab täiesti 
„nullist“ – mingeid eelteadmisi ja kogemusi psalmilaulu kohta 
olema ei pea. 
 

Soovituseks 
Kallis lugeja! Kui Sa hakkad selle väljaande abil pühalauluga 
tutvust tegema, siis ma soovin Sulle avatud ja usaldavat meelt – 
püüa jätta tagaplaanile kõik, mida Sa tead psalmilaulust, 
liturgilisest laulust, gregooriuse laulust või proosatekstilisest 
kirikulaulust. Vaata sellele vihikule kui võimalusele tuua lauldud 
emakeelne Pühakiri uutmoodi ja värskelt oma vaimulikku ellu. 
Lühikeses pühalaulu õpetuses sisalduv metoodika on välja 
töötatud just eestikeelset Pühakirja aastate jooksul igapäevases 
palveelus lausudes ja lauldes. See on meie oma, Eesti pühalaul. 
Kui Sa annad pühalaulule võimaluse, siis võid üsna ootamatul 
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viisil tajuda, kuidas Jumala Sõna Sinust läbi voolab, Sind igast 
küljest ümbritseb, embab ja kirgastab. 
 

Ma soovin koos kõikide Pühalaulu Kooli sõpradega selle materjali 
kasutajatele hingeülendavaid hetki pühalauluga, mida oleme ise 
aastate jooksul nii palju kogenud ja õppinud neid kalliks pidama. 
 
 
 
 
 
 

 
Eesti Laulupsalter 
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Neli esimest sammu emakeelses pühalaulus 
Pühalaulu meetodeid kasutades on võimalik laulda mistahes 
Pühakirja proosateksti. Kõige enam on läbi aegade kasutatud just 
Vana Testamendi psalme. Siit me alustamegi. Käime neli sammu 
ükshaaval läbi, proovides neid kohe rakendada praktikas. 
 

1. Esimene samm – teksti ettevalmistus 
Apostel Paulus ütleb: „Niisiis, mu vennad, taotlege innukalt prohvetlikult kõnelemist ja 
ärge keelake keelterääkimist; aga kõik sündigu viisakalt ja korra järgi.“ (1Kr 14:39–40) 
 

Leia tekst, mida Sa soovid kasutada ja moodusta sobiva 
pikkusega tekstilõigud ehk salmid. Seejärel jaga iga lõik tärniga 
keskkohast kaheks. 
 

Vana Testamendi psalmides on sobiva pikkusega lõigud salmide 
näol enamasti juba olemas. Siiski on mõned salmid nii lühikesed, 
et otstarbekas on neid liita eelneva või järgneva salmiga. Mõned 
salmid on aga nii pikad, et võib tekkida vajadus neid poolitada. 
Sagedamini tuleb ette salmide liitmise vajadust. Ilmekaks näiteks 
on Psalm 18:2–7. Kujuta endale ette, et see on lõik Pühakirjast, 
mida Sul tuleb jumalateenistusel kas kooriga või koos kogudusega 
laulda. Eestikeelse Piibli 1999. aasta väljaandest leiame teksti 
sellisel kujul: 
 

2 Siis ta ütles: „Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi! 
 

3 Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; mu Jumal on 
mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge 
varjupaik! 
 

4 „Kiidetud olgu Issand!“ nõnda ma hüüan, ja ma pääsen oma 
vaenlaste käest. 
 

5 Surma köidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. 
 

6 Surmavalla köied ümbritsesid mind, surma võrgud sattusid mu 
ette. 
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7 Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala 
poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta 
palge ette, ta kõrvu.“ 
 

Vaatleme alustuseks 4. salmi, mis on paraja pikkusega ja 
loogiliselt tajutava keskkohaga. Keskkoha märkimiseks kasutame 
kuueharulist tärni, mis on Kristuse monogramm . See 
moodustub Jeesuse kreekakeelse nimekuju esitähtedest, mis on 
teineteise peale kirjutatud. Kui me nüüd 4. salmi sellisel kujul 
poolitatult vaatame, siis näeme, et esimesse poolde jääb 
kaksteist silpi ja teise poolde kümme silpi. 
 

12 silpi 

 

10 silpi 
„Kiidetud olgu Issand!“ 
nõnda ma hüüan, 

ja ma pääsen oma vaenlaste 
käest. 

 

See salm on jaotuse seisukohast pea ideaalne, aga alati ei pruugi 
salmid nii hästi poolituda. Salmi kaheks osaks jagamisel võiks 
aluseks võtta „kümne silbi reegli“. 
 

Kümne silbi reegel 
Kui peale salmi kaheks pooleks jagamist jääb emba-kumba poolde 
vähem kui kümme silpi, siis tuleks kaaluda salmi liitmist eelneva 
või järgneva salmiga. 
 

Samas ei ole see reegel absoluutne. Salmi ühte poolde võib 
erandkorras jääda ka üheksa silpi. Näiteks sobib siinkohal hästi 5. 
salm, millel on selgelt tuvastatav keskkoht, mis aga jätab 
esimesse salmipoolde ainult üheksa silpi. Seega võib teatud 
juhtudel „kümne silbi reeglit“ eirata. 
 

9 silpi 

 

12 silpi 

Surma köidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle 
hirmu. 

 

Vähem kui üheksast silbist koosneva salmipoole tekkimist on 
siiski soovitav vältida. Kogemus näitab, et liiga lühikesed 
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salmipooled muudavad lausumise põhjendamatult katkendlikuks 
ja lugemisel ei saa tekkida keskendunud sujuvat rütmi. 
Liiglühikese salmipoole tekkimise näiteks sobib vaadelda 2. salmi. 
 

12 silpi 

 

5 silpi 
Siis ta ütles: „Sind ma 
armastan südamest 

Issand, mu vägi!“ 

 

Selles võrdlemisi lühikeses salmis ei olegi selgelt tajutavat 
keskkohta. Kui siiski püüda seda märkida, jääb salmi teise poolde 
vaid viis silpi. „Kümne silbi reegli“ valguses tähendab see, et 2. 
salm tuleb liita 3. salmiga kokku. Kuna aga kolmas salm ise on 
üsna pikk, võtame 2. salmi jätkamiseks kasutusele vaid 3. salmi 
esimese poole (3a). 3. salmi teisest poolest (3b) moodustame 
eraldi salmi. Tulemuseks saame järgneva jaotuse: 
 

2     Siis ta ütles: „Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!  
3a   Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; 
 

3b   mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin,  
         mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik! 
 

Kui on võimalik, tee salmipooled võrdsed. Kui ei, siis pigem olgu 
esimene pool pikem. Võtet, mille abil ühest, võrdlemisi pikast 
salmist saab teha kaks, võime kasutada 7. salmis. Siin saab teksti 
ülesehitust arvestades moodustada kaks salmi 7a ja 7b: 
 

7a   Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat  
         ja kisendasin oma Jumala poole. 
 

7b   Ta kuulis mu häält oma templist  
         ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu.“ 
 

Salmi 7b esimesse poolde jääb küll vaid üheksa silpi, aga kuna 
jaotuse sisemine loogika on silmnähtav, siis võib „kümne silbi 
reeglit“ eirata. 
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Poolitus ehk lõikamine 
Poolitust ehk lõikamist kasutatakse esimeses salmipooles, kui see 
on tervikuna lausumiseks liiga pikk või nõuab poolitust retooriline 
kujund, nt. otsese kõne algus. Niisiis langeb võimalik lõikekoht 
pea alati kokku lause mõne liigenduskohaga. Lõikekohta 
märgitakse pistodaga †. Sobiv näide lõikekoha jaoks on otsese 
kõne algus 2. salmis. Lõikekoht ei tähenda enamasti mitte 
hingamist vaid teksti parema mõtestamise huvides tehtavat 
kerget katkestust. Psalmides kasutatakse lõikekohta 
traditsiooniliselt ainult esimeses salmipooles ja ainult üks kord 
ühe salmi jooksul. 
 

Poolituste ehk lõikekohtade lisamine on enamasti maitse 
küsimus. Nii lühikeste salmide puhul, nagu praeguses näites, on 
võimalik hakkama saada ka ilma poolitusteta. Siiski on neid 
õppimise eesmärgil paaril korral lisatud. 
 

2     Siis ta ütles: † „Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!  
3a  Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; 
 

Kokkuvõtteks teksti ettevalmistamise kohta 
Sellega ongi tekst lausumiseks ette valmistatud. Nagu näha, võib 
teksti ettevalmistamisel endale lubada üsna suurt loomingulist 
vabadust. Oluline on silmas pidada, et salmid ei oleks liiga pikad 
ega liiga lühikesed vaid just suupärase pikkusega. Oluline on 
seejuures pidada silmas teksti narratiivi ja sisemist loogikat. 
Tekstide jagamisel sobiva pikkusega lõikudeks võib olla mitmeid 
variante ja need võivad paljuski sõltuda teksti ettevalmistaja 
isiklikest eelistustest. Ühte läbivalt „ainuõiget“ võimalust 
emakeelse psalmiteksti liigendamiseks ei ole olemas. Kes ei taha 
vaevata oma pead teksti ettevalmistamisega, võib leida enamuse 
Vana Testamendi psalme juba jaotatud kujul „Eesti laulupsaltrist“ 
või teistest Pühalaulu Kooli väljaannetest (vt. lk. 19). 
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2. Teine samm – ettevalmistatud teksti lausumine 
Jeesus ütleb: „Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.“ 
(Mt 18:29) 
 

Loe teksti häälega. Tärni juures hinga alati välja ja pea pikem 
paus.  
 

Niisiis oleme esimese sammu läbinud ja saanud endale üheskoos 
lausumiseks erinevate tingmärkidega liigendatud Pühakirja teksti. 
Selle lõppu on lisatud Kolmainu Jumala ülistus ehk doksoloogia, 
mida psalmi lausumise lõpus sageli kasutatakse.1  
 

2     Siis ta ütles: † „Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!  
3a  Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; 
 

3b   mu Jumal on mu kalju, † kus ma pelgupaika otsin,  
         mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik! 
 

4     „Kiidetud olgu Issand!“ † nõnda ma hüüan,  
        ja ma pääsen oma vaenlaste käest. 
 

5     Surma köidikud piirasid mind  
        ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. 
 

6     Surmavalla köied ümbritsesid mind,  
        surma võrgud sattusid mu ette. 
 

7     Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat  
        ja kisendasin oma Jumala poole. 
 

7b   Ta kuulis mu häält oma templist  
         ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu.“ 
 

        Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule!  
        Nõnda kui alguses oli, nüüdki on 
        ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. 
 

                                                           
1 Kui psalmi kasutatakse pühapäevase jumalateenistuse raames, siis kindlasti peaks doksoloogiat 
kasutama algussalmide psalmiosa lõpus. Doksoloogiat võib kasutada ka armulaualaulu psalmiosa 
lõpus. Üldiselt ei kasutata doksoloogiat graduaallaulu, halleluujasalmi ja ohvrilaulu psalmiosa lõpus. 
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Hingamine ja hingus 
Pühalaulu keskmes seisab Maailma Päästja – Jeesus Kristus. Nota 
bene! Mitte õpetus Kristusest, mitte arusaamine Kristusest, mitte 
kujutlus Kristusest, vaid reaalne isik – hauast üles tõusnud ja 
surma ära võitnud jumalinimene Jeesus. Iga lausutud salm on 
palverännak Jeesuse juurde. Me loeme neid Kalleid Sõnu, sest 
Tema on neis sõnades kohal ja nende sõnade lausumises saab 
ilmsiks meie osadus Temaga. Iga salmi keskel ootab meid Kristus, 
et olla meiega. Seda meenutab meile Tema monogramm. 
Seepärast teemegi seal pikema peatuse – hinga rahulikult välja ja 
jää vaikseks. Sügavas, mõtestatud vaikuses kuulata hoolega, 
mida Vaim tahab rääkida. See on psalmilausumises kõige kallim 
hetk. Edasimineku märguandeks on mõne kaasteelise 
sissehingamine, millega kõik lausujad kaasa lähevad. Märguande 
võib anda kestahes lausujatest – ka Sina. 
 

Sageli on küsitud, „kui pikk on siis see vaikusehetk sekundites“. 
Sellele küsimusele ei ole otstarbekas matemaatiliselt läheneda. 
Vaikuse pikkus olgu Vaimu juhtida. See võib olla kaks sekundit, 
aga võib ka olla viis sekundit. Vaikuse pikkus sõltub paljudest 
asjaoludest, mida ajajooksul üheskoos Pühakirja tekste lausudes 
ja lauldes tundma õpitakse. Peale esimesi pühalaulu kogemusi, 
võib see küsimus üsna ruttu vastuse saada. Vaikus, mis on üle 
kõige, hakkab ennast ise reguleerima. 
 

Pikk ajalooline praktika näitab, et psalme on otstarbekas lausuda 
kahe kooriga vastastikku. Nõnda justkui kuulutatakse teineteisele 
Jumala Sõna. Kooride suurused ei ole määratud. Koori võib 
moodustada ka ainult üks inimene, nii et kahekesigi saab teha 
vastastikust psalmide lausumist. Samuti võib ühes kooris olla 
näiteks kümme inimest ja teise koori moodustab kantor üksinda. 
Kahest koorist rääkimine on siinkohal oluline, et õppida hingamist 
psalmide lausumisel.  
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Kui Jeesuse monogrammi juures tekib täielik vaikus, siis kahe 
salmi vahel ei ole mingit pausi ette nähtud. Selle põhjuseks on 
taas kahe koori olemasolu. Olles ära kuulanud teise koori salmi ja 
rõõmustanud Jumala Sõnast, mida meile kuulutatakse, tahame 
nüüd meiegi esimesel võimalusel Ülevaid Sõnu lausuda. 
Seepärast hingame sellel hetkel kui teine koor lausub oma salmi 
viimast silpi või kahte viimast silpi. Järgnevas näites on silbid, 
mille ajal toimub järgmise koori hingamine, alla joonitud. 
 

Esimene koor: Surma köidikud piirasid mind  
                                      ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. 
 

Teine koor:        Surmavalla köied ümbritsesid mind,  
                                     surma võrgud sattusid mu ette. 
 

Esimene koor: Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat  
                                      ja kisendasin oma Jumala poole. 
 

Selliselt kujuneb Pühakirja teksti lausumisest katkematu „palve- 
ja ülistuskangas“, mille kõige olulisem lõimelõng on sügavalt 
mõtestatud vaikus – koosolemine Kristusega. Samuti oleme osa 
universaalsest, üleilmsest palve- ja ülistusosadusest – alati on 
kuskil keegi, kes palvetab Pühakirja teksti lausudes või lauldes. 
 

Hingamise reegel 
Pea meeles: tärni juures hinga alati välja – jää vaikseks ja oota 
edasimineku märguannet, milleks on mõne kaaslausuja 
sissehingamine. Märguandjaks võid olla ka Sina ise kui Sa nii 
otsustad. Salmide vahel hingamist ei ole. Hingamine toimub teise 
koori lausutud viimase silbi (või silpide) ajal. 
 

Hurraa – esimene reaalne tulemus on käes 
Selle sammu lõpus võiks öelda, et oleme ületanud ekvaatori ja 
jõudud tulemuseni, mis on reaalselt kasutatav nii koguduse 
jumalateenistuslikus elus kui ka Sinu ja Su lähedaste ning sõprade 
osaduses – palvemeeles üheskoos ja sünkroonselt lausutud 
Pühakirja tekst. Selline teksti lausumine on sügavalt liigutav ja 
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vaimulikult ülesehitav – Jeesus ise, kes teab kõikides keeltes kõiki 
sõnu peast, istub meie ringis ja loeb meiega kaasa. See avab 
meile ukse sügavaks enesevaatluseks aga ka ühiseks ülistuseks ja 
palveks. Selles peitub ülevoolav rõõm koosolemisest Kristusega. 
Kuid mingem edasi, sest mitmed uksed ootavad veel paotamist ja 
mitmed saladused tunnetamist. 
 
3. Kolmas samm – puhas Jumala Sõna 
Ristija Johannes ütles: Kristus peab kasvama, aga mina pean kahanema. (Jh 3:30) 
 

Loobu sõnade lausumisel omaenda tõlgendusest, meeleoludest 
ja tujudest. Loobu iseendast, et alles jääks võimalikult puhas 
Jumala Sõna. 
 

Kõigile on teada lihtne tõsiasi, et kõneldes intoneerub inimese hääl 
üles ja alla. See lisab edastatavale sõnumile tõlgendusvarjundeid, 
väljendab meeleolu ja tundeid. Selle kaudu paneme me ennast 
teksti sisse. Mis aga juhtub, kui me „lülitame“ lausumisel välja 
oma isikliku tõlgenduse ja hakkame lausuma silpe ühel 
helikõrgusel? Mis juhtub kui me ennast kahandame ja laseme 
Jumala Sõnal kasvada? Proovi seda ettevalmistatud tekstiga lk 10. 
 

Kui me seame eesmärgiks eemaldada oma lausumisest kogu 
isiklik intonatsiooniline tõlgendus ja jätta alles ainult „puhas 
tekst“, hakates lausuma silpe ühel helikõrgusel, sarnaneb tulemus 
peaaegu äravahetamiseni ühel helikõrgusel laulmisega. Proovi 
veelkord, aga ära hakka laulma ühel noodil, vaid lihtsalt lausu kõik 
silbid ühel helikõrgusel. Kuigi see võib tunduda meeldiv, ära luba 
oma lausumisse muusikale omast horisontaalset tunglevust. 
Lausudes vaatle ja imetle iga sõna nagu kalliskivi. Kolmanda 
sammu lõpuks oledki saanud kätte põhiheli, millel Sa seda psalmi 
lausuma hakkad. 
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4. Neljas samm – viisikuju ehk meloodiavormeli kasutamine 
koos tekstiga 
Jumal, ma laulan sulle uue laulu! (Ps 144:9a) 
 

Muuda nüüd lausutud tekst meloodiavormeli abil pühalauluks. 
 

Nüüd rakendame ühel helikõrgusel lausutud silpidele alloleva 
meloodiavormeli. Ümise meloodiavormel läbi. Vaata teksti 
meloodiavormeli all. Võrreldes tekstiga lk. 10 on see mõnevõrra 
muutunud. Paksendatud ja kaldkirjas on märgitud need silbid, mis 
on põhihelist madalamad või kõrgemad. Püstkirjas silpe lausutakse 
põhihelil. See on see heli, mille Sa said kätte eelmise sammu 
lõpuks, kui püüdsid lausuda kõiki silpe ühel helikõrgusel. Vaatame 
teksti lk. 15 lähemalt. Psalmi alustades kasutab kantor alati 
intonatsiooni, mida nimetatakse „alustuseks“. Järgnevate salmide 
puhul seda enam ei kasutata.2 Antud näites on 2. salmi esimesed 
kaks silpi „Siis ta“ kirjutatud kursiivis, sest need on „alustuse“ 
noodid. Seejärel on vaid üks silp „üt-les“ püstkirjas, sest see on 
„põhiheli“ ja kohe järgneb kursiivis silp „üt-les“, mis tähistab 
poolitust. Seejärel on põhihelil lausumine, kuni vastu tuleb 
paksendatud kirjas silp „Is-sand“. See tähendab, et põhihelist 
tuleb lahkuda, sest rakendub „vahepeatus“. Oleme jõudnud 
Kristuse monogrammini. Sa ju mäletad, mis siin peab tegema  
hinga rahulikult välja ja jää vaikseks. Peale monogrammi on salmi 
3a alguses taas kaks kursiivis silpi „Is-sand“, sest antud viisikujus 
on ette nähtud ka harvaesinev teine alustus. Seda kasutatakse 
alati psalmi kõikides salmides. Järgneb lausumine teisel põhihelil, 
kuni paksendatud kirjas märgitus silp „ja“ annab märku lõpetusest. 
Salm 3b algab kohe põhihelist. Seda on näha püstkirjas märgitud 
sõnadest „mu Jumal“. Peagi annavad tingmärk „pistoda“ ja 
kursiivis kirjutatud silp „kal-ju“ märku poolitusest jne. 

                                                           
2 Erandiks on Uue Testamendi kantikumid, mille puhul kasutatakse alustust iga salmi alguses, et 
lisada laulmisele pidulikkust. Samuti võib alustust kasutada siis, kui salmide vahele lauldakse 
refrääniks vastuslaulu ehk responsooriumit. Sellisel juhul võib iga esimene salm vastuslaulu järel 
olla lauldud alustusega. 
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2     Siis ta ütles: † „Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!  
3a  Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; 
 

3b   mu Jumal on mu kalju, † kus ma pelgupaika otsin,  
         mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik! 
 

4     „Kiidetud olgu Issand!“ † nõnda ma hüüan,  
        ja ma pääsen oma vaenlaste käest. 
 

5     Surma köidikud piirasid mind  
        ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. 
 

6     Surmavalla köied ümbritsesid mind,  
        surma võrgud sattusid mu ette. 
 

7     Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat  
        ja kisendasin oma Jumala poole. 
 

7b   Ta kuulis mu häält oma templist  
         ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu.“ 
 

        Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule!  
        Nõnda kui alguses oli, nüüdki on 
        ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. 
 

Meloodiavormel, mille alusel Sa just praegu psalmiteksti laulsid, 
on päris meie oma – Eesti regilaulu motiivi kasutav viisikuju. Nüüd 
kus oled teinud tutvust ühe konkreetse meloodiavormeliga 
vaadakem meloodiavormeli baasülesehitust. Kõik pühalaulu 
meloodiavormelid kasutavad sama ülesehitust. Meloodiavormeleid 
võib alati transponeerida vastavalt vajadusele, kas üles või alla. 
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See joonis kujutab kõiki võimalikke osiseid, mis pühalaulu 
meloodiavormelil võivad esineda. Tegelikkuses need tavaliselt 
kõik koos ei esine. Nt. Vana Testamendi psalmide ja Uue 
Testamendi kantikumide puhul ei kasutata traditsiooniliselt 
kunagi poolitust teisese salmipooles; teine põhiheli pärast 
vahepeatust esineb traditsioonilistes vormelites vaid paaril korral. 
Ennist kasutatud regiviisi-aineline meloodiavormel sisaldab 
enamust joonisel kujutatud osistest. Seetõttu saigi see näiteks 
valitud.  
 

Samad sõnad, teine viis 
Lõpetuseks võiksime proovida laulda sama psalmiteksti, aga teha 
seda teise meloodiavormeliga. See näitab, kuidas saame viisikuju 
valida vastavalt olukorrale ja vajadustele. Siin saab ilmsiks 
pühalaulu fenomen – tehniliselt sobivad kõik tekstid kõikide 
meloodiavormelitega. Tuleb ainult sobiv vormel soovitud tekstiga 
kokku viia. Mis aga kõige toredam – meloodiavormelite loetelu 
on lõputu, sest neid saab vastavalt oma maitsele ja vajadusele 
alati juurde komponeerida. 
 

Meloodiavormel, mida me nüüd kasutame, pärineb 10. sajandi 
käsikirjast pealkirjaga Commemoratio brevis ja on esimene 
teadaolev kirjalik allikas, mis annab meile psalmilaulu 
meloodiavormelite täpse meloodilise ülesehituse. Tegu on 
viienda laadi meloodiavormeliga. Vahepeatuses on seekord kolm 
silpi ja lõpetuses viis silpi. Meloodiavormelil on sarnaselt 
eelmisega ka teine alustus, aga ainult üks põhiheli. Ümise 
meloodiavormel läbi. Tekst meloodiavormeli all, on kohandatud 
selle meloodiavormeli järgi. Püüa järgida paksendatud ja 
kaldkirjas silpe ning laula tekst nende järgi. 
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2     Siis ta ütles: † „Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi!  
3a  Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; 
 

3b   mu Jumal on mu kalju, † kus ma pelgupaika otsin,  
         mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik! 
 

4     „Kiidetud olgu Issand!“ † nõnda ma hüüan,  
        ja ma pääsen oma vaenlaste käest. 
 

5     Surma köidikud piirasid mind  
        ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. 
 

6     Surmavalla köied ümbritsesid mind,  
        surma võrgud sattusid mu ette. 
 

7     Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat  
        ja kisendasin oma Jumala poole. 
 

7b   Ta kuulis mu häält oma templist  
         ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu.“ 
 

        Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule!  
        Nõnda kui alguses oli, nüüdki on 
        ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. 
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Kokkuvõtteks 
Kallis lugeja! Nüüd oledki Sa läbinud eestikeelse pühalaulu 
algõpetuse. Väga tubli!  Kordame kokkuvõtteks üle neli sammu 
Pühakirja teksti kasutamiseks muusikalise palvena. 
 
1. Vali tekst ja jaota suupärasteks lõikudeks ehk salmideks. 
Poolita saadud lõigud keskelt tärniga. 
 

2. Loe teksti mõtestatult. Tärni juures hinga alati välja ja koonda 
oma mõtted Kristusele. 
 

3. Lausu teksti nõnda, et kõik silbid kõlaksid ühel helikõrgusel. Ära 
laula – ainult lausu. Nõnda saad meloodiavormeli põhiheli. 
 

4. Aseta saadud tulemus meloodiavormelisse ehk viisikujusse. Ära 
unusta lausumisel õpitut.  
 
Lõpetagem Jeesuse enda sõnadega (Mk 4:21–23): 
Jeesus ütleb meile: „Kas lamp tuuakse tuppa selleks, et seda 
panna vaka või voodi alla? Eks ikka selleks, et see pandaks 
lambijalale?! Sest kõik peidetu on olemas vaid avalikuks 
saamiseks, kõik varjulepandu vaid päevavalgele tulemiseks. Kui 
kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu!“ 
 

Seepärast anna ka teistele edasi, mida oled õppinud ja kogenud 
ning kutsu oma kaasteelisi Pühakirja üheskoos lausumise ja 
laulmise kaudu osa saama Jumala kirgastavast ligiolust!    
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Kallis sõber, tule Pühalaulu Kooli! 
neljapäeviti kell 17.30 Kaarli kiriku keldris 

(v.a. kirikupühadel ja talve- ning suvevaheaegadel). 
Sissepääs Vabaduse väljaku poolt. 

 

Pühalaul on emakeelse Pühakirja tekstidel põhinev palvekeel, mille 
eesmärgiks on otsida Issanda palet ja Tema tahte teostumist meie eludes. 
Seda palvekeelt õpitakse, toetudes keskaegse kirikulaulu tarkusele ja 
kogemusele. 
 

Pühalaulu kooli tulijatelt ei eeldata lauluoskust ega isegi mitte 
viisipidamist. Tulge kõik! Vanusepiiri ei ole. Ainsaks eelduseks on püüe 
süveneda Pühakirja tekstidesse ning avastada ja/või arendada endas 
pühalaulu annet. Igal neljapäeval 17.30 algavad tunnid lõppevad 
Õhtupalvega Kaarli kirikus. Pühalaulu koolis õpetab Eerik Jõks. 
 

Pühalaul võib inimest kõnetada väga erineval moel. Ühele saab sellest 
lahutamatu osa tema vaimulikust elust, teine tunneb rõõmu ühisest 
laulmisest ja osadusest, kolmas saab müstilise muusikalise kogemuse 
iganädalaselt Vesprilt Kaarli kirikus. Tule julgelt ja koge, kas pühalaul võiks 
Sind kuidagi kõnetada.  
 

Küsi lisa eerik@ekn.ee, vaata lisa www.psalmus.eu 
 

Emakeelset kirikulaulu toetavad: 
 

 
 

Palun toeta ka Sina Pühalaulu Kooli tööd jõukohase annetusega. 
Meie pangaarve: Liturgilise muusika ühing Scandicus 
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